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Abstract 
In today's society there is tougher climate both financially and time 

wise. Accountants working under tight deadlines leading to the 

compromise between quality and quantity in the audit process and 

them therefor are being guilty of so-called reduced audit quality, 

RAQ. Reduced audit quality involves intentional actions designed to 

somehow reduce the evidence contained in the audit. We examine in 

this study the impact of time budget pressure (TBP), underreporting of 

time (URT), ethical organizational culture and charismatic leadership 

has on the frequency of RAQ. 

 

Previous research has already shown that there are clear links between 

TBP and RAQ, between URT and RAQ and between ethical culture in 

organizations and audit quality available. Five hypotheses were 

designed to the study. Four of these deal with the factors mentioned 

above, the fifth addresses the charismatic leadership's impact on RAQ. 

 

Of the hypotheses established in the study two were certainly 

accepted, it was the link between RAQ and TBP and the link between 

URT and TBP. We found even partial acceptance of the ethical 

organizational culture related to RAQ however, the hypothesis could 

not be fully accepted. 

 

A survey was conducted among certified public accountants in 

Sweden. The survey resulted in 185 respondents. The analysis of this 

study showed that there are clear links between time budget pressure 

and reduced audit quality. The ethical culture of the organization 

showed some links with RAQ, but not as whole but on a more specific 

plan for different parts of the ethical culture. We did not find any 

evidence that charismatic leadership would affect audit quality in any 

direction. 

 

Keywords: RAQ, time budget pressure, charismatic leadership, 

ethical culture, accountants, dysfunctional behavior. 



 

 

Sammanfattning 
Revisorer arbetar under stark tidspress vilket leder till att de 

kompromissar mellan kvalitet och kvantitet i revisionsarbetet och de 

gör sig skyldiga till minskad revisionskvalitet, RAQ. RAQ innebär 

avsiktliga handlingar som syftar till att på något sätt reducera den 

bevisupptagning som finns i revisionen. Den här studien undersöker 

vilken påverkan tidsbudgetspress (TBP), underrapportering av tid 

(URT), etisk organisationskultur och karismatiskt ledarskap har på 

frekvensen av RAQ. 

 

Den tidigare forskningen har visat att det finns tydliga kopplingar 

mellan TBP och RAQ samt mellan URT och RAQ. Det utformades 

fem hypoteser som studien syftar till att besvara. Fyra av dessa 

behandlar ovan nämnda faktorer, den femte berör det karismatiska 

ledarskapets inverkan på RAQ. 

 

Av de hypoteser som upprättades i studien kunde två av dessa med 

säkerhet accepteras, det var kopplingen mellan RAQ och TBP samt 

kopplingen mellan URT och TBP. Antydan till acceptans upptäcktes 

även för den etiska organisationskulturens koppling till RAQ dock 

kunde den hypotesen inte accepteras fullt ut. 

 

En enkätundersökning genomfördes bland auktoriserade revisorer i 

Sverige och resulterade i 185 respondenter. Analysen av denna studie 

visade att det finns tydliga kopplingar mellan tidsbudgetspress och 

minskad kvalitet i revisionen.  Den etiska kulturen i organisationen 

uppvisade vissa kopplingar till RAQ, dock inte som helhet utan på ett 

mer ingående plan för olika delar av den etiska kulturen. Det framkom 

heller inga bevis på att det karismatiska ledarskapet skulle påverka 

revisionskvalitén i någon riktning. 

 

Nyckelord: RAQ, tidsbudget, budgetpress, karismatiskt ledarskap, 

etisk kultur, revisorer, dysfunktionellt beteende.  
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1. Inledning 
Denna del introducerar det ämne som uppsatsen berör. Först 

presenteras ett avsnitt med bakgrund och därefter följer 

problemdiskussion, uppsatsens syfte, de nyckelbegrepp som finns följt 

av hur uppsatsen är upplagd. 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle är det ett hårdare klimat på arbetsplatser jämfört 

med hur det var för några decennier sedan, både resultatmässigt och 

tidsmässigt, vilket skapar en högre press på anställda. Den press som 

uppstår gör att många känner sig manade att leva upp till de höga krav 

som finns. I och med att klimatet blir hårdare vill företag också 

effektivisera, vilket leder till att tidsbudgetarna blir stramare och det 

blir svårare att leverera i tid. Detta i sin tur leder till att det blir alltmer 

vanligt att anställda söker genvägar av olika slag. Genvägarna är olika 

accepterade inom olika bolag och styrs samt påverkas av det ledarskap 

och den kultur som finns inom företaget. Gemensamt är att dessa 

genvägar leder till en reducerad kvalité i det arbete som utförs. 

När revisorer arbetar under stark tidspress leder det till att de 

tvingas kompromissa mellan kvalitet och kvantitet och gör sig då 

skyldiga till kvalitetsreducerade beteenden, Reduced Audit Quality 

acts. 

 

 

Figur 1.1 Faktorer som leder till en försämrad revisionskvalité. 
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Minskad revisionskvalité (Reduced Audit Quality (RAQ)) innebär 

enligt Coram et al. (2004) avsiktliga handlingar som syftar till att på 

något sätt minska den bevisupptagning som finns i revisionen. 

Därmed ökar risken för att kvalitén på revisionen inte lever upp till 

den standard som behövs. Detta medför också risker för olämpliga 

revisionsutlåtanden vilket kan leda till finansiella skador.  

I lagar gällande revision och bokföring finns inga uttalade regler 

som direkt berör RAQ. Revisionslagen (1999:1079) och 

Årsredovisningslagen (1995:1554) är de lagar som talar om att 

granska de uppgifter som finns ingående och omfattande 

(Revisionslagen 5§), samt att revisionen skall vara rättvisande (ÅRL 2 

kap 3§). Dessa lagar och uttryck om god redovisningssed ger en 

tolkning av att inte stödja RAQ-handlingar då de många gånger inte 

kan leva upp till de krav som finns på att revisionen och bokföringen 

ska vara ingående, omfattande och rättvisande. Kan revisorer inte leva 

upp till dessa krav går de dessutom emot den redovisningssed som 

finns vilket gör att revisionen inte längre genomförs på ett korrekt 

etiskt vis. 

Underrapporterad tid (Underreporting of time (URT)) innebär att 

anställda arbetar fler timmar än vad de tar betalt för. Flertalet orsaker 

finns till varför revisorer utövar URT och detta beteende skapar 

påföljder på revisionskvalitén. Det förekommer revisorer som 

upplever att det finns större potential till högre lön och befordran i 

företag där URT är ett vanligt beteende (Pierce och Sweeney 2006). 

Tidsbudgetspress (Time budget pressure (TBP)) uppstår när 

revisorer skall arbeta med ett kunduppdrag och en budget i form av tid 

har fastställts. Revisorn blir då tilldelad tid att hålla sig till för detta 

uppdrag, vilket skapar en medveten eller omedveten press om att leva 

upp till det som förväntas. Många revisorer upplever dessutom en 

tendens att tidspressen har ökat med tiden (Liyanarachchi och 

McNamara 2007).  

Etisk organisationskultur beskrivs i artikeln av Treviño et al. (1998) 

som olika delar av informella och formella regler som uppmuntrar till 

antingen etiskt beteende med etiska handlingar eller oetiskt beteende 

med oetiska handlingar. De olika kulturella reglerna som finns inom 

organisationen kan bland annat behandla ledarskapskvalitéer och 
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belöningssystem (formella kulturella regler) samt organisatoriska 

normer och hur anställda behandlar varandra inom organisationen 

(informella kulturella regler). 

En karismatisk ledare kan ses som organisatorisk hjälte eller magisk 

ledare som har social maktgrund. Karismatiska personer har en 

påfallande förmåga att renodla komplexa idéer till korta budskap. Som 

ledare finns en karisma och utstrålning som får människor att lyssna 

på en. Denna typ av ledarskap är bra i svåra tider eller omständigheter 

då det hela tiden görs bedömningar av omgivningarna och 

formuleringar av en vision (12manage 2013, Riggio 2012).  

1.2 Problemdiskussion 

Revisorer arbetar under stark tidspress vilket leder till att de 

kompromissar mellan kvalitet och kvantitet i revisionsarbetet. De gör 

sig då skyldiga till RAQ. Detta kan studeras närmare för att se vilken 

typ av tidspress de utsätts för samt hur de väljer att behandla kvalitet 

och kvantitet i sitt arbete. Av de som begår kvalitetsreducerande 

handlingar, begår alla samma typ av handling eller varierar detta? Om 

anställda begår en typ av handling begås även andra? Finns det 

moraliska skillnader mellan olika typer av handlingar och är något 

mer acceptabelt?  

Tidigare forskning på detta område har genomförts och visar tecken 

på att organisationer med hög andel kvalitetsreducerande beteenden 

får ett sämre rykte vilket i sin tur leder till permanenta skador för 

företaget. Arbetet i den tidigare forskningen visar att företagen hela 

tiden behöver arbeta med att upprätthålla en så hög revisionskvalitet 

som möjligt och detta görs dels genom att arbeta förebyggande och 

dels genom att arbeta mot det oetiska beteende som uppkommer i 

organisationen (Otley och Pierce 1996b). 

Under uppsatsskrivandet har flertalet tidigare skrivna artiklar hittats 

(Alderman och Deitrick 1982, Otley och Pierce 1996a, 1996b, 

DeZoort och Lord 1997, Coram et al. 2000, Pierce och Sweeney 2005, 

McNamara et al. 2008.) som visar på kopplingen mellan hög tidspress 

(TBP) och en hög andel RAQ-handlingar. Dessa var användbara i 

denna studie för att främst kunna se vad för kopplingar det finns men 
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även för att få en stabil grund till teorin. Med en bra utformad teori 

som grundar sig i flera olika källor som alla tillför substans till ämnet 

skapas bättre möjligheter att genomföra analysen för att fastställa 

hypotesernas eventuella acceptans. De tidigare forskningsresultat som 

presenteras undersöks för att se vilka överrensstämmelser som 

framkommer. Finns det en koppling mellan RAQ och TBP och när en 

hög upplevd TBP finns ökar även URT då? Dessa frågor som tidigare 

har fått svar vill även vi fördjupa oss i och besvara samt belysa.  

Tidigare artiklar visar att den etiska kultur som finns på 

arbetsplatser många gånger ligger till grund för hur 

kvalitetsreducerande beteenden ses på och huruvida dessa är 

accepterade eller ej. Den etiska kultur som finns på arbetsplatser ligger 

till grund för vilka normer och vedertagna regler som gäller. En stark 

kultur visar tydligt vägen och de anställda håller sig ofta på den 

angivna väg som finns. Om kulturen är svag finns det många egna 

viljor som gör det som de anser rätt istället för det som organisationen 

som helhet anser rätt (Treviño et al. 1998, Shafer och Wang 2010, 

Sweeney et al. 2010). Detta utvecklas och undersöks för att få svar på 

frågan om den etiska kultur som finns i en organisation har en positiv 

eller negativ koppling med kvalitetsreducerande beteenden, eller ingen 

koppling alls.  

I tidigare artiklar påvisas att ledarskapet är en bidragande faktor till 

hur anställda tolkar de outtalade reglerna som finns gällande 

revisionskvalitet. För att visa dessa kopplingar kommer också artiklar 

rörande karismatiskt ledarskap användas för att visa att det finns 

kopplingar mellan detta ledarskap och RAQ (Kakavogianni 2009). 

Detta undersöks även i denna studie som samtidigt studerar 

kvalitetsreducerande beteende och blandar in det karismatiska 

ledarskapet för att se om några kopplingar kan dras till hur ledarskapet 

fungerar i ett företag. Har detta någon påverkan på hur mycket 

kvalitetsreducerande arbete som sker? Hur acceptabelt är 

kvalitetsreducerande handlingar på en arbetsplats som har en ledare 

som har lätt att få med anställda och påverkar på ett inspirerande vis? 

TBP är en typ av press som sätts på revisorer och kan ha inverkan 

på kontrollmiljön eftersom det hänvisas som både en 

kontrollmekanism och ett mätverktyg för resultatet. På ett individuellt 
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plan behöver revisorer hitta den lämpligaste sammansättningen av 

själva revisionsarbetet samt lägga rätt mängd tid på 

granskningsuppgifter. Denna press som uppstår gör att revisorerna 

inte diskuterar detta med överordnade på grund av rädsla för att 

uppfattas som inkompetenta (McNamara et al. 2008). Med denna 

press följer en effekt av att revisorernas möjlighet till kontroll 

försvagas och dessutom åsamkar skada för revisorerna, intressenterna 

och samhället. McNair (1991) skriver att det för revisionsföretag är 

viktigt att kontrollera kostnaderna men att det är svårt att mäta hur 

revisionskvaliteten uppmärksammar risken för konflikter mellan 

kostnadskontrollerna och hur de uppnår hög kvalitet av revisionerna. 

Betydelsen i denna fråga stärks genom den tyngd som 

revisionsföretagen ställer på uppnående av tidsbudgetar som ett mått 

på effektivitet. I studien undersöktes vilken påverkan etisk 

organisationskultur och karismatiskt ledarskap har på frekvensen av 

RAQ.  

1.3 Syfte  

Studiens syfte är att undersöka vilken påverkan tidsbudgetspress, 

karismatiskt ledarskap, etisk organisationskultur och 

underrapportering av tid har på frekvensen av kvalitetsreducerande 

beteenden i revisionsbolag.  

1.4 Nyckelbegrepp 

I sökandet efter litteratur och artiklar till den teoretiska referensramen 

var det dessa nyckelbegrepp som användes. Definitionen nedan är 

baserad på författarnas förståelse för orden och dess betydelse. 
 

 Auktoriserade revisorer - Revisor som arbetat under minst 5 års 

tid och som har teoretisk och praktisk utbildning. 

 Karismatiskt ledarskap - En sådan ledare lägger vikt vid sin 

framtoning och har en förmåga att tala på ett inspirerande sätt i 

sina framföranden.  
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 Etisk organisationskultur - De normer, formella och informella 

regler som till stor del styr vad som är ett accepterat beteende 

inom organisationen.  

 TBP - När en ram är uppsatt för den tid som finns att tillgå för 

ett specifikt uppdrag upplever revisorn tidsbudgetspress. 

 RAQ - Handlingar och ageranden som görs för att arbetet ska gå 

fortare men som försämrar kvalitén på revisionen. 

 URT – Medvetet underrapportera tid i syfte att uppnå 

tidsbudgeten. 

1.5 Uppsatsens utformning 

Efter denna inledning följer en redogörelse över uppsatsens upplägg. 

Nu närmast kommer ett kapitel kallat “metod” där det beskrivs hur 

författarna har valt att gå tillväga i genomförandet av studien samt de 

metodologiska ställningstagandena som gjorts. Efter detta följer en 

teoretisk referensram där nyckelbegreppen utvecklas och 

studieobjektet presenteras mer ingående. Därefter utreds resultatet av 

den empiriska undersökningen och teorin. Näst sist presenteras 

slutsatserna kring de resultat som framkommit genom den 

enkätundersökning som genomförts. Efter analysen och gestaltningen 

av resultatet avrundas uppsatsen med en avslutande diskussion samt 

förslag på vidare forskning. 
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2. Metod 

Detta avsnitt ger en bild av hur författarna kommer att gå till väga i 

utförandet av uppsatsen. Avsnittet tar upp insamlingsmetoder, 

genomförande och slutledningsmetoder. 

2.1 Typ av empirisk data 

I arbetet med att skriva en rapport är det viktigt att veta vad det är som 

efterfrågas och hur detta ska genomföras. Det är viktigt att skilja på 

om det är en kvantitativ eller kvalitativ undersökning som ska 

genomföras i det egna arbetet. Bryman (1997) skriver att en 

kvantitativ forskning oftast består av surveyundersökningar och 

experimentella studier där syftet är att få fram mätbar data som sedan 

kan presenteras i olika statistiska former för att analysera olika 

hypoteser. Den kvalitativa forskningen innebär enligt Bryman (1997) 

att forskaren genomför en deltagande observation för att skapa sig en 

djupare bild av hur företaget, organisationen, gruppen etc. fungerar, 

för att sedan göra en analys av vad det som sker innebär.  

Då en enkätundersökning har utförts med auktoriserade revisorer 

för att få fram data anses studien vara kvantitativ. Vid användandet av 

kvantitativ forskning används ett deduktivt synsätt på situationen 

mellan teori och praktisk forskning, där vikten läggs på prövning av 

teorier. Processen med den deduktiva teorin ser ut som följer: 
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Figur 2.1 Deduktiv teori (Bryman och Bell 2003, sida 23) 

Teorin och de hypoteser som har bevisats från forskningen 

presenteras först och styr processen vid insamlingen av data. Det 

avslutande steget medför att den jämförelse som görs med slutsatsen 

går åt motsatt håll, alltså att forskaren beskriver konsekvenserna av 

resultaten för den teori som fungerade som stöd för hela 

undersökningen.  

I och med den deduktiva teorin integreras även den 

naturvetenskapliga modellens normer och handlingssätt, främst 

angående positivismen samt en tolkning om den sociala verkligheten 

som går ut på att den innebär en yttre och objektiv verklighet (Bryman 

och Bell 2003).  

Insamling av data kan ske från primära eller sekundära källor. 

Primära källor är när informationen samlats från intervjuer eller egna 

observationer, data som forskare egenhändigt samlar in. Data som 

samlats från tidigare studier eller tryckt material som någon har samlat 

in sedan tidigare, där forskaren själv inte samlat in data, bedöms som 

sekundär. Studien har samlat in primär data via en enkätundersökning. 

Den sekundära information och data som samlats in är främst hämtad 

från artiklar gällande etisk organisationskultur, karismatiskt ledarskap, 

RAQ och TBP. Informationen och datan i sekundära källorna kan 

givetvis vara vilseledande och felaktiga men då flertalet olika artiklar 

studerats som i stort sett leder till samma eller åtminstone liknande 
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slutsatser har bedömningen gjorts att de är trovärdiga som sekundära 

källor.  

De artiklar som använts i arbetet är vanligt förekommande i studier 

inom detta ämne och de anses som tillförlitliga och pålitliga källor. De 

tillför väl genomförda undersökningar med tydliga resultat och klara 

diskussioner rörande ämnet och ger därför bra möjligheter till att få en 

stark teoridel och därefter en empirisk metod som är starkt förankrad i 

tidigare forskning. 

De olika metoder som finns att tillgå har alla olika för- och 

nackdelar vilket har gjort att dessa har vägts fram och tillbaka. Vid 

intervjuer som är ansikte mot ansikte är fördelarna flera (Gillham 

2008). Genom att arbeta ansikte mot ansikte ges möjligheten att lägga 

en tydlig grund för vidare forskning. Nackdelarna med att arbeta på 

det här viset är att det dels är tidskrävande för de som utför 

intervjuerna och dels för de som ska medverka, vilket kanske gör att 

de väljer att avstå. Det blir också en kostnadsfråga när forskare väljer 

att arbeta ansikte mot ansikte då tid i många fall också är pengar vilket 

därmed skulle innebära resekostnader.  

McNamara et al. (2008) skriver i sin artikel gällande 

tidsbudgetspress att om forskare gör intervjuer och undersökningar där 

den som svarar inte är anonym kan det leda till att personen i fråga 

väljer att inte svara eller svarar oärligt och missledande för att dölja de 

oetiska handlingar som begås. De skriver också att tidigare studier 

visar att då anonymitet och konfidentialitet garanteras ökar antalet 

som svarar på undersökningen och dessutom ökar även 

medgivandegraden. 

Beslut togs att samla in data via en enkätundersökning, då det efter 

flertalet diskussioner visades vara det bästa sättet för att få tag i så 

många respondenter som möjligt på den tid som fanns och 

respondenterna är då dessutom inte begränsade till en stad.  
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2.2 Genomförande och Insamlingsmetod 

De avgränsningar som utfördes var att det genomfördes en 

enkätundersökning med auktoriserade revisorer i Sverige samt ser till 

karismatiskt ledarskap och etisk organisationskultur. Eftersom det 

skulle bli ett alldeles för brett område att ta kontakt med alla revisorer 

i landet har författarna valt att inte ta med revisorer som bara är 

godkända och heller inte lekmannarevisorer. Detta leder till en kontakt 

med revisorer som arbetat inom revision i minst 5 år.  

Genom att gå igenom registret hos FAR, branschorganisationen för 

revisorer och rådgivare (www.FAR.se), över registrerade 

auktoriserade revisorer i Sverige framkom ett stort antal personer som 

bads att delta i enkätundersökningen. 1350 personer från FAR-

registret kontaktades för att medverka i undersökningen i syfte om att 

få mer information och kunskap gällande den etiska 

organisationskulturens och det karismatiska ledarskapets effekt på 

RAQ-handlingar. 

Då detta examensarbetsämne grundar sig i människors vilja att 

medvetet begå en handling som inte är etiskt korrekt riskeras det att få 

en stor andel felaktig data då respondenterna kan välja att ge oss 

felaktig information för att inte ställa sig själv i dålig dager. Baserat på 

information från McNamara et al. (2008) gjordes en bedömning att 

detta kunde stävjas genom att använda enkätintervjuer som 

garanterades vara helt anonyma.  

Respondenterna deltog i enkätundersökningen via internet. 

Undersökningen var självadministrerad och blev via mail utskickad 

till de 1350 respondenterna i mars 2013. Undersökningen var på 

frivillig basis men i hopp om att öka antalet som svarade på 

undersökningen har meddelades alla att undersökningen var 

fullständigt anonym.  

  

http://www.far.se/
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2.3 Val av metod 

Uppsatsen består av både litteratur och forskningsrapporter för att ge 

en tydlig teoretisk bild av de olika faktorernas effekt på RAQ-

handlingar. Litteraturens uppgift är att ge en bild av ledarskapet och 

organisationskulturen samt vilken påverkan de har för individerna på 

arbetsplatsen. Artiklar som behandlar det aktuella ämnet användes 

också, för att dels kunna jämföra resultaten som tidigare framkommit 

med det resultat som uppstod och dels för att få stöd kring författarnas 

egna påståenden.  
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3. Tidigare forskning 

Detta avsnitt innehåller den teoretiska referensram som den aktuella 

uppsatsen grundas på. Här behandlas fyra av fem nyckelbegrepp som 

handlar om de metoder och sätt som kretsar kring samt påverkar det 

femte nyckelbegreppet, auktoriserade revisorer. Tillsammans med 

teorin behandlas även de hypoteser som framkommit och som denna 

analys kommer att behandla.  

3.1 RAQ 

Reduced Audit Quality (RAQ) innebär avsiktliga kvalitetsreducerande 

handlingar som ökar risken för att revisionen inte lever upp till den 

standard den egentligen har behov av (Coram et al. 2000). Otley och 

Pierce (1996b) skriver att RAQ-handlingar är direkt allvarliga då de 

stör hela styrsystemet för den slutliga revisionsberättelsen. 

En revisors rykte grundar sig i den kvalité som granskningen 

uppnår. Då konkurrensen på marknaden hårdnar leder det till ökade 

spänningar även på arbetsplatserna. Revisionsbolagen behöver göra 

budgetnedskärningar och kanske också minska antalet anställda. Då 

många firmor minskar antalet anställda leder detta till att antalet 

arbetstimmar per person ökar, vilket också kan resultera i att anställda 

behöver kompromissa med kvalitén på det som görs. 

Kvalitetskompromisserna kanske inte syns eller märks, varken hos 

företaget eller hos klienten i det korta loppet, men i det långa loppet 

kan det leda till negativa konsekvenser för företaget (Otley och Pierce 

1996b). 

Otley och Pierce (1996b) skriver i sin artikel om olika typer av 

kontroller för att minska riskerna för kvalitetsreducerande ageranden 

och hur dessa kan kontrolleras: 

1. Beteendekontroller - det faktiska beteendet övervakas och 

jämförs med specificerade önskvärda beteenden. Även lämplig 

för förprogrammerade uppgifter eller rutinuppgifter. 



 

Sida 13 

 

2. Utgångskontroller - de faktiska resultaten följs upp mot det som 

önskas. Den här typen av kontroller föredras ofta när det handlar 

om ledningsarbete eller administrativa uppgifter. 

 

3. Kontroller som jämför de resurser som används i förhållande till 

den förplanerade budgeten. I denna kategori ingår traditionell 

kostnadskontroll, men det betonas att dessa kontroller i sig är 

otillräckliga eftersom de inte innehåller någon bedömning av 

uppgiften som utförs. 

 

4. Personalkontroller där önskvärt beteende hanteras i urval, 

rekrytering och utbildning, så att de personer som anses lämpliga 

agerar på ett förutsägbart och önskvärt sätt. 

 

5. Mer allmän social kontroll – där lämpliga beteendemönster 

uppmuntras. 

 

I revisionssammanhang kan vissa beteenden övervakas men många 

gånger har dessa kontroller endast en begränsad användbarhet vilket 

leder till att det inte räcker för att täcka de viktigaste beteendena 

(Otley och Pierce 1996b). 

Kvalitetsreducerande beteenden och handlingar kan begås på flera 

olika sätt: Att acceptera svaga klientförklaringar, avvisa felaktigheter i 

revisionen, ha dålig uppföljning av tvivelaktiga objekt, olämpligt 

förlita sig på kundens interna kontroller och bara ytligt granska de 

dokument som mottagits från klienter är exempel på olika typer av 

handlingar och beteenden som faller under RAQ-handlingar (Otley 

och Pierce 1996a, McNamara et al. 2008). McNamara et al. (2008) 

skriver att den allvarligaste RAQ-handlingen är tidig sign-off, vilket 

innebär att revisorn skriver av ett obligatoriskt revisionsteg utan att 

slutföra arbetet eller notera utelämnandet av förfarandet. 

En annan handling av RAQ-karaktär är underrapportering av tid 

(URT). Att underrapportera tiden innebär att revisorer rapporterar 

mindre arbetstid för objektet än vad som egentligen krävdes. Detta 

kan göras genom att antingen arbeta med uppdraget på fritiden, skifta 

tiden till en tid som inte är avgiftsbelagd eller arbeta med det på ett 
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annat budgeterat objekt. När underrapportering av tid sker leder det 

till att andra RAQ-handlingar i framtiden kommer att begås. Detta 

uppkommer när revisorer gör tidsbudgeten för samma kund nästa år, 

då det beräknas ta lika lång tid som föregående år, vilket då hade 

underrapporterad tid. Detta resulterar i att den revisor som då arbetar 

med objektet kan tvingas begå andra RAQ-handlingar för att leva upp 

till den budget som är satt (McNamara et al. 2008). 

Pierce och Sweeney (2006) skriver i en artikel om QTB, quality 

threating behaviour, att tidigare studier har visat höga nivåer av 

kvalitetshotande beteenden bland revisorer. I studien hänvisar de till 

en tidigare studie som gjorts (Pierce och Sweeney 2003) och att det 

där framkom att 43 procent av revisorerna uppgav att de ibland 

accepterade svaga klientförklaringar och att de även gjorde ytliga 

genomgångar samt kontroller av kundens dokument. Andra 

beteenden, till exempel tidig sign-off och att revisorer förlitar sig på 

klientens dokument mer än vad som är lämpligt hade lägre 

förekomster (24 procent respektive 31 procent) men kan ändå ses som 

höga. 

Pierce och Sweeney (2006) skriver om vad som påverkar 

revisorerna när en oetisk handling är på väg att genomföras. Länken 

mellan upptäckande och de konsekvenser som återfinns var av 

betydande vikt för intervjupersonerna i den aktuella artikeln. Om 

handlingen inte riskerade att upptäckas eller upptäcktes och inga 

konsekvenser följde talade intervjupersonerna ändå om det psykiska 

lidandet som uppstod till följd av att de var oroliga för att det skulle 

upptäckas men också för att den etiska position som revisorn tidigare 

innehaft hade skiftat. Då risken för att bli upptäckt upplevdes som låg 

i förhållande till motvikten, såsom tidspress, bristande betydelse i 

arbetet och närhet till helg motiverade detta att revisorerna valde att 

begå någon form att kvalitetsreducerande handling. Dessa 

motviktsfaktorer hade också minskad effekt på det psykiska lidandet 

eftersom det upplevdes som mer motiverat att begå QTB-handlingar 

och RAQ-handlingar (Pierce och Sweeney 2006). 

Sett till varför RAQ-handlingar begås finns det flertalet studier som 

visar att i takt med att TBP ökar så ökar också dessa handlingar. 

Likaså URT ökar många gånger när tidspressen blir alltmer krävande 
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och det uppkommer svårigheter att leva upp till den budget som är 

fastslagen (Otley och Pierce 1996a, 1996b, Pierce och Sweeney 2005). 

Även om inte själva handlingen i att underrapportera tid leder till en 

sämre revisionskvalité påverkar URT kommande tidsbudgetar och 

planeringen av nästa års revision för samma klient eftersom de många 

gånger tittar tillbaka på föregående års rapporterade tid för en specifik 

klient (Otley och Pierce 1996b). 

Otley och Pierce (1996b) skriver att agerandet av URT leder till att 

tidsbudgeten kan bli snäv och också svår att hålla, vilket tidigare har 

visats vara en stor orsak till att andra kvalitetsreducerande beteenden 

uppkommer. De skriver även i sin artikel att URT verkar vara allmänt 

förekommande, detta är baserat på tidigare studier som visade att 67 

procent av respondenterna trodde att revisorer stundtals tar med arbete 

hem och därefter inte rapporterar in denna tid. Detta beteende var 

enligt Otley och Pierce mest förekommande på senior-nivå och semi-

senior-nivå men återfinns inom alla nivåer i företaget. De skriver 

också att en stor andel av respondenterna upplevde att tidsbudgeten 

var viktig för själva utförandet av revisionen men att den många 

gånger var av alldeles för stor vikt (Otley och Pierce 1996b). En studie 

av Sweeney et al. (2010) visar dock tecken på att URT bland revisorer 

ses som något positivt med flertalet positiva följder för företaget och 

skulle därmed inte klassas som oetiskt beteende utan som ett etiskt 

beteende. 

McNamara et al. (2008) skriver att URT kan ses som harmlöst men 

att det i framtiden troligen kommer att leda till kvalitetsreducerande 

handlingar. Då URT påverkar den tidsbudget som sätts för olika 

uppdrag leder det också till att antalet RAQ-handlingar i framtiden 

förväntas öka. Detta då revisorerna tvingas minska kvalitén på 

revisionerna för att täcka upp för den tid som underrapporterats. 

Genom att använda TBP som kontrollvariabel kan detta testas.  

Följande hypotes kan genom detta tas fram: 

 

H1: RAQ har ett positivt samband med URT. 
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3.2 TBP  

Tidsbudgetspress är en typ av press som har potential till att allvarligt 

men långsamt förstöra revisorernas kontrollmiljö. Tidsbudget kan ha 

inverkan på revisorernas kontrollmiljö på grund av att de har hänvisats 

både som ett resultatmätningsverktyg och en kontrollmekanism inom 

revisionsbolaget. Resultatet av detta gör att revisorerna sätts i en sådan 

situation att de behöver kompromissa och besluta individuellt hur de 

bäst utför revisionsarbetet (McNamara et al. 2008). 

Trots att revisorer ofta stöter på snäva tidsbudgetar ses tydligt att 

nivån på trycket av TBP som de upplever varierar från lågt till högt på 

skalan över TBP. Denna press ger revisorn minskad kontroll över 

situationen vilket då ofta leder till att denne felaktigt signerar vissa 

revisionsteg (Hyatt och Taylor 2013). Herbohn (2004) skriver att de 

revisorer som är anställda i något av Big4-företagen (Deloitte, Ernst & 

Young, KPMG eller PwC) löper större risk för att uppleva en hög 

press. Denna press uppstår då det är vanligt att det på större firmor 

uppstår en slags tävlingsinriktad situation där den som presterar mest 

också klättrar högst på karriärstegen. 

Det finns olika sätt för revisorer att påverkas av TBP vilket också 

stöds i andra artiklar såsom Otley och Pierce (1996a) och Coram et al. 

(2000). Revisorer kan dels reagera på ett funktionellt vis genom att 

arbeta fler timmar än beräknat samt ta betalt av sin klient för dessa 

extra timmar och dels kan revisorn efterfråga en ökad tidsbudget från 

överordnade och få denna beviljad (Otley och Pierce 1996a). Ett annat 

sätt som revisorer påverkas av är ett dysfunktionellt vis. Detta innebär 

att en handling utförs som inte kan ses som funktionell för bolaget 

utan ses istället som ett negativt beteende. Ett dysfunktionellt beteende 

kan antingen vara att begå en RAQ-handling eller att underrapportera 

tiden för uppdraget (Otley och Pierce 1996a). 

Coram et al. (2000) skriver om tydliga tecken på att den tyngd som 

läggs på att möta tidsbudgeten påverkar revisorns beteende. 

Revisionsfunktionen är en mycket viktig del av systemet för 

bolagsstyrningen och därför är det även viktigt att en kvalitetsrevision 

utförs. När en kvalitetsbedömning av revisionen och 

revisionsberättelsen ska utföras uppstår ett hinder då de faktiska 
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förfarandena inte är observerbara. Ett sätt att angripa kvalitén är att 

titta "bakom granskningens slöja" (behind the audit veil), vilket 

innebär att revisorerna kartläggs för att analysera kvaliteten i 

revisionsarbetet med egna erfarenheter och iakttagelser som grund. 

Med hjälp av forskningen har det visats att tidsbudgetstryck påverkar 

att RAQ-handlingar begås (Coram et al. 2000). 

Då det i tidigare forskning framkommit att TBP leder till flertalet 

olika beteenden som påverkar revisionen undersöks följande hypotes: 

 

H2a: RAQ har ett positivt samband med TBP. 
 

Då underrapportering av tid uppkommer när tiden helt enkelt inte 

räcker till blir följande hypotes aktuell:  
 

H2b: URT har ett positivt samband med TBP. 

3.3 Etisk organisationskultur 

Shafer och Wang (2010) skriver att studier inom arbetsledning och 

administration visar att anställdas uppfattning av den etiska 

organisationskulturen starkt påverkar de beslut som ska tas 

(organizational-professional conflict, OPC) samt vilket engagemang 

och hängivelse anställda känner för organisationen (organizational 

commitment, OC). Även Treviño et al. (1998) skriver att den 

gemenskap och tillhörighet som anställda känner för organisationen 

visas vara beroende av den upplevda kulturen.  

Enligt Treviño et al. (1998) handlar den etiska organisationskulturen 

om hur de anställda uppfattar hur saker fungerar inom organisationen, 

till exempel hur anställda antingen blir belönade eller straffade när de 

handlar på ett etiskt alternativt oetiskt sätt. 

Shafer och Wang (2010) visar i sin artikel att lydnad mot 

auktoriteter och etiska normer har höga signifikativa effekter på både 

konflikter och hängivelse gentemot organisationen. Resultaten visar 

att pressen om samtycke gällande de krav som ställs från de 

överordnade kan strida mot den professionella självständighet som 

revisorer förväntar sig vilket enligt artikeln resulterar i mer konflikter 
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och en lägre grad av hängivelse mot organisationen. Resultaten 

uppvisade att den kultur som bestod av höga normer och förväntningar 

på etiskt beteende, tillika belöningar för densamme, upplevde mindre 

konflikter och en större hängivelse till företaget. 

När etisk organisationskultur diskuteras benämns även etiskt klimat. 

Det etiska klimatet skiljer sig från den etiska organisationskulturen i 

den bemärkelsen att det behandlar uppfattningar om organisatoriska 

rutiner som har etiskt innehåll. Detta till skillnad från den etiska 

organisationskulturen som syftar till olika delar av informella och 

formella regler som uppmuntrar till antingen etiskt beteende med 

etiska handlingar eller oetiskt beteende med oetiska handlingar 

(Shafer och Wang 2010). Treviño et al. (1998) skriver att både den 

etiska organisationskulturen och det etiska klimatet syftar till aspekter 

som är tänkta att behandla rådande attityder och etiska beteenden i 

organisationen. De skriver också att ”klimat”-delen kan syfta till att 

beskriva rådande attityder men att det enbart påverkar beslutsfattande 

och beteende på ett indirekt vis. Detta medan den etiska 

organisationskulturen står för formella och informella kontrollsystem 

såsom regler, belöningar och normer, vilket i en större utsträckning 

påverkar beteende, handlingar och de anställda. Treviño et al. (1998) 

uppvisar resultat som pekar på att det etiska klimatet och den etiska 

organisationskulturen påverkar olika etiska saker men att de är starkt 

relaterade i det totala etiska sammanhanget. Uppsatsen studerar endast 

effekterna av den etiska kultur som finns inom organisationen. 

I den studie som Treviño et al. (1998) gjorde fann de att 

organisationer som stödjer en utveckling av etiken i organisationen, 

upplevde mindre oetisk beteende och en högre grad av hängivelse till 

företaget. Detta stämmer överens med de resultat som Shafer och 

Wang uppvisade i sin studie från 2010. 

De oetiska beteenden som finns i organisationer påverkas starkt av 

den etiska organisationskultur som finns inom densamme (Ford och 

Richardson 1994). Tidigare forskning visar en tydlig bild av att de 

beslut som revisorer har tagit gällande revisionen, har påverkats av 

den etiska organisationskultur som finns i organisationen, detta 

samtidigt som ett oetiskt beteende lättare kan påverkas av tidspress om 

organisationskulturen i företaget är oetisk (Sweeney et al. 2010). 
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Enligt Treviño et al. (1998) kan etisk organisationskultur uppfattas 

som en delmängd av den organisationskultur som företräder det 

flerdimensionella lagspelet mellan formella och informella system för 

beteendekontroll. De formella systemen innefattar: 

 

∙ Ledarskap 

∙ Belöningssystem 

∙ Auktoritetsstrukturer  

∙ Utbildningsprogram  

 

De informella systemen behandlar hur de anställda interagerar med 

varandra på en kompisnivå i organisationen samt etiska normer. I 

organisationer där etiskt beteende och etiska normer stöds av ledarna 

samtidigt som etiskt beteende belönas och oetiskt beteende bestraffas 

kan det finnas mer etiskt beteende än i organisationer som har ont om 

sådana egenskaper (Treviño et al. 1998).  

När den etiska organisationskulturen är stark finns det tydliga 

regler, oskrivna som skrivna, om hur det anses acceptabelt eller ej att 

agera på olika sätt. Finns det en stark organisationskultur som säger att 

det inte är acceptabelt att begå handlingar som riskerar att försämra 

revisionskvalitén leder dessa handlingar till en lägre förekommande 

frekvens jämfört med en organisation som har en svag 

organisationskultur där det anses vara ett acceptabelt beteende. En 

svag organisationskultur genererar en högre frekvens av RAQ-

handlingar och kan kopplas till de olika individernas moralnivå och 

alltså inte direkt till en existerande kultur. Finns det en 

organisationskultur som kan beskrivas som svag, där det är accepterat 

att begå kvalitetsreducerande handlingar, borde det vara mer 

förekommande att de anställda tar genvägar i sitt arbete eller rent av 

fuskar för att snabbare bli klara med sina uppdrag. Detta tar oss till 

följande hypotes:  
 

H3: Den etiska organisationskulturen har ett negativt samband 

med RAQ. 
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3.4 Karismatiskt ledarskap 

Karismatiskt ledarskap är tillsammans med det transformerande 

ledarskapet de två mest efterfrågade metoderna som ser på karisma 

som något nödvändigt för att ha ett resultatrikt ledarskap. En ledare 

som utför sitt arbete med en karismatisk ledarskapsstil ses som en 

dominant ledare som inspirerar till förtroende, skapar en vision om 

framtiden och bygger relationer som är baserade på respekt 

(Kakavogianni 2009). 

Pillai (1996) har hittat bevis som ger stöd åt uppfattningen kring att 

”kris” är en miljöfaktor som är oberoende av personligheten hos 

ledaren. Detta kan, som en följd av påverkan hos 

anhängarna/efterföljarna, åstadkomma en ökning av det karismatiska 

ledarskapet i organisationens påverkan hos anhängarna/efterföljarna. 

Enligt Kakavogianni (2009) har de anställda en tendens att ändra sitt 

sätt att tänka om ledaren och ledarskapet, när en kris eller annan 

allvarlig situation uppstår. Detta leder till att de utvärderingar och 

bedömningar som de anställda gör av ledarens effektivitet baseras på 

de karismatiska egenskaperna som framträder vid dessa situationer.  

År 2004 gjordes ett försök av Halverson et al. för att granska det 

karismatiska ledarskapet i stressförhållanden. För att kunna utföra 

studien använde de sig av experimentella grupper för att analysera: 

 

∙ Förhållandet mellan karismatiskt ledarskap och prestanda under 

kris. 

∙ I vilken utsträckning som krisen influerar ledarens beteenden 

snarare än hur anhängarna uppfattar det. 

 

Detta sätt att mäta visade sig vara mer trovärdigt vilket skapade 

bättre reliabilitet och validitet för studien och dess mätning. 

Förutom dessa två studier har även en modell skapats av Conger 

och Kanungo (1988, 1998) som kallas för C-K skalan för att kunna 

värdera karismatiskt ledarskap som främst fokuserar på ledarens 

beteende. Via studier som de genomförde framställdes ett 

frågeformulär/skala med sex specifika dimensioner som bedömer 
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ledares beteenden som framgår av andra som skådar ledarskapet 

(Antonakis et al. 2004): 
 

1. Miljö-känslighet innebär att inse de möjligheter och 

begränsningar som finns. 

 

2. Förståelse kring anhängarnas behov uttrycks genom personlig 

oro, tycke och respekt. 

 

3. Genom att gå mot status quo bryts normala eller accepterade 

handlingssätt. 

 

4. Artikulation av en vision innebär att nya idéer och mål genereras 

vilket inspirerar anhängare till att utföra dessa idéer och nå dessa 

mål.  

 

5. Okonventionellt beteende är att använda icke traditionella medel 

för åtgärder som även kan förvåna andra. 

 

6. Personlig risk innebär att vara villig att ådra sig risker och, om 

nödvändigt, uthärda självuppoffring för organisationens bästa. 
 

De sex ovanstående beteendena har använts som inspiration för att 

utveckla enkätfrågorna.  

Den karismatiske personen och ledaren har en beaktansvärd 

förmåga att ta stora komplexa idéer och formulera till mindre korta 

budskap som åhöraren lätt kan ta till sig. Genom att använda den här 

tekniken är det lättare för den stora massan att relatera till vad som 

sägs och samtidigt ta det till sig samt känna en förståelse och 

samhörighet med det aktuella ämnet som ledaren pratar om. Den 

karismatiske ledaren är i grunden en optimist som uppskattar risker, är 

ofta drivande på arbetsplatsen och ses av många som en inspiratör 

som får saker att hända. Denne inger förtroende, tro och tilltro vilket 

gör att många har lätt för att lyssna till ledaren (12manage 2013). 
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Tre tydliga faror med det karismatiska ledarskapet kan finnas enligt 

Evje (2012): 

 

1. Ledare kan bli beroende av karisma som kan leda till att de 

förlitar sig på denna förmåga. För att undvika detta kan de se till 

att inte ta sin karismatiska förmåga för given samt se till vad 

som gör de till bättre ledare över tiden via övertygande i helhet 

för organisationen och inte bara för sig själva personligen.  

 

2. På samma sätt som ledaren kan bli påverkbar av sin egen 

karisma kan även organisationer eller grupper bli beroende. En 

ledare som är alldeles för karismatisk drar fokus från resten av 

organisationen genom att kräva uppmärksamhet för sig själv.  

 

3. Är både ledaren och organisationen beroende av karisma växer 

karisman för sin egen skull och glömmer sitt syfte. Det är då 

viktigt att tänka på att karisma bara är en förmåga och inte ett 

svar. Är ledaren karismatisk och alla vet det finns det ingen 

mening med att försöka överspela rollen. Fokuserar ledaren på 

ansvar och ens anhängare är det mindre troligt att ledaren och 

organisationen kommer att påverkas negativt av karisman. 
 

Dessa olika faror kan bidra negativt till frekvensen av RAQ-

handlingar. Om det finns ett karismatiskt ledarskap i organisationen 

som bidrar till att hålla frekvensen av kvalitetsreducerande handlingar 

nere är det viktigt att inte låta dessa faror påverka ledarskapet. På detta 

viset riskeras antalet RAQ-handlingar, tillika frekvensen, öka istället 

för att minska. 

Det karismatiska ledarskapet ses som en motiverande ledarstil där 

anhängarna tror på det som ska göras och där ledaren kan motivera 

anställda i en hög utsträckning. En karismatisk ledare har lätt för att 

motivera människor till att göra saker och använder sin charm och 

utstrålning för att övervinna eventuella skeptiker i organisationen. 

Genom att använda karisman som finns i ledarskapet och det faktum 

att majoriteten av de anställda vill leva upp till det som efterfrågas ses 

en möjlighet i att de kvalitetsreducerande handlingarna kommer att 
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minska ju högre nivån är på det karismatiska ledarskapet där ledaren 

får med de anställda mot de uppsatta målen. Detta ger oss följande 

hypotes: 
 

H4: RAQ har ett negativt samband med karismatiskt ledarskap.  
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4. Empirisk metod 

Denna del behandlar uppsatsens empiriska område där en djupare 

beskrivning av hur insamlingen av data och urval för undersökningen 

har gjorts. Därefter följer svarsfrekvensen, reliabiliteten och 

validiteten som framkom med denna enkät.  

4.1 Datasamlingsmetod 

För att mäta den upplevda etiska och karismatiska kulturen i 

revisionsföretag samt den tillgänglighet av TBP och i vilken skala 

både URT och RAQ existerar i revisionsföretag användes enkäter 

utskickade via e-post. I enkäten var alla respondenter anonyma för att 

öka svarsfrekvensen då det kan uppfattas som känslig information om 

deras beteenden. McNamara et al. (2008) skriver att om anonymitet 

kan garanteras ökar också möjligheterna att få en större svarsfrekvens 

men också att frekvensen över sanningsenliga svar ökar. Data 

samlades in om demografiska frågor, position i revisionsbolaget, typ 

av revisionsbolag, etisk organisationskultur, karismatiskt ledarskap, 

tidsbudgetspress och dysfunktionella beteenden. Vid deltagande fyllde 

de svarande i en online-enkät som tog ungefär 15 minuter att 

genomföra. 

4.2 Urval 

Urvalet bestod av 1350 svenska auktoriserade revisorer som var 

slumpvist utvalda ur FAR-registret av de 2819 antal auktoriserade 

revisorer som finns registrerade. Innan utskicket av enkäten gick iväg 

granskades enkäten av 5 personer för att se att frågorna var 

lättförståeliga samt bra utformade i det svenska språket.  

Den själv-administrerande enkäten skickades ut första gången i 

mitten av mars 2013 och för att påminna de utvalda revisorerna att 

medverka skickades en första påminnelse ut en vecka efter det att 

enkäten skickades ut för första gången, därefter följde en påminnelse 
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varje vecka i 3 veckor. Anledningen till att det skickades ut 

påminnelser så pass tätt var för att på den relativt korta tid studien har 

till insamling av data kunna få ihop tillräckligt många svar att datan 

blir relevant och rättvisande. 

Enligt Bryman och Bell (2003) skall samplestorleken vid en 

population om 1500 uppgå till ca 20 procent. Då den populationen för 

det aktuella ämnet uppgår till 2819 personer så bör vår samplestorlek 

uppgå till 10-15 procent. Då det vid enkätundersökningar är svårt att 

uppnå en hög svarsfrekvens och där en svarsfrekvens på 10-15 procent 

är att anse som god (Surveymonkey 2013) så har vi beräknat att 

bortfallet vid enkätundersökningen kommer vara stort. Detta gör att vi 

valt att utöka vår samplestorlek för att undvika en lägre svarsfrekvens 

än så. Den aktuella samplestorleken blev då 48 procent. 

Av de 1350 utskickade enkäterna mottogs 185 kompletta enkäter i 

studien som gav en faktisk svarsfrekvens på 17,4 procent. Vilket ger 

en svarsfrekvens som är jämförbar med tidigare internationella studier 

med liknande enkäter. 

4.3 Operationalisering 

Här beskrivs variablerna i studien och hur de mäts, det sker en 

förbindelse mellan frågorna i enkäten tillsammans med de utarbetade 

hypoteserna för att uppvisa att enkäten innefattar och mäter alla 

variabler. 

Enkäten består av totalt 49 frågor. De första 8 frågorna rör de 

svarandes demografi och resterande rör etisk organisationskultur, 

karismatiskt ledarskap, kvalitetsreducerande beteenden och 

tidsbudgetspress. Den enkät som togs fram och användes i 

undersökningen var uppdelad i tre olika delar. De olika delarna 

behandlar följande områden: 

 

∙ Del 1: Demografi 

∙ Del 2: Organisation 

∙ Del 3: Tidsbudget  

 

Nedan följer en mer ingående beskrivning av varje område. 
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4.3.1 Del 1 - Demografi 

Denna del består av frågor som ger en bild av bakgrunden hos 

respondenterna. Frågorna i det här avsnittet är utformade som 

attributsfrågor vilket betyder att de svarande får besvara frågor 

angående den egna karaktären (Saunders et al. 2008). 
 

Kön - Denna variabel har besvarats genom fixerade alternativ. 

 

Ålder - Denna variabel har besvarats som en öppen fråga. 

 

Tid du arbetat med revision - För att få fram hur tiden som 

respondenterna arbetat med revision har denna variabel besvarats som 

en öppen fråga.  

 

Har du följande auktorisation - För att undvika att få med svaranden 

som inte är auktoriserade har denna variabel utformats med följande 

fixerade alternativ: auktoriserad eller godkänd. 

 

Tid med nuvarande arbetsgivare - Då den tid respondenterna arbetat 

hos sin nuvarande arbetsgivare kraftigt kan variera valdes denna 

variabel att besvaras som en öppen fråga. 

 

Position i det nuvarande företaget - Denna variabel har fixerade 

alternativ för att undvika att respondenterna anger positionsnamn som 

inte stämmer överens med varandra och att det därmed kunde ge 

många olika positioner att arbeta med i analysen. Svarsalternativen var 

följande: junior, senior, manager, partner eller annan. 

 

Arbetar du i en av följande byråer: Deloitte, Ernst & Young, KPMG 

eller PwC? - Då det visat sig att anställda på någon av dessa byråer, 

som ses som Big 4-företag, upplever en större press och därför begår 

RAQ-handlingar testas även detta med fasta svarsalternativ. 
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4.3.2 Del 2 – Etisk kultur 

Utifrån det som Otley och Pierce (1996a) skriver om TBP, RAQ och 

URT togs den andra delen fram. Denna del svarar också på frågor om 

ledarskapet och organisationen på arbetsplatsen samt hur olika 

beteenden bestraffas eller belönas. I denna del finns det sammanlagt 

29 frågor, varav 24 av dessa mäter: relationen anställda känner till sin 

arbetsplats, hur etiskt beteende behandlas samt hur det belönas eller 

bestraffas. Resterande frågor mäter det karismatiska ledarskapet med 

frågor som berör handlingssätt och kommunikation. Alla de 29 

frågorna mäts enligt en 6-gradig skala där 1 företräder “instämmer inte 

alls” och 6 företräder “instämmer helt”. 

Via den information som framkom i litteraturen skapades fem 

hypoteser och tre av dem, H1 (RAQ har ett positivt samband med 

URT), H3 (Den etiska organisationskulturen har ett negativt samband 

med RAQ) och H4 (RAQ-handlingar har ett negativt samband med 

karismatiskt ledarskap) gav oss svar och grund för denna del av 

enkäten.  

Som en första del i etisk kultur-avsnittet formulerades frågor som 

berör den svarandes relation till företaget för att få svar på hur trygga 

och nöjda de känner sig på sin arbetsplats. De frågor som det 

arbetades med i detta avsnitt är frågor som är hämtade från Shafer och 

Wang (2010). Se dessa 10 frågor i bilaga 1. 

Del två fokuserar på etisk kultur via det etiska beteendet och hur 

belöning respektive bestraffning behandlas och dessa frågor hämtades 

från Treviño et al. (1998) men är anpassade av Shafer och Wang 

(2010) för att passa in i revision. 

 

∙ “Ledningen i det här företaget griper in med disciplinåtgärder mot oetiskt 

beteende när det händer.” 

∙ “Anställda i det här företaget upplever att personer som bryter mot de 

professionella etiska reglerna ändå formellt belönas av företaget.” 

∙ “Bestraffningar för oetiskt beteende genomförs strikt i detta företag.” 

∙ “Den högsta ledningen i det här företaget står för en hög etisk standard.” 

∙ “Personer med integritet belönas i det här företaget.” 
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∙ “Toppcheferna i det här företaget visar regelbundet att de bryr sig om 

etik.” 

∙ “Toppcheferna i det här företaget är förebilder för oetiskt beteende.” 

∙ “Etiskt beteende är normen i det här företaget.” 

∙ “Den högsta ledningen i det här företaget styr besluten i en etisk 

riktning.” 

∙ “Etiskt beteende belönas i företaget.” 

∙ “Yrkesmässiga etiska regler stämmer överens med informella normer på 

företaget.” 

∙ “Det här företaget kräver att man lyder auktoriteter, utan att 

ifrågasätta.” 

∙ “Människor i företaget gör som de blir tillsagda.” 

∙ “Chefen har alltid rätt i det här företaget.”  

 

Den avslutande delen i del två inriktar sig på det karismatiska 

ledarskapet med frågor som ger svar på hur mycket av det 

karismatiska ledarskapet används samt hur positivt detta är. Dessa 

frågor är formulerade med inspiration från Kakavogianni (2009) och 

Conger och Kanungo (1988, 1998).  

 

∙ “Ledaren i mitt företag sköter sitt ledarskap med utstrålning och 

karisma.” 

∙ “Ledarens utstrålning och karisma har en positiv inverkan i företaget.” 

∙ “Ledaren i mitt företag har ett sådant handlingssätt som lätt påverkar 

medarbetarna och får med dom på “samma tåg” som ledaren själv.” 

∙ “Ledaren i mitt företag lägger mycket vikt vid kommunikation i 

företaget bland sina medarbetare.” 

∙ “Ledaren i mitt företag ser och talar om sig själv och gruppen som 

ett.”  
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4.3.3 Del 3 - Tidsbudget 

Den tredje och sista delen fokuserade på tidsbudgetspress och innehöll 

frågor som behandlar till vilken grad tidsbudgetarna uppnås. Även 

frågor om hur ofta, med ett svarsspann på “nästan alltid” till “aldrig”, 

de har handlat på respektive olika vis när de har utfört en revision 

samt vid snäv tidsbudget om de har tvingats handla på olika sätt.  

Frågorna här mäter TBP och är utformade utifrån vad som framgick 

i litteraturen (Otley och Pierce, 1996a) för att se om hypoteserna H2a 

och H2b stämde. 

 

∙ “I allmänhet var tidsbudgetarna på det jobb jag arbetat på under det 

senaste året:” 

∙ “Hur ofta uppnår jag min tidsbudget?” 

∙ “Om jag inte underrapporterade min tid, hur ofta skulle jag då uppnå min 

tidsbudget?” 

 

Nedanstående frågor mäter frekvensen av fem RAQ-handlingar: 
Under det senaste året, hur ofta har jag handlat på följande sätt när jag utfört en 

revision?  

∙ “Godtagit en svag förklaring av en klient.” 

∙ “Gjort ytliga granskningar av kundens dokument.” 

∙ “Misslyckats med att efterforska en revisionsprincip.” 

∙ “Minskat mängden arbete som utförts i ett revisionsteg till en nivå under 

vad jag skulle finna rimlig.” 

∙ “Avskrivit"/överhoppat ett granskningssteg utan att slutföra arbetet eller 

notera dess utelämnande.”  

 

Dessa två frågor hämtades från Otley och Pierce (1996a) och mäter 

URT. 
Som svar på snäv tidsbudget, har jag någonsin?  

∙ “Underrapporterat tid genom att arbeta på personlig tid.” 

∙ “Bytt tid till icke-avgiftsbelagd.”  
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4.4 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

Den svarsfrekvens som enkätundersökningen uppnådde anses 

acceptabel i jämförelse med andra internationella undersökningar som 

har liknande enkäter. Svarsfrekvensen hade eventuellt kunnat vara 

högre om det inte hade uppstått så många bortfall direkt vid första 

utskicket. Nettosvarsfrekvensen beräknas enligt följande: 
                                

                                        
                                           

       

 

De bortfall som skedde då var att ett hundratal mailadresser inte var 

i bruk till olika revisorer, det var även en hög andel automatiska svar 

från revisorer som antingen var på semester, föräldraledighet, 

affärsresor etc. och kunde därför inte medverka. Ett femtiotal 

meddelade också att de inte ansåg sig passa in som respondenter då de 

antingen hade bytt företag eller position samt att de var egen 

företagare och därmed sin egen chef. Flertalet meddelade även att de 

hade gått i pension alternativt var på väg att pensioneras och ville 

därför överlämna denna undersökning till “de yngre förmågorna”. 

Detta gav oss följande siffror: 
   

          
          

Kön och ålder valdes att ta med i enkäten för att kunna se om 

undersökningen har en jämn fördelning.  

4.5 Validitet och Reliabilitet 

Det är viktigt att de data som samlades in via enkäten är trovärdig 

(reliabilitet). Reliabilitet innebär att om samma undersökning 

genomförs igen ska resultatet bli detsamma (Yin 2006). För att 

försäkra oss om att de frågor som använts i undersökningen har 

reliabilitet användes Cronbach‟s Alpha för att säkerställa att värdena 

för variablerna överstiger 0,6, vilket är gränsen för god reliabilitet 

enligt Ringim et al. (2012).  

De respondenter som deltog i undersökningen och hade liten eller 

ingen erfarenhet alls av de problem som togs upp i enkäten kunde 

generera svar som är baserade på hur de tror att de skulle agera och 
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uppleva de olika situationer som framställs i artikeln. När givna svar 

inte grundar sig på en kunskap som är upplevd skapas en risk för att 

undersökningen och dess svar blir snedvriden, det finns med andra ord 

risk för bias (Bryman 1997).  

Det är av stor vikt att enkäten mäter det som den avser att mäta, 

detta kallas intern validitet. Då delar av enkäten redan använts i 

tidigare studier (Conger och Kanungo 1988, 1998, Otley och Pierce 

1996a, Treviño et al. 1998, Pierce och Sweeney 2003, Saunders et al. 

2008, Kakavogianni 2009, Shafer och Wang 2010) leder det till en 

högre validitet då detta är tidigare ett validerat mätinstrument. Alla 

artiklar med tillhörande enkäter har varit på engelska vilket kan leda 

till att den översättning som gjordes inte är ordagrant korrekt och 

därmed riskerar att skada reliabiliteten (Saunders et al. 2008). 

4.6 Analysmetoder 

För att mäta styrkan i relationen mellan två variabler används en 

korrelationsanalys som analyserades utifrån hypoteserna. Genom att 

använda korrelationsanalysen ges möjlighet att se det linjära 

sambandet mellan variablerna. Korrelationskoefficienten anges 

normalt som bokstaven r och kan anta värden mellan -1 och 1, där 1 

visar en perfekt positiv relation mellan variablerna och -1 en perfekt 

negativ relation.  En perfekt positiv relation innebär att om den ena 

variabeln ökar kommer den andra variabeln att öka och likadant om 

den ena minskar gör den andra också det. En perfekt negativ relation 

ger följande; när den ena variabeln minskar kommer den andra att 

göra det motsatta, alltså öka. Om värdet för relationen landar mellan  

-1 och 1 visar det tecken på en svagare relation åt de båda hållen och 

vid ett värde på exakt 0 uppvisar variablerna ett perfekt oberoende och 

påverkar alltså inte varandra (Saunders et al. 2008). 

Saunders et al. (2008) skriver att det vid en analys kan tas fram ett 

p-värde. Med p-värde (där p står för ”probability”) kan det bekräftas 

huruvida det finns en statistisk signifikans i relationen, alltså att 

relationen inte bara är slumpmässig. Om värdet för p är mindre än 

0,05 är det med hög sannolikhet en statistisk signifikans. Om värdet 

för p istället överskrider 0,05 är relationen inte statistisk signifikant. 
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Samma författare skriver också att om båda de variablerna som ska 

undersökas är numeriska ska Pearson‟s product moment correlation 

coefficient (PMCC) användas, vilket därmed använts i studien. 

För att få fram hur stark relationen mellan två numeriska variabler 

är används en regressionsanalys, (R2). R2 kan anta vilket värde som 

helst mellan 0 och 1 och mäter förändringsgraden i en beroende 

variabel och hur dessa förändringar beror på förändringarna i en 

oberoende variabel. Om värdet är 1 innebär det att förändringen helt 

beror på den oberoende variabeln och om värdet är 0 beror 

förändringen helt på den beroende variabeln (Saunders et al. 2008). 

För att kunna ta reda på hur pass mycket eller lite den oberoende 

variabeln påverkar den beroende variabeln behöver forskaren enligt 

Saunders et al. (2008) ta fram den oberoende variabelns b-värde. Ju 

högre b-värde på den oberoende variabeln desto högre påverkan på 

den beroende variabeln. Genom att denna analys fick fram hur pass 

mycket de oberoende variablerna påverkar de beroende, kunde det 

utrönas vilka variabler som hade den starkaste påverkan på de övriga 

variablerna.  
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5. Resultat 

I detta kapitel introduceras den insamlade datan från 

enkätundersökningen och analyseras samt de hypoteser som är 

utformade testas.  

5.1 Demografisk profil av urvalet  

Undersökningen gav ett resultat om 185 respondenter. Nedan ges en 

presentation av det demografiska urval som finns bland dessa 

respondenter.  

5.1.1 Kön 

Totalt av de svarande var 131 män och resterande kvinnor vilket gav 

en procentsats på 70,8 procent män och 27,6 procent 

kvinnor.  Bortfallet för denna variabel uppgick till 3 respondenter. 

  

 

Tabell 5.1 Respondenternas fördelning mellan könen 

5.1.2 Ålder 

Den yngsta deltagande var 30 år och den äldsta 73 år vilket gav oss ett 

medelvärde på 52,4 år. Bortfallet blev 3 svarande vilket är 1,16 

procent av de som svarade.  

 

 

Tabell 5.2 Respondenternas åldersfördelning 
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5.1.3 Erfarenhet 

Antalet arbetade år med revision hade bred spridning då den som 

arbetat kortast med revision hade arbetat 6 år och den som arbetat 

längst hade gjort det i 50 år. Medelvärdet för antalet arbetade år 

hamnade på 27,52 år. 23 svarande valde att inte svara på denna fråga 

vilket resulterade i ett bortfall på 12,64 procent. 

 

 

Tabell 5.3 Respondenternas erfarenhet med revision 

5.1.4 Auktorisation 

Av de svarande var 181 auktoriserade och 1 godkänd revisor. Detta 

gav oss att 97,84 procent av de svarande definitivt är auktoriserade 

revisorer. Även här var bortfallet 3 personer. 

5.1.5 Tid hos nuvarande arbetsgivare 

Hur länge respondenterna har arbetat hos sin nuvarande arbetsgivare 

hade också en bred svarsfrekvens. Den som arbetat kortast tid hos sin 

nuvarande arbetsgivare hade gjort det under 1 års tid, medan den som 

hade arbetat längst hos sin nuvarande arbetsgivare hade gjort det 

under 41 års tid. Medelvärdet för detta hamnade på 18,66 år. Bortfallet 

för denna fråga var 5 svaranden, vilket är 2,7 procent av de som deltog 

i undersökningen. 

 

 
Tabell 5.4 Respondenternas arbetade tid hos nuvarande arbetsgivare 
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5.1.6 Position i företaget 

På frågan över vilken position de svarande har i det företag de nu 

arbetar framkom följande svar: 1 procent var på junior-nivå, 6 procent 

var på senior-nivå, 25 procent var på manager-nivå och 57 procent var 

på partner-nivå. 11 procent av de som svarade på denna fråga angav 

“Annan” position än de som fanns som svarsalternativ.  

 

 

Figur 5.1 Procentuell fördelning av respondenternas position i sitt företag 
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5.1.7 Anställd i ett av Big 4-företagen 

 

Figur 5.2 Procentuell fördelning av andelen respondenter som arbetar i ett 

Big 4-företag 

 

Av respondenterna var 110 anställda på ett Big 4-företag (Deloitte, 

Ernst & Young, KMPG eller PwC) vilket motsvarar 60 procent. 

5.2 Åtgärder innan dataanalys 

För att få ut det bästa ur denna uppsats behövdes att en bra och 

effektiv analys genomfördes. Detta skedde genom att några justeringar 

utfördes innan dataanalysen inleddes. Den analys som sedan 

genomfördes var utgångspunkten för att besvara de hypoteser som 

skapats ovan.  

För att undvika att göra en felaktig analys av variablerna om de inte 

gick åt samma håll sågs alla frågor över så att de var kodade åt samma 

håll samt hade siffror som svarsvärden. Siffrorna på de olika frågorna 

som ställts blev tvungna att vändas för att de olika värdena på frågorna 

skulle betyda samma sak. Därefter följde arbetet med att sätta ihop de 

frågor som berörde samma ämnen och mätte samma sak till en 

variabel vilket ledde oss till följande sammansättningar: RAQ, URT, 

TBP, Etisk kultur och karismatiskt ledarskap.  
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De frågor som rörde etisk kultur genomgick en faktoranalys där en 

del frågor som inte laddade korrekt på någon faktor plockades bort 

och de som laddade korrekt presenteras nedan. Varje variabel anses 

ladda korrekt när den överstiger 0,5 och endast laddar över denna 

gräns på en faktor. Faktoranalysen resulterade i två nya faktorer som 

står för variablerna “etisk miljö” (1) och “lydnad mot auktoriteter” (2). 

 

Tabell 5.5 Faktoranalys 

Genom att använda Cronbach‟s alpha kunde det konstateras att 

frågorna för varje variabel mäter samma sak.  Ringim et al. (2012) 

skriver att ett alphavärde över 0,6 kan tolkas som att det finns 

reliabilitet i modellen. Detta värde överstegs av alla de variabler som 

finns i Cronbach‟s alpha-testet vilket visar att det finns reliabilitet i 

grupperingen av frågor. 

 

 

Tabell 5.6 Cronbach‟s alpha 

 

 



 

Sida 38 

 

5.3 Korrelationsanalys 

En korrelationsanalys genomfördes för att undersöka sambandet 

mellan de enskilda variablerna, resultatet av denna analys presenteras i 

tabellen nedan. För att kunna visa en stark acceptans i hypoteserna 

behövs en stark korrelation mellan variablerna. Korrelationsanalysen 

visar om de olika variablerna är signifikanta eller ej och huruvida de 

uppsatta hypoteserna preliminärt vinner stöd eller ej.  

 

 
 

Tabell 5.7 Pearson‟s korrelation för beroende samt oberoende variabler  

 

Analysen gav oss stöd för tre av de utformade hypoteserna då de 

visade en signifikant korrelation mellan dem. Även den tredje 

hypotesen H3 visade signifikanta värden men dessa är svårare att tyda, 

mer om detta nedan. Hypotes H4 visade ett bra resultat men ingen 

tydlig signifikant korrelation.  

Det kan avläsas att korrelationen vid den första hypotesen H1 var 

signifikant vid 0,05 med ett värde på 0,180. Detta innebär alltså med 

95 procents säkerhet att vid en ökning av URT kommer också andelen 

RAQ att öka. URT visade också en signifikant korrelation på 0,01-

nivån med TBP och visar att TBP och URT ökar tillsammans med 99 

procents säkerhet. 
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TBP uppvisade en signifikant positiv korrelation på 0,01-nivån när 

den ställdes mot RAQ. Andelen RAQ-handlingar ökar alltså i takt 

med att TBP ökar och att flera krav ställs, detta med 99 procents 

säkerhet. Dessa korrelationer gav tydliga indikationer på att 

hypoteserna H1, H2a och H2b kan komma att accepteras. 

Den etiska organisationskulturens norm ger i och med de olika 

variablerna olika resultat i korrelationsanalysen. De olika etiska 

variablerna uppnådde olika signifikanta korrelationer, etisk miljö 

visade signifikans på 0,01-nivån och lydnad mot auktoriteter visade 

signifikans på 0,05-nivån. Variabeln etisk miljö indikerade på ett 

negativt samband med andelen RAQ-handlingar och gav indikationer 

på att hög andel etik ger en låg andel RAQ-handlingar och vice versa. 

Lydnad mot auktoriteter uppnår ett positivt samband som innebär att 

om den anställde upplever hög press från chefen och att det är viktigt 

att leva upp till chefens order ökar också andelen RAQ-handlingar.  

För hypotesen H4 fanns ingen signifikant korrelation, dock var det 

karismatiska ledarskapet svagt positivt relaterat till RAQ. Detta 

indikerar att hypotesen var fel och då ingen signifikansnivå uppnåddes 

kan detta leda till att hypotesen inte kan accepteras. 

I tabellen ovan visas bland annat ålder och erfarenhet, som är 

oberoende variabler, har en hög korrelation mellan varandra vilket kan 

vara ett tecken på multikollinearitet. Det betyder att de oberoende 

variablerna i stort sett mäter samma sak vilket gjorde att en kunde tas 

bort. Därför görs ett test i regressionen för att konstatera att det inte 

multikollinearitet inte existerar mellan variablerna som har tagits med 

i modellen.   

5.4 Regressionsanalys 

För att testa hypoteserna och se varje oberoende variabels individuella 

styrka i sambandet med den beroende variabeln genomfördes en 

regressionsanalys.  

Då hypoteserna har utformats med både RAQ och URT som 

beroende variabler gjordes två regressionsanalyser som visar de olika 

sambanden.  
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Tabell 5.8a Regressionsanalys med RAQ som beroende variabel 

 

I tabell 5.8a kan det utläsas att 21,2 procent av de oberoende 

variablerna i modellen kan förklara variationen hos RAQ. Med denna 

tabell kan det även utläsas att modellen är signifikant. Genom att 

utföra denna regressionsanalys kunde de hypoteser som är kopplade 

till RAQ undersökas och mäta dess samband och styrka: 

 

H1: RAQ har ett positivt samband med URT. 

H2a: RAQ har ett positivt samband med TBP. 

H3: Den etiska organisationskulturen har ett negativt samband med 

RAQ. 

H4: RAQ har ett negativt samband med karismatiskt ledarskap. 
 

Hypotesen (H1) för URT och RAQ visar på ett positivt samband, 

detta fanns det stöd för i regressionen i tabell 5.7. Det signifikansvärde 

som uppnåddes hade ett värde på 0,516 och översteg alltså gränsen 

0,05 och gav därmed inget empiriskt stöd åt den aktuella hypotesen. 

För hypotes H2a, att RAQ-handlingar har ett positivt samband med 

TBP, uppvisade regressionen att koeffecientvärdet uppgick i ett 

positivt värde och att sambandet därmed är positivt. Här uppstod 
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också ett signifikansvärde som inte översteg gränsen 0,05 utan låg på 

0,008 vilket gav ett empiriskt stöd för denna hypotes. 

När signifikansvärdet är över 0,05 tyder det på att det inte går att 

lita på B-koefficienten då den lika gärna kan vara 0. 

Enligt regressionsanalysen visar detta att det endast går att lita på 

värdet hos TBP och Big 4-företag. Detta gjorde att hypotesen H3 som 

helhet inte hade ett empiriskt stöd. Gällande hypotes H3 och dess båda 

variabler visade etisk miljö ett negativt samband även i 

regressionsanalysen och hade även ett empiriskt stöd då 

signifikansvärdet var 0,004. Lydnad mot auktoritet uppvisade ett svagt 

positivt samband med RAQ då B-koefficienten är 0,014. Dock finns 

det inget empiriskt stöd för detta i regressionen då signifikansvärdet 

för denna variabel uppgick till 0,203. 

Variablerna karismatiskt ledarskap och RAQ (H4) visade ett svagt 

negativt samband vilket stämde överens med den hypotes som 

formulerades, dock fanns det inget empiriskt stöd då signifikansnivån 

uppgick till 0,882. 

 

 

Tabell 5.8b Regressionsanalys med URT som beroende variabel 

 

Genom denna regressionsanalys undersöktes istället URT som 

beroende variabel och studerar sambandet och styrkan i hypotesen: 
 

H2b – URT har ett positivt samband med TBP. 
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I tabell 5.8b kunde det utläsas att 9,3 procent av de oberoende 

variablerna kan förklara variationen hos URT. Även en positiv 

koppling mellan URT och TBP fanns med ett signifikansvärde på 

0,000 vilket även gav oss empiriskt stöd för hypotesen. Detta gav att 

en hög budgetpress (TBP) leder till att förekomsten av 

underrapporterad tid även den ökar. Likaså kunde det utläsas från 

denna regressionsanalys genom att jämförelse mellan de sex olika 

modellerna att relationen mellan URT och TBP ökar frekvent och att 

signifikansvärdet minskar till en godkänd nivå vilket då gav oss 

empiriskt stöd.  

5.5 Resultat av hypotesprövning 

5.5.1 Signifikanta oberoende variabler 

Här nedan presenteras de oberoende variablerna som hade en 

signifikant påverkan på RAQ som är beroende variabel. 
 

H1 – RAQ har ett positivt samband med URT. 

De statistiska tester som genomfördes visade att URT som variabel 

har hög effekt på RAQ då dessa korrelerar, dock inte på en inte alltför 

hög nivå, med 95 procents säkerhet. Regressionsanalysen visade också 

att det fanns ett samband mellan dessa men utan empiriskt stöd då 

signifikansvärdet överstiger 0,05.  
 

H2a - RAQ har en positiv koppling med TBP. 

Enligt de statistiska testerna korrelerar denna variabel (TBP) näst mest 

med RAQ och hade en stark B-koefficient med ett empiriskt stöd på 

signifikansnivån vilket ledde till att hypotes H2a kunde accepteras. 
 

H2b - URT har en positiv koppling med TBP. 

TBP var den variabel som korrelerade mest med URT och enligt B-

koefficienten är sambandet enligt den utformade hypotesen. Även 

regressionsanalysen visade att modellen var signifikant då värdet 

understeg 0,05. Detta gjorde att hypotes H2b kunde accepteras. 
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5.5.2 Icke signifikanta oberoende variabler 

De oberoende variabler som inte visade någon signifikant påverkan på 

RAQ presenteras nedan: 
 

H3 – Den etiska organisationskulturen har ett negativt samband 

med RAQ. 

Den etiska organisationskulturen uppvisade olika värden och gav 

oss följande sammanfattning: De olika delarna korrelerade olika 

mycket med andelen RAQ-handlingar, men båda variablerna gjorde 

detta på en nivå som var signifikant. Variabeln etisk miljö gjorde det 

med 99 procents säkerhet och den andra (lydnad mot auktoriteter) med 

95 procents säkerhet. Regressionen som genomfördes uppvisade 

delvis att organisationskulturen påverkar andelen RAQ-handlingar 

men att de olika delarna av organisationskulturen spelar in olika 

mycket.  

Variabeln etisk miljö är den variabel som hade det högsta värdet på 

Cronbach‟s alpha och gav därmed stöd till att frågorna kring denna 

variabel behandlar samma ämne. Korrelationsanalysen som 

genomfördes visade att det finns ett negativt samband mellan 

frekvensen av RAQ-handlingar och den etiska miljön då den 

uppvisade ett negativt signifikansvärde som till 99 procents säkerhet 

inte uppkommit på grund av slumpen. Detta samband ger även stöd i 

regressionsanalysen. 

Lydnad mot auktoriteter uppvisade ett svagt positivt b-värde och ett 

signifikansvärde som inte gav något empiriskt stöd. Det framkom 

alltså inga tydliga bevis för att lydnad mot auktoriteter har en positiv 

koppling till RAQ, vilket kan tolkas som att det ändå kunde finnas en 

möjlighet att lydnad mot auktoritet kunde vara negativt relaterat till 

RAQ-handlingar. 

 

H4 – RAQ har ett negativt samband med karismatiskt ledarskap. 

Denna hypotes variabler hade ingen signifikant korrelation men visade 

på ett negativt samband, vilket även togs med i hypotesen. 
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Utöver hypoteserna uppstod en signifikant påverkan mellan dessa 

variabler: 

 

Tabell 5.9 Signifikans bland övriga variabler 

 

5.6 Sammanfattat resultat av hypoteserna 

 

Tabell 5.10 Sammanfattning av hypoteserna 
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6. Diskussion och slutsats 

Slutsatsen används för att diskutera de resultat som uppkommit. 

Konsekvenser av resultatet samt kritiska reflektioner gällande 

uppsatsen presenteras och diskuteras och följs därefter av förslag till 

vidare forskning i ämnet. 

6.1 Diskussion 
De resultat som framkom i studien gav stöd åt följande hypoteser: H2a 

och H2b. Det fanns även antydan till acceptans för H3. Gällande H2a 

påträffades det även ett resultat som visade att underrapportering av 

tid var en bidragande faktor till andra RAQ-handlingar. Det kunde 

också konstateras att URT hade en positiv koppling till TBP (H2b) 

och att revisorer vid en hög tidspress ökade sin underrapportering av 

tid på ett eller annat sätt. Angående H3 fanns det en antydan till 

acceptans men då de olika delarna spelar in olika mycket gick det inte 

att säga att den etiska kulturen som helhet påverkar andelen RAQ-

handlingar. Däremot visades det att olika delar av den etiska kulturen 

påverkade RAQ-handlingar i olika riktning och olika mycket. Den 

största påverkan av de etiska variablerna stod etisk miljö för. Det 

visades alltså att de revisorer som upplevde en stark samhörighet med 

sitt företag begick en mindre andel RAQ-handlingar än de som inte 

kände samhörighet med det egna företaget. Hypotesen H4 gav inga 

säkra och tydliga resultat, detta hittades det dock inga uppenbara 

anledningar till. Det kan endast spekuleras kring att det hade att göra 

med att enkäten inte hade tillräckligt många frågor gällande det 

karismatiska ledarskapet. Denna del är då något som kan utvecklas vid 

fortsatt forskning för att eventuellt finna tydligare samband mellan det 

karismatiska ledarskapet och RAQ-handlingarna.  

Resultaten gällande TBP och kopplingen till RAQ överensstämde i 

stora delar med det som visats i tidigare studier (Otley och Pierce 

1996a, 1996b, Coram et al. 2000, McNamara et al. 2008). Resultatet 

visade att när det är en hög nivå av TBP ökade andelen RAQ-

handlingar. Detta stämde alltså överens med den hypotes (H2a) som 
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utformades och kunde därmed accepteras. Otley och Pierce (1996b) 

visade resultat på att agerandet av URT leder till att tidsbudgeten kan 

bli svår att nå upp till, vilket leder till att andra kvalitetsreducerande 

beteenden uppkommer. Detta fanns det även stöd för i den empiriska 

undersökningen, där en hög TBP ledde till att URT också ökade. Ett 

resultat presenterades där kopplingen mellan RAQ och URT var starkt 

positiv men utan empiriskt stöd. Detta var inte helt i likhet med de 

tidigare resultat som har presenterats då dessa har uppvisat empiriskt 

stöd (Otley och Pierce 1996a, 1996b, Pierce och Sweeney 2004). 

Resultatet gällande det karismatiska ledarskapets påverkan på 

andelen RAQ-handlingar visade att det fanns vissa relationer men som 

inte kunde bekräftas helt då signifikans de emellan saknades, detta kan 

bero på att det är hela 82 procent av de svaranden som är ledare i 

någon form då de arbetar på en manager- eller partnernivå.  

Genom de resultat som presenterats visades det att den etiska 

kulturen i företaget spelar in på hur de anställda agerar. Trots att 

resultaten som berör den etiska kulturen gav ett tvetydigt resultat 

kunde ändå slutsatsen dras att den kultur som finns i organisationen 

påverkar hur RAQ-handlingar förekommer eller ej. Det visade sig i 

studien att den etiska miljön i företaget hade större effekt och 

samband med RAQ än vad lydnad mot auktoriteter hade. Detta 

betyder att de etiska normer och regler som finns inom företaget har 

en stor roll för hur anställda agerar i situationer där beslutet att begå 

en kvalitetsreducerande handling eller ej uppkommer. Tydliga svar 

finns på att detta samband är negativt och att organisationer med hög 

etisk standard och normer därför har färre fall av RAQ-handlingar. 

Sett till den variabel som mätte huruvida det fanns ett samband mellan 

RAQ och lydnad mot auktoriteter gav den ett svagt positivt samband 

som indikerade att en hög lydnad mot auktoriteter skulle innebära 

flera fall av kvalitetsreducerande handlingar. Den hypotes som 

utvecklades gjorde detta med fokus på att anställda som lyder cheferna 

troligen inte begår RAQ-handlingar då det torde vara något som 

upplevs som negativt från chefens sida. Det positiva samband som 

fanns i undersökningen visar att detta inte är fallet. Grunden till detta 

positiva samband kan bero på en rädsla för auktoriteten och att de vill 
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lyda, vilket leder till att anställda då väljer att ta genvägar och minskar 

kvaliteten istället för att vara en besvikelse gentemot chefen.  

Undersökningen visade att den lydnad som finns mot auktoriteter i 

företaget hade ett svagt positivt samband med RAQ, detta gav oss en 

ny bild av hur auktoriserat ledarskap kan ses på då det i tidigare 

resonerades om att ett starkt auktoriserat ledarskap skulle minska 

RAQ då de anställda ville agera korrekt för att tillfredsställa ledaren 

(Sweeney et al. 2010). Det framkom även att ett starkt ledarskap där 

det är viktigt att leva upp till ledarens förväntningar och krav 

genererar högre förekomst av RAQ och att revisorerna med större 

sannolikhet begår RAQ-handlingar för att leva upp till 

förväntningarna. Detta går emot det som påträffades kring den etiska 

miljön som även den hänger ihop med den etiska organisationskultur 

som finns. Undersökningen visade att den etiska miljön har ett starkt 

negativt samband med RAQ och TBP och att den kultur som finns är 

viktig för hur revisorer resonerar och agerar när det gäller 

kvalitetsreducerande beteenden. Sweeney et al. (2010) fann i sin 

studie att det inte finns tillräckligt mycket för organisationer att vinna 

genom att arbeta mer med den kultur som finns, detta då de inte fann 

tillräckligt signifikanta kopplingar mellan kvalitetsreducerande 

handlingar och den etiska kulturen i företaget.  

För att ledningen i företag ska kunna arbeta mot dessa negativa 

ageranden behöver de titta på den kultur som finns och agera för att 

det ska finnas en kultur som inte accepterar den här typen av 

handlingar. Genom att jobba med de olika ledarna och cheferna tror 

författarna att de kan få dem att utöva ett ledarskap som inte är ett 

slags tvingat ledarskap där lydnaden sätts i fokus. Utan ett ledarskap 

där de anställda känner sig trygga och inte tvingade att begå 

handlingar för att leva upp till det, många gånger orimliga, krav i den 

tidsbudget som finns. Ledare behöver se till att förebygga att URT 

sker och resultera i andra RAQ-handlingar, detta kan göras genom att 

TBP minskar till följd av att det sätts mer rimliga och verkliga 

tidsbudgetar för uppdragen. Genom att uppmuntra revisorerna till att 

hellre göra rätt än fel och därmed skapa en kultur som talar mot 

kvalitetsreducerande handlingar kommer också kvalitén på 

revisionerna att öka, vilket inte bara bidrar till ett bättre rykte och 
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arbetsklimat, det ger också positiva följder för de som berörs av 

revisionen. 

De resultat som erhölls gällande TBP och kopplingen till RAQ 

överensstämmer i stora delar med det som visats i tidigare studier 

(Otley och Pierce 1996a, 1996b, Coram et al. 2000, McNamara et al. 

2008). Resultatet visade att när det är en hög nivå av TBP ökar 

andelen RAQ-handlingar. Detta stämde alltså överens med den 

hypotes (H2a) som utformats och kunde därmed accepteras. Otley och 

Pierce (1996b) visade att agerandet av URT leder till att tidsbudgeten 

kan bli svår att nå upp till, vilket leder till att andra 

kvalitetsreducerande beteenden uppkommer. Detta stöds även i den 

empiriska undersökningen, där en hög TBP leder till att URT också 

den ökar. 

Ett resultat presenterades där kopplingen mellan RAQ och URT är 

starkt positiv men utan empiriskt stöd. Detta är inte helt i likhet med 

de tidigare resultat som har presenterats då dessa har uppvisat 

empiriskt stöd (Otley och Pierce 1996a, 1996b, Pierce och Sweeney 

2004). Det resultat som framkom kring denna hypotes (H1) gick ändå 

i samma linje som de tidigare studierna och att det finns en stark 

positiv koppling mellan URT och RAQ-handlingar. Det resultat som 

presenterades i denna studie visade inte samma slutsatser, detta beror 

med största sannolikhet på att endast 7 procent av de medverkande är 

junior- eller seniorrevisorer. Pierce och Sweeney (2004) fann ett 

samband mellan revisorer på junior och senior-nivå och TBP, RAQ 

och URT. Då det finns en stark hierarkisk ordning inom detta 

arbetsområde är det främst seniorrevisorer som uppvisar skäl att begå 

dessa handlingar eftersom det är de som drar mest fördel av dessa 

ageranden. Som revisor är viktigt att prestera bra för att kunna öka 

chanserna till att bli befordrad (McNamara et al. 2008).  

6.2 Studiens resultat och slutsats 

Det aktuella resultatet baserades på svar från den 

enkätundersökningen som genomfördes. Enkätsvaren uppnåddes från 

185 revisorer där 25 procent av de arbetade på manager-nivå och 57 

procent var på partner-nivå. Detta ger oss att junior- och senior-nivå-
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revisorer representerar 7 procent av de som deltog. Då det främst är de 

sistnämnda som begår RAQ-handlingar (Pierce och Sweeney 2005) 

och URT kan de då ses som underrepresenterade i denna 

undersökning. Att de är underrepresenterade kan leda till att det 

framkomna resultatet inte riktigt stämmer överens med de tidigare 

studier som gjorts på området.  
 

De forskningsfrågor som utvecklats kan besvaras med de resultat 

som framkommit i studien:  

 

→ Ökar antalet RAQ-handlingar när underrapporteringen av tid ökar? 

 

Antalet RAQ-handlingar ses i resultatet ha ett samband med ökning 

av underrapporterad tid med 95 procent säkerhet. Detta betyder alltså 

att när revisorer försämrar kvalitén på sitt revisionsarbete förändras 

även rapportering av tid genom att de inte rapporterar den fulla tid 

som de arbetar. Via regressionsanalysen framkom en hög 

signifikansnivå som gjorde att denna hypotes (H1) inte kan ges något 

empiriskt stöd. 

 

→ När tidsbudgetpressen blir högre, ökar då antalet RAQ-

handlingar? 

 

I undersökningen visades att korrelationen mellan dessa variabler är 

hög (99 procent) och att det finns ett klart positivt samband dem 

emellan. Stöd erhölls alltså för att när TBP ökar resulterar det också i 

att det kvalitetsreducerande beteendet ökar. I regressionsanalysen gavs 

även empiriskt stöd för hypotes H2a, att RAQ-handlingar har en 

positiv koppling till TBP. Detta betyder alltså att revisorer ökar sitt 

kvalitetsreducerande beteende när pressen för att hålla en tidsbudget 

blir högre. 

 

→ När tidsbudgetpressen ökar, gör underrapporteringen av tid 

detsamma? 
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Ja vid en ökning av press på tidsbudget följer även en 

underrapportering av den arbetade tiden. Det finns ett positivt 

samband mellan dessa variabler tillika en korrelation som hade en 

signifikans på 0,01. Detta gav oss att när TBP på de anställda ökar 

kommer det att leda till en ökning av URT vid olika uppdrag. Denna 

hypotes (H2b) hade även empiriskt stöd då den uppvisade ett resultat 

på 0,000 vilket är lägre än den nivå som behövs för att visa om det 

finns signifikans i hypotesen.  

 

→ Ökar antalet RAQ-handlingar när det finns en svag 

organisationskultur? 

 

Denna hypotes (H3) hade två variabler som mätte den etiska 

organisationskulturen: etisk miljö och lydnad mot auktoriteter. Dessa 

två variabler visade olika resultat gentemot RAQ men det kunde 

tydligt avläsas att den etiska miljön hade ett starkt samband med RAQ 

i både korrelationsanalysen och regressionsanalysen vilket innebär att 

när ledningen står för hög etisk standard, visar att etiken i företaget är 

viktig, att etiskt beteende belönas och organisationen styrs i en etisk 

riktning är andelen kvalitetsreducerade beteenden i företaget färre. 

Lydnad mot auktoriteter innefattar att de anställda lyder 

auktoriteter, gör som de blir tillsagda och anser att chefen alltid har 

rätt. Denna variabel uppvisade ett svagt positivt värde vilket visar på 

att kvalitetsreducerande beteenden kan öka vid dessa uppfattningar 

från de anställda gällande cheferna/ledarna. Via regressionsanalysen 

framkom ett signifikansvärde som inte gav något empiriskt stöd vilket 

i sin tur betyder att det inte finns några tydliga bevis på att lydnad mot 

auktoriteter har en positiv koppling till RAQ-handlingar. 

Sammanfattningsvis korrelerade etisk miljö med 99 procents 

säkerhet till RAQ och lydnad mot auktoriteter med 95 procents 

säkerhet som betyder att den relation som uppvisas i 

korrelationsanalysen är att anse som tillförlitlig. 

 

→ Är RAQ-handlingar mindre förekommande i en organisation 

som leds av en ledare med karismatiskt ledarskap? 
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Denna hypotes (H4) visade ett svagt positivt samband i 

korrelationsanalysen och ett svagt negativt samband i 

regressionsanalysen. Ingen signifikansnivå uppnåddes heller vilket 

gav att sambanden inte är tillförlitliga. Dessa resultat gav inga svar på 

om hypotesen stämmer eller ej, därför kan det inte ges ett tydligt svar 

på huruvida RAQ-handlingar är mer eller mindre förekommande i en 

organisation med ett tydligt karismatiskt ledarskap. 

6.3 Studiens praktiska nytta  

Denna studie ger en bild och presentation av hur RAQ-handlingar 

påverkar individers prestationer på arbetsplatser. Genom att detta 

visas kan ledare i företag se över sina egna verksamheter för att 

förebygga att dessa handlingar begås. Studien bidrar även till att 

belysa ledarskapets roll i förebyggandet av dessa handlingar. Arbete 

kan ses som en upplysande del i det arbete som finns med att 

förebygga negativa beteenden på arbetsplatser. I och med att studien 

arbetar med flera olika variabler och presenterar olika resultat för 

dessa så kan den användas på olika arbetsplatser då olika företag har 

fokus på olika delar i organisationen. Detta arbete visar vikten av att 

jobba förebyggande och se upp med de handlingar som många 

revisorer anser som harmlösa då dessa kan leda till större och mer 

problematiska handlingar som kan skada både revisionsbyråerna och 

dess kunder. 

När studier inom detta ämne genomförs kan revisorer och företag 

öka sin medvetenhet gällande karismatiskt ledarskap, TBP, URT och 

den etiska organisationskulturens inverkan på handlingar av RAQ-

karaktär. Uppsatsen kan ge människor i ledande positioner på 

revisionsföretag en bild av vad det är som skapar den negativa trend 

av handlingar då studien visar vilka variabler som bidrar till en högre 

frekvens av RAQ-handlingar kan företaget arbeta mot detta genom att 

studera det egna företagets risker till att RAQ-handlingar genomförs.  

Sett till den akademiska nytta som denna uppsats kan bidra till har 

inga tidigare artiklar som kombinerar hur TBP, URT, karismatiskt 

ledarskap och etisk organisationskultur påverkar frekvensen av RAQ-

handlingar i ett revisionsföretag hittats. Detta kan eventuellt bidra till 
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att fler studier kan göras för att djupare utröna dessa variablers 

inverkan på oetiskt handlande inom revision. 

6.4 Kritik till studien 

Enkäten skickades ut till 1350 revisorer och resulterade i 185 

fullständiga svar som gav en bruttosvarsfrekvens på 13,7 procent och 

en nettosvarsfrekvens på 17,4 procent vilka båda bedöms vara 

godkända.  

Under tiden som enkäten var aktiv meddelades det att minst en hel 

revisionsbyrå inte ville att de anställda skulle medverka i sådana här 

undersökningar samt enskilda revisorer inte kunde delta då det var 

bestämt från företagets sida att de inte skulle delta i undersökningar. 

Detta är något som också kan ha påverkat undersökningen.  

Formuleringen av frågorna kunde flertalet gånger ha utformats 

annorlunda då tolkningen av frågorna har skett på olika vis. 

Exempelvis att inte vända vissa frågor negativt och ta för givet från 

början att det är något som är ”dåligt”. Studien kunde också anses som 

tunn då antalet respondenter minskade på grund av ofullständiga svar. 

Mätningen av vissa variabler hade eventuellt kunnat bli mer 

pålitliga om mer hänsyn hade tagits till antalet frågor som var 

kopplade till respektive variabel. En del variabler hade fler frågor i 

enkätundersökningen medan andra bara hade ett fåtal. Eventuellt är 

detta något som skapat en osäkerhet i det uppnådda resultatet och kan 

ses som kritik till studien. Innan enkäten skickades ut skulle det 

eventuellt ha fastställts så det fanns lika många svarsalternativ för de 

olika frågorna. Detta för att kunna vara helt säker på att det inte fanns 

några tvivel om att den analys som gjordes inte var påverkad av det 

olika antalet svar som fanns i frågorna. 

De frågor som utformats i denna enkät passar bäst in på revisorer 

som dagligen arbetar ute bland och med kunderna, vilket inte passar in 

på manager och partner revisorer då de ofta har andra arbetsuppgifter 

och därmed inte behöver ägna sig åt oetiskt beteende, RAQ och URT 

utan har istället en stor möjlighet till att styra över läget samt få 

tillstånd till att öka tidsbudgeten (McNamara et al. 2008). 
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Då resultaten i vår studie följer samma mönster som tidigare studier 

kan det vara så att även den tolkning som görs i denna studie följer 

tidigare mönster. Tolkningen av resultaten kan säkerligen göras på fler 

sätt än de vi har gjort, men i och med att resultaten följer samma 

mönster så torde också tolkningarna göra detsamma 

 

6.5 Vidare forskningsförslag 

Vid fortsatt forskning kan det vara intressant att granska det 

karismatiska ledarskapet lite mer ingående med fler frågor för att 

kunna se tydligare vad det har för påverkan. Den etiska 

organisationskulturen studeras till stor del i denna studie men fler 

hypoteser kan eventuellt utformas för att få tydligare svar angående 

sambanden. Något som också hade kunnat vara intressant, är att 

studera det etiska ledarskapet för att se vad de har för påverkan på 

kvalitetsreducerade beteenden.  

Även att studera skillnaden mellan auktoriserade revisorer och 

godkända revisorer eller redovisningskonsulter hade varit intressant 

för att se om det är någon skillnad på tidspressen beroende på 

befattning och ansvarsroll i företaget. Att endast ha juniorer och 

seniorer som respondenter skulle också vara aktuellt att jobba vidare 

med då det tydligt visades att revisorer med dessa två positioner 

utsätts för den högsta tidspressen, men att de tyvärr blir 

underrepresenterade när det inte är förbestämt att endast de skall 

medverka i undersökningen. 
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Bilaga 1 – Enkät 
Information 

Hej!  

 

Vi håller just nu på med vårt examensarbete inom ledarskap och redovisning på 

Högskolan i Gävle.  

Vi skulle vara tacksamma om du tog dig tid att besvara några frågor som rör vad 

ledarskap och organisationskultur har för inverkan på kvalitetsreducerande 

beteenden i ett revisionsbolag. 

 

Du svarar självklart anonymt på dessa frågor. 

 

Vid frågor, tveka inte att ta kontakt! 

eep09cfe@student.hig.se eller eep10enn@student.hig.se 

 

Tack på förhand!  

/ Camilla Fammé och Emma Nilsson 

 
Demografiska frågor 

1.1 Vilket är ditt kön? 

 Man  Kvinna 

1.2 Vad är din ålder? 

________________________________________ 

1.3 Hur lång tid har du arbetat med revision? 

________________________________________ 

1.4 Har du följande auktorisation? 

 Auktoriserad  Godkänd 

1.5 Hur många år har du arbetat hos din nuvarande arbetsgivare? 

________________________________________ 

1.6 Vad är din position i det nuvarande företaget? 

 Junior  Senior  Manager  Partner  Annan 

 

mailto:eep09cfe@student.hig.se
mailto:eep10enn@student.hig.se
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1.7 Arbetar du i en av följande byråer: Deloitte, Ernst & Young, KMPG eller 

PwC? 

 Ja  Nej 

Etisk kultur 
 

2.1 Jag känner en stark tillhörighet till mitt företag. 

 

2.2 Jag känner mig emotionellt bunden till det här företaget. 

 

2.3 Denna organisation har personlig betydelse för mig. 

 

2.4 Jag känner mig som "en del av familjen" i företaget. 

 

2.5 Jag upplever en känsla av att företagets problem är mina problem. 

 

2.6 Jag skulle lätt kunna bli lika fäst vid ett annat företag som jag är vid det här. 

 

2.7 Jag är villig att i stor utsträckning, utöver vad som normalt krävs, hjälpa 

företaget att lyckas. 

 

2.8 Min nuvarande anställning ger mig möjligheten att vara professionell fullt 

ut. 

 

2.9 I mitt företag är det en konflikt mellan företagets standarder/rutiner för 

arbetet och min möjlighet att handla enligt mitt professionella omdöme. 
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2.10 Jag måste ofta välja mellan att följa professionella standarder eller att göra 

vad som är bäst för mitt företag. 

 

 

2.11 Ledningen i det här företaget griper in med disciplinåtgärder mot oetiskt 

beteende när det händer. 

 

2.12 Anställda i det här företaget upplever att personer som bryter mot de 

professionella etiska reglerna ändå formellt belönas av företaget. 

 

2.13 Bestraffningar för oetiskt beteende genomförs strikt i detta företag. 

 

2.14 Den högsta ledningen i det här företaget står för en hög etisk standard. 

 

2.15 Personer med integritet belönas i det här företaget. 

 

2.16 Toppcheferna i det här företaget visar regelbundet att de bryr sig om etik.  

 

2.17 Toppcheferna i det här företaget är förebilder för oetiskt beteende.  

 

2.18 Etiskt beteende är normen i det här företaget.  

 

2.19 Den högsta ledningen i det här företaget styr besluten i en etisk riktning.  

 

2.20 Etiskt beteende belönas i företaget.  
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2.21 Yrkesmässiga etiska regler stämmer överens med informella normer på 

företaget.  

 

2.22 Det här företaget kräver att man lyder auktoriteter, utan att ifrågasätta.  

 

2.23 Människor i företaget gör som de blir tillsagda.  

 

2.24 Chefen har alltid rätt i det här företaget.  

 

 

2.25 Ledaren i mitt företag sköter sitt ledarskap med utstrålning och karisma. 

 

2.26 Ledarens utstrålning och karisma har en positiv inverkan i företaget. 

 

2.27 Ledaren i mitt företag har ett sådant handlingssätt som lätt påverkar 

medarbetarna och får med dom på “samma tåg” som ledaren själv. 

 

2.28 Ledaren i mitt företag lägger mycket vikt vid kommunikation i företaget 

bland sina medarbetare. 

 

2.29 Ledaren i mitt företag ser och talar om sig själv och gruppen som ett. 

 

 

Tidsbudget 

3.1 I allmänhet var tidsbudgetarna på det jobb jag arbetat på under det senaste 

året: 
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3.2 Hur ofta uppnår jag min tidsbudget? 

 

3.3 Om jag inte underrapporterade min tid, hur ofta skulle jag då uppnå min 

tidsbudget?  

 

 

Under det senaste året, hur ofta har jag handlat på följande sätt när jag utfört 

en revision? (Välj en för varje fråga) 

3.5 Godtagit en svag förklaring av en klient. 

 

3.6 Gjort ytliga granskningar av kundens dokument. 

 

3.7 Misslyckats med att efterforska en redovisningsprincip. 

 

3.8 Minskat mängden arbete som utförts i ett revisionsteg till en nivå under vad 

jag skulle finna rimlig. 

 

3.9 "Avskrivit"/överhoppat ett granskningssteg utan att slutföra arbetet eller 

notera dess utelämnande. 

 

 

Som svar på snäv tidsbudget, har jag någonsin? (Välj ett svar för varje fråga, 

gäller fråga 3.10–3.11) 

3.10 Underrapporterat tid genom att arbeta på personlig tid. 

 

3.11 Bytt tid till icke-avgiftsbelagd. 

 

 


