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SAMMANFATTNING 
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Syfte: Debatten kring revisorers oberoende har pågått länge. Idag är frågan om revisorers 

oberoende en av de viktigaste frågorna inom redovisning vilket delvis beror på de företagsskandaler 

som inträffat under senare år. Tidigare studier visar att sociala identifikationer kan utvecklas vid 

nära relationer vilket både kan ha en positiv och en negativ påverkan på revisorers oberoende. För 

att utvidga tidigare studier har vi lagt till personlig identifikation för att studera detta på individnivå. 

Vi har även valt att lägga till en faktor, det karismatiska ledarskapet, för att undersöka om detta 

påverkar samtliga identifikationer. Studien syftar till att undersöka om klientidentifikation, 

personlig och professionell identifikation påverkas av ett karismatiskt ledarskap och om dessa 

identifikationer i sin tur har en påverkan på revisorers oberoende. 

Metod: Vi har i studien använt oss av enkäter som metod för att samla in primärdata. Data 

samlades in från auktoriserade och godkända revisorer runtom i Sverige. Insamlad data har sedan 

bearbetats och analyserats med hjälp av statistikprogrammet SPSS statistics. Resultaten från de 

statistiska analyserna har sedan redovisats i olika tabeller. 

Resultat och slutsats: Studiens resultat visade att ett karismatiskt ledarskap har en påverkan på 

samtliga identifikationer, dock var denna påverkan relativt svag, vilket innebär att det är många 

andra faktorer som ökar identifikationerna. Vidare visade resultatet att personlig identifikation kan 

innebära ett större hot mot revisorers oberoende än klientidentifikation.  

Förslag till fortsatt forskning: För att få mer djup i studien och för att få fram respondenternas 

egna tankar och åsikter skulle en kvalitativt inriktad studie, med intervjuer som 

datainsamlingsmetod kunna genomföras. Ytterligare förslag till forskning skulle kunna vara att 

undersöka andra faktorer som kan tänkas påverka olika identifikationer. 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen bidrar till fortsatt forskning inom revisorers icke-finansiella 

beroende, genom att vi undersöker problemet ur ett socialt identitetsperspektiv. Vidare bidrar 

studien med kunskap om faktorer som påverkar sociala identiteter. 

  

Nyckelord: Revisorers oberoende, klientidentifikation, personlig identifikation, professionell 

identifikation, social identitetsteori, karismatiskt ledarskap 
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ABSTRACT 

Title: A social identity perspective on auditor independence 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Anna Indal & Sabina Söderström 

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: 2015-januari  

 

Aim: The debate about the auditor independence has been going on for a long time. Today is the 

issue of auditor independence one of the most important in accounting which depends on several 

corporate scandals that have occurred in recent years. Previous studies shows that close 

relationships explicate social identifications which can have a positive and a negative impact on 

auditor independence. We have added personal identification in our study at the individual level to 

expand previous studies. We have also added the charismatic leadership as a factor to investigate 

whether this affect identifications. The study aims to investigate whether the client identification, 

personal and professional identification is affected by a charismatic leadership and whether these 

identifications has an impact on auditor independence. 

Method: In our study we have used surveys as a method to collect primary data. Data were 

collected from Swedish authorized and approved auditors. The collected data where then processed 

and analyzed by the statistical program SPSS statistics. The results of the statistical analyzes are 

then presented in different tables. 

Result and conclusions: The results of the study showed that charismatic leadership has an impact 

on all identifications, however, this effect is relatively weak, which means that there are many other 

factors that increase these identifications. Furthermore, the result also showed that personal 

identification can be a greater threat to auditor independence than client identification.  

Suggestions for future research: To obtain the respondents' own thoughts and opinions, a 

qualitative focused study with interviews as a data collection method could be implemented. Further 

implications could be to examine other factors that may affect different identifications. 

Contribution of the thesis: The study contributes for further research about the auditors' non-

financial dependence, in which we examine the problem from a social identity perspective. 

Furthermore, the study can provide knowledge of the factors that affecting social identities. 

 

Key words: Auditor independence, client identification, personal identification, professional 

identification, Social identity theory, charismatic leadership 
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Förord 

Genom denna kandidatuppsats avslutar vi tre års studier vid Högskolan i Gävle.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Jan Svanberg som stöttat oss under hela arbetets gång. 

Vi vill även tacka vår examinator Stig Sörling för värdefulla råd. Vi vill också tacka alla 

respondenter som tagit sig tid och besvarat vår enkät. Utan ert deltagande hade vår studie varit 

omöjlig att genomföra. Sist vill vi tacka våra familjer och respektive för allt stöd vi fått under resans 

gång.  

 

 

Högskolan i Gävle, januari 2015 

 

 

 

Anna Indal Sabina Söderström 
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1. Inledning  

I det inledande avsnittet kommer vi att presentera bakgrunden till uppsatsen. Sedan tar vi upp 

problemdiskussionen som sedan leder till en frågeställning samt uppsatsens syfte. Avslutningsvis 

beskriver vi hur vi valt att avgränsa studien samt visar en bild över studiens fortsatta disposition.   

 

1.1 Bakgrund 

Debatten om revisorers oberoendeställning har pågått länge. Efter år 2002 fick debatten ett allt 

större fokus både nationellt och internationellt, vilket delvis berodde på flera företagsskandaler samt 

att en ny revisorslag började gälla från 1 januari 2002 (FAR, 2003). I den nya lagen finns det en 

särskild bestämmelse som säger att revisorer måste göra en prövning gällande deras opartiskhet och 

självständighet i deras arbete. Denna särskilda bestämmelse benämns som analysmodellen och 

återges i Revisorslagen 21 § (FAR, 2003). 

 

Syftet med revision är främst att ge tillförlitlig finansiell information om företagets ekonomi men 

fungerar även som ett skydd för företagets olika intressenter. För att kunna säkerhetsställa detta ska 

en revisor enligt Revisorslagen (RL 2001:883) ”vara opartisk, självständig samt objektiv vid 

utförandet av sitt uppdrag”. Begreppen opartiskhet och självständighet har två olika betydelser. 

Enligt FAR (2003) syftar det delvis till revisorers faktiska opartiskhet och självständighet, vilket 

innebär att revisorer måste iaktta alla omständigheter som kan påverka deras uppdrag, att lämna en 

objektiv revisionsberättelse. Begreppen syftar å andra sidan till revisorers synbara opartiskhet och 

självständighet, vilket innebär att revisorer ska ta avstånd från sådana omständigheter som kan leda 

till att omvärlden tvivlar på deras förmåga att vara objektiv (ibid.). 

 

Enligt Myring och Bloom (2003) är revisorers oberoende en av nutidens viktigaste frågor inom 

redovisning. Även om revisorers oberoende alltid har varit en viktig fråga så menar forskare att 

problemet blev allvarligt först efter den opålitliga finansiella rapporteringen av företagen Enron och 

WorldCom, där revisorn hade en aktiv roll (Sinha & Hunt, 2013). Vidare menar en del forskare att 

den främsta orsaken till dessa finansiella skandaler berodde på revisorers problematik kring olika 

intressekonflikter (ibid.). Dessa konflikter kan enligt Sweeney och Pierce (2011) bero på den 

problematik som kan uppstå mellan revisorers behov av att ha ett nära samarbete med klienten och 

där revisorn samtidigt måste vara oberoende. 
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För att ett företag ska kunna ge en riktig bild av dess finansiella ställning och resultat krävs det att 

revisorer ger ett oberoende utlåtande om de finansiella rapporter som upprättas av ledningen (Sinha 

& Hunt, 2013). Enligt Myring och Bloom (2003) kan revisorers oberoende stärkas genom att 

revisorn planerar och utför revisionen på ett objektivt sätt. 

 

Det är mycket viktigt att revisorer är helt oberoende från sin klient och att de inte utför revision om 

det finns några förbindelser dess emellan som till exempel affärsförbindelser eller finansiella 

förbindelser (FAR, 2009). Revisorer ska alltid vara objektiva i sina bedömningar och ska alltid vara 

fria från olika intressekonflikter för att kunna ha en oberoendeställning till sin klient (AICPA, 

2014). Att revisorer har en oberoendeställning är grundläggande för att allmänheten ska kunna 

känna tillit för revisionsberättelsen (FAR, 2009). 

 

The Independence Standards Board (ISB) som stöds av en stor mängd forskning inom 

socialpsykologi och organisationsbeteende, kunde i sin rapport identifiera fem olika hot mot 

revisorers oberoende, två av dessa hot var egenintresse hos revisorer och dess nära relation till 

klienten (Myring & Bloom, 2003). Det finns alltså många olika faktorer som kan påverka revisorers 

oberoendeställning vilket visar att det finns stor problematik kring revisorsyrket.   

 

1.2 Problemdiskussion  

Enligt The Independence Standards Board var ett av fem hot mot revisorers oberoende, dess nära 

relation till klienten (Myring & Bloom, 2003). En nära relation till klienten utvecklas genom att en 

revisor återkommande arbetar för samma klient under flera år. För att förbättra detta och stärka 

revisorers oberoende har regler skärpts och krav på rotation införts (Bamber & Iyer, 2007). 

Bakgrunden till de nya reglerna var ett antagande om att nära relationer mellan revisorer och 

klienter påverkar revisorers oberoendeställning negativt (ibid.). Enligt Fontaine och Pilote (2012) 

vill både klienter och revisorer hålla relationen på ett visst avstånd eftersom en alltför nära relation 

kan leda till att revisorer förlorar sin oberoendeställning. Men å andra sidan finns det studier som 

visar att det krävs en nära relation till klienten för att revisorn ska kunna genomföra revisionen på 

ett effektivt och ändamålsenligt sätt (Herda & Lavelle, 2013). Konflikten mellan revisorers relation 

till klienten för att kunna utföra ett bra arbete och å andra sidan hotet mot revisorers oberoende som 

denna relation medför, har lett till en diskussion om att det är svårt att förvänta sig att revisorer ska 

vara oberoende och uppträda på ett objektivt och självständigt sätt (Bamber & Iyer, 2007).  
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Bamber och Iyer (2007) undersökte relationen mellan revisorer och deras klienter och fann likt ISB, 

att en nära relation kan hota revisorers oberoende. Resultatet från studien visade att revisorer, vid 

nära relationer, börjar identifiera sig med sina klienter (ibid.). Bamber och Iyer (2007) refererar till 

ISB (2000) som även de menar att klientidentifikation är ett potentiellt hot mot revisorers 

oberoende. Till exempel har studier visat att klientidentifikation påverkar revisorers oberoende 

negativt då identifiering kan leda till att revisorer börjar agera till förmån för dess klienter 

(Svanberg & Öhman, 2014).  

 

Klientidentifikation är en typ av social identitet som ingår i den sociala identitetsteorin. Enligt 

teorin kan individer utveckla olika identiteter genom sin tillhörighet i olika sociala grupper. Den 

sociala identitetsteorin kan ge en förklaring ur ett kognitivt perspektiv till varför klienter kan ha för 

mycket inflytande över revisorer (Bamber & Iyer, 2007). ISB och flera forskare menar att det är 

individers sociala identiteter som påverkar hur människor tänker och beter sig (Bamber & Iyer, 

2007; Hogg & Terry, 2000; Walumbwa & Hartnell, 2011). Enligt den sociala identitetsteorin kan 

revisorer utöver klientidentifikation utveckla professionell identifikation eller organisatorisk 

identifikation (Bamber & Iyer, 2007). Enligt tidigare studier kan professionell identifikation ha en 

positiv påverkan på revisorers oberoende. Detta eftersom revisorer då främjar revisorsyrkets normer 

och värderingar högre och låter sig inte påverkas av klienten i samma utsträckning (Johnstone, 

Sutton & Warfield, 2001).  

 

Som flertalet studier visar kan sociala identifikationer både hota och främja revisorers oberoende. 

Däremot finns det relativt lite forskning om vilka faktorer som påverkar dessa identifikationer. Vi 

tror att ledarskapet kan vara en påverkande faktor till varför olika sociala identiteter utvecklas 

eftersom ledarskapet är en sådan naturlig del i alla sociala grupper. Enligt van Knippenberg (2011) 

finns det ingen annan medlem än ledaren i en social grupp som har en bättre ställning för att kunna 

påverka gruppen. Vidare menar van Knippenberg (2011) att det inom alla sociala grupper alltid 

finns någon form av ledarskap, även om det bara är informellt. Med andra ord finns det alltid en 

ledare som påverkar de andra medlemmarna i gruppen och där igenom medlemmarnas sociala 

identiteter. Då en revisor har en nära relation till sin klient blir revisorn sannolikt påverkad av 

gruppens normer och värderingar, där ledarskapet har en stor inverkan på gruppen. Därav finner vi 

det högst intressant att i vår studie undersöka om klientens chefs ledarskap påverkar sociala 

identifikationer. 

 

Som ett extra bidrag till studien har vi även valt att lägga till personlig identifikation för att 

undersöka problematiken på individnivå. Personlig identifikation är en typ av social identitet men 
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skiljer sig genom att individen identifierar sig med en specifik person till skillnad mot de andra 

identifikationerna där individen identifierar sig med en speciell grupp (Brewer & Gardner, 1996). 

Identifikationen tar alltså fasta på den specifika relationen mellan två individer och i vår studie 

mäter identifikationen i vilken utsträckning revisorer identifierar sig med klientens ledare som 

person. Personlig identifikation tror vi kan vara ett hot mot revisorers oberoende då studier har visat 

att relationen med tiden utvecklas till att bli mer vänskaplig (Sluss & Ashforth, 2007).    

 

Vi har valt att undersöka hur det karismatiska ledarskapet påverkar de olika identifikationerna. 

Effekter av det karismatiska ledarskapet uppstår antingen för att individer identifierar sig med 

klientens organisation (social identifikation) eller för att individen identifierar sig med klientens 

ledare som person (personlig identifikation). De individer som leds av ett karismatiskt ledarskap 

kan alltså utveckla två olika typer av karismatiska relationer till ledaren, vilket är en personlig eller 

social relation (Howell & Shamir, 2005). Det karismatiska ledarskapet har i tidigare studier visat sig 

ha en påverkan på individers självbild, det vill säga hur de ser på sig själva och på vilket sätt de 

identifierar sig (Cicero & Pierro, 2007). Karismatiska ledare har även en benägenhet att omforma 

individers värderingar och prioriteringar (ibid.). Då studier tyder på att karismatiska ledare har 

förmågan att påverka individer till att lättare identifiera sig med de uppdrag och mål som 

organisationen har, tror vi att revisorers professionella identifiering kan påverkas negativt. Detta då 

en karismatisk ledare får revisorer att prioritera klientens organisations normer och värderingar 

högre än de värderingar som finns inom revisorsyrket.  

 

Relationen mellan revisorn och klienten är en av den mest problematiska relationen inom affärslivet 

(Kleinman, Palmon & Yoon, 2013). Dess relation är mycket omdebatterad och de flesta studier som 

genomförts har studerat påverkan på revisorers oberoende ur ett finansiellt perspektiv. Som ett 

bidrag till fortsatt forskning har vi valt att göra en studie om revisorers icke-finansiella 

beroende. Som tidigare studier visar kan sociala identifikationer påverka revisorers 

oberoendeställning både på ett negativt (klientidentifikation) och positivt sätt (professionell 

identifikation). Som vi ovan nämnt tror vi att personlig identifikation kan ha en negativ påverkan på 

revisorers oberoende då denna identifikation ofta leder till en mer vänskaplig relation mellan två 

individer. Oss veterligen finns det inga studier som undersökt alla ovan nämnda identifikationer 

samt om det karismatiska ledarskapet kan ha en påverkan på dessa, vilket gör vår studie unik.     
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1.3 Frågeställning  

• Är det karismatiska ledarskapet en påverkande faktor till ökad klientidentifikation och 

personlig identifikation? 

• Är det karismatiska ledarskapet en påverkande faktor till minskad professionell 

identifikation? 

• Har klientidentifikation och personlig identifikation en negativ påverkan på revisorers 

oberoendeställning? 

• Har professionell identifikation en positiv påverkan på revisorers oberoendeställning? 

 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur klientidentifikation, personlig och professionell identifikation 

påverkas av ett karismatiskt ledarskap. Vidare syftar studien till att finna hur dessa identifikationer 

påverkar revisorers oberoendeställning. 

 

1.5 Avgränsning  

Vi har avgränsat vår studie till auktoriserade och godkända revisorer och på grund av att vi har haft 

begränsat med tid, har vi valt att genomföra vår undersökning inom Sverige. Revisorers 

oberoendeställning kan påverkas av både finansiella och icke-finansiella hot, där vi valt att avgränsa 

studien till det senare, revisorers nära relation till klienten. Problematiken med nära relationer berör 

både revisorer och klienter och som vi tidigare nämnt finns det en vilja från både klienters och 

revisorers sida att hålla relationen på ett visst avstånd för att revisorn till exempel inte ska bli 

påverkad i sin oberoendeställning. För att få mer djup i vår studie har vi dock valt att endast studera 

detta ur revisorernas perspektiv. Till sist har vi begränsat studien till en ledarskapsstil, vilket är det 

karismatiska ledarskapet. Det har vi gjort mot bakgrund av att detta ledarskap är populärt i 

organisationer men framförallt visat sig vara mycket effektivt vid andra människors påverkan. 

 

1.6 Disposition  

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1: Visar studiens fortsatta disposition 
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2. Metod 

I detta avsnitt beskriver vi vilken metod vi använder i uppsatsen. Metoden har en viktig roll då det 

lägger grunden till arbetet samt påverkar hela forskningsprocessen. Vi börjar detta avsnitt med att 

beskriva vårt vetenskapliga synsätt och sedan beskriver vi studiens forskningsansats, 

forskningsdesign och val av metod. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Det finns två huvudsakliga inriktningar att följa inom vetenskaplig forskning, vilket är 

hermeneutiken och positivismen. Dessa två inriktningar kommer att påverka forskningsprocessen 

på en rad olika sätt.  

Hermeneutisk vetenskapsteori syftar till att beskriva en eller flera individers livsvärld (Hartman, 

2004). Enligt Hartman (2004) innebär en individs livsvärld, den värld som hen själv uppfattar den 

som. Individens livsvärld utgör objektet i en hermeneutisk undersökning (ibid.). Hartman (2004) 

menar att varje människa har en egen livsvärld vilket innebär att människor gör en subjektiv 

tolkning av den objektiva omvärld vi vistas i. Ett annat viktigt uttryck inom hermeneutiken är 

förståelse (ibid.). Hermeneutik betyder tolkningslära och syftar till att tolka och förstå mänskligt 

beteende (Thuren, 2007). Hermeneutiken hämtar kunskap inifrån och utgår ifrån hur människor 

upplever världen och inte hur världen faktiskt ser ut (Hartman, 2004).  

Enligt Bryman och Bell (2013) skildras begreppet positivism på olika sätt i litteraturen och det är 

inte helt lätt att beskriva vad positivismen innebär. Däremot finns det ett antal punkter där forskare 

och författare är överens om vad positivism är (ibid.). Positivismen förespråkar naturvetenskapliga 

metoder där teorin syftar till att utveckla hypoteser som kan testas (ibid.). Bryman och Bell (2013) 

menar att positivismen utgår både från ett deduktivt och induktivt synsätt. Vidare enligt Bryman 

och Bell (2013) är den ”riktiga” kunskapen endast de fakta som kan bekräftas genom sinnena och 

det finns en tydlig skillnad mellan vetenskapliga och normativa påståenden där endast de 

vetenskapliga hör till positivismen då de normativa påståendena inte kan verifieras med hjälp av 

sinnena.  

För att uppnå vårt syfte kommer vi att utgå från positivismen. Detta innebär att vi kommer att utgå 

från våra hypoteser som vi utvecklat genom tidigare forskning. Då vi utgår från positivismen och 

därigenom strävar efter en verklig bild, ska den data vi får fram inte påverkas av våra egna 

tolkningar och värderingar.    
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2.2 Forskningsansats  

Forskningsprocessen skiljer sig åt beroende på vilken utgångspunkt forskaren valt, vid en empirisk 

utgångspunkt får arbetet ett induktivt angreppssätt och vid en teoretisk utgångspunkt ett deduktivt 

angreppssätt (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). 

 

Bryman och Bell (2013) menar att inom samhällsvetenskapsområdet är den deduktiva teorin den 

vanligaste och teorin beskriver hur förhållandet mellan teori och praktik ser ut. Den deduktiva 

arbetsprocessen kännetecknas av att forskaren utgår från befintliga teorier och utifrån dessa härleder 

forskaren flera hypoteser som sedan ska testas mot empirisk data (ibid.). Det deduktiva synsättet är 

centralt för den kvantitativa forskningen (ibid.). Vidare enligt Bryman och Bell (2013) går 

forskningsprocessen åt motsatt håll jämfört med deduktionen om forskaren har ett induktivt synsätt. 

Den induktiva arbetsprocessen kännetecknas av att forskaren utgår från egen data för att sedan 

utveckla en teori (Watt Boolsen, 2007). Med detta synsätt är teorin resultatet av de observationer 

forskaren gör (ibid.). Den induktiva processen är ofta sammankopplad med den kvalitativa 

forskningen (ibid.). 

 

I vår studie utgår vi från ett deduktivt synsätt där våra hypoteser utvecklats från tidigare forskning. 

Dessa hypoteser kommer sedan prövas empiriskt för att testa om våra påståenden kan accepteras. 

 

2.3 Forskningsdesign 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det fem olika typer av forskningsdesign, vilket är 

tvärsnittsdesign, experimentell design, komparativ design, longitudinell design och fallstudiedesign. 

Beroende på vilken design forskaren väljer kommer det att påverka forskningsprocessen på olika 

vis. Det kommer även påverka vad forskaren lägger störst vikt vid vad gäller till exempel 

orsakssamband och generalisering av urval. Enligt Bryman och Bell (2013) är forskningsdesign 

själva ramen för insamling och analys av data. Vidare menar författarna att det är viktigt att skilja 

på begreppen forskningsdesign och forskningsmetod då dessa begrepp ofta används som 

synonymer. Det är alltså valet av forskningsdesign som påverkar vilken metod forskaren sedan 

väljer. Designen ska fungera som en vägledning vid val av metod samt hur de data som forskaren 

fått fram ska analyseras (ibid.).  

 

I vår studie har vi valt att använda oss av fallstudiedesign vilket enligt Bryman och Bell (2013) 

innebär att forskaren gör en mer ingående undersökning av ett enda fall. Fallstudiedesign innebär att 

forskaren rör något som är specifikt för just det fall forskaren valt att studera (ibid.). Ett fall inom 
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den här designen avser till exempel en grupp, en organisation eller en individ (ibid.). Författarna 

menar att det som utmärker en fallstudie är att forskarna har ett intresse av att försöka belysa något 

specifikt för just det fallet.  

 

I vår studie är det fall som vi är intresserade av revisorer, där vi vill undersöka problematiken kring 

revisorers oberoendeställning gentemot dess klienter. Denna oberoendeställning kan påverkas på 

olika sätt, det kan till exempel röra sig om ekonomiska eller sociala faktorer som kan ha en inverkan 

på oberoendet. Vi har valt att göra en fördjupning av den sistnämnda faktorn, där vi vill studera om 

olika sociala identiteter påverkas av ett karismatiskt ledarskap samt om identifikationerna påverkar 

revisorers oberoendeställning.  

 

2.4 Val av metod 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det två olika forskningsstrategier vilket är kvantitativ och 

kvalitativ forskning. Kvantitativ och kvalitativ forskning kan ses som två olika inriktningar vilka 

kommer påverka genomförandet av studien (ibid.). Enligt författarna finns det ingen tydlig 

uppdelning av vad kvalitativ forskning är eller inte är, men generellt har kvalitativ forskning sitt 

fokus på ord snarare än på siffror. Den kvalitativa forskningen speglas av ett induktivt synsätt vid 

sambandet mellan teori och praktik och teorin generaliseras på grundval av data från forskningen 

(ibid.). Kvalitativ data utgörs vanligtvis av intervjuer, observationer och texter. Bryman och Bell 

(2013) menar att den kvalitativa forskningsstrategin har ett tolkande synsätt vilket innebär att 

forskarens intresse är att försöka analysera hur människor ser och tolkar sin sociala verklighet. 

 

Bryman och Bell (2013) skriver att den kvantitativa forskningen däremot fokuserar på kvantifiering 

vid insamling och analys av data. Den kvantitativa forskningen har ett deduktivt synsätt vid 

sambandet mellan teori och praktisk forskning och det centrala bygger på att pröva teorier mot 

empirisk data (ibid.). Kvantitativ data beskrivs ibland som hårddata och innehåller vanligen 

variabler som antal och mängd. Mot bakgrund av att vi har ett naturvetenskapligt synsätt och utgår 

från positivismen samt att vi har en deduktiv ansats, faller det sig naturligt att vår studie är en 

kvantitativt inriktad undersökning. För att uppnå vårt syfte har vi valt enkät som metod, detta för att 

kunna samla in numerisk data vilket är utmärkande för den kvantitativa forskningsstrategin. 
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3. Tidigare forskning 

I det tredje avsnittet presenteras den teori som ligger till grund för uppsatsen. Vi har valt ut 

tidigare forskning som vi anser är relevant för studiens syfte. Vi kommer att börja med en bakgrund 

om revisorers roll och oberoendeställning. Sedan presenteras teorier om de sociala 

identifikationerna samt teorier om ledarskap och avslutningsvis framställs studiens hypoteser. 

 

3.1 Revisorns roll  

Syftet med revision är att lämna en revisionsberättelse (FAR, 2006). Revision innebär att revisorn 

på ett professionellt sätt granskar och bedömer företagets bokföring, årsredovisning samt 

förvaltning (ibid.). Enligt Revisorslagen (RL 2001:883) ska revisorer följa lagar och regler vid 

granskning av ekonomisk information. Denna granskning utmynnar sedan i en revisionsberättelse 

eller någon annan typ av handling som används som beslutsunderlag av både klienten och dess 

intressenter. Revision är alltså inte enbart viktig för ägarna, den har även en stor betydelse för 

företagets intressenter (FAR, 2006). Det är med andra ord viktigt att tredje part kan lita på rapporten 

samt att de får korrekt information om företagets ekonomi och förvaltning då den används som 

underlag vid bedömning (ibid.). 

 

Relationen mellan revisorer och deras klienter skiljer sig från en typisk säljare-köpare relation, 

eftersom själva revisorstjänsten inte främst är avsedd för klienten, utan snarare är till för tredje part. 

Då klienten hyr in en revisor för att granska klienten till förmån för en tredje part, skapar detta ett 

trepartsförhållande (Fontaine & Pilote, 2012). Ett problem som till exempel kan uppstå i detta 

trepartsförhållande är när en revisor finner att årsredovisningen inte uppfyller de 

redovisningsstandarder som finns. Det är då en revisors uppgift att rapportera det till dess klients 

ledning och föreslå revidering. Beroende på hur klienten reagerar på revisorns begäran om 

revidering, kan en förhandlingssituation uppstå där revisorn förutsätts agera utifrån aktieägares och 

borgenärers bästa intresse. I denna situation kommer eventuellt klienten känna sig tvingad att 

försvara sina siffror, vilket leder till en förhandling mellan revisorn och klienten. Denna förhandling 

kan innebära en risk för revisorn att bli påverkad av klienten (Kleinman et al., 2013). För att tredje 

part skall kunna lita på revisionen måste revisorn ha en oberoendeställning till klienten (Fontaine & 

Pilote, 2012). Revisorn står här inför en stor utmaning, att samtidigt samarbeta och skapa en nära 

relation till klienten men också hålla relationen på avstånd för att revisorns oberoendeställning inte 

ska förloras (ibid.). 
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3.1.1 Oberoende och objektivitet 

Begreppen oberoende och objektivitet kan till synes likna varandra men för att förtydliga 

skillnaden, är det revisorers oberoende som hjälper revisorn att upprätthålla sin objektivitet. Inom 

revisorsyrket är oberoende mycket viktigt eftersom revisorer lämnar information till företagets olika 

intressenter (Bazerman, Morgan & Loewenstein, 1997). Revisorer har en betydande roll i stora 

företag, skulle en revisor exempelvis inte upptäcka felaktigheter i företagets finansiella rapporter 

kan det få stora konsekvenser i form av olika förluster och minskat förtroende. Revisorer ställs ofta 

inför utmaningar vad gäller deras oberoendeställning. Detta beror i många fall på att revisorers öde 

(att få ha kvar sin anställning eller inte) ligger i klientens händer snarare än i tredje parts (ibid.). 

Bazerman et al. (1997) skriver att begreppet oberoende används inom revisorsyrket som en 

beskrivning av revisorers förmåga att göra objektiva bedömningar, det vill säga att vara helt fria 

från faktorer som kan påverka revisorer i dess bedömningar. Revisorers oberoende kan delas upp i 

ett faktiskt eller synbart oberoende (FAR, 2003). Faktiskt oberoende avser revisorers förmåga att 

inte låta sig påverkas av faktorer som kan ha en negativ inverkan på dess uppdrag att lämna en 

objektiv revisionsberättelse. Med synbart oberoende menar man andras uppfattning av revisorers 

oberoende, därav är det av stor vikt att en revisor undviker situationer som kan leda till att 

omvärlden tvekar på revisorers oberoendeställning (ibid.).  

 

The Independence Standards Board (ISB) som stöds av en stor mängd forskning inom 

socialpsykologi och organisationsbeteende, fann att sociala faktorer påtagligt påverkar individers 

attityder och beteenden (Bamber & Iyer, 2007). ISB kunde i sin rapport identifiera fem olika hot 

mot revisorers oberoende (Myring & Bloom, 2003; FAR, 2011): 

 

1. Revisorer agerar utifrån egenintresse: en revisor kan ha direkta och indirekta ekonomiska 

intressen i klientens verksamhet vilket kan hota förtroendet mot revisorers oberoende. 

2. Revisorer granskar sitt eget arbete: hot mot revisorers oberoende uppstår om en revisor 

redan i ett tidigare sammanhang tagit ställning till förhållanden som ska granskas. 

3. Revisorer är emot eller stödjer klienten vid ekonomiska beslut: förtroendet för revisorers 

oberoende hotas av att revisorer agerar för eller emot klientens åsikter och beslut i rättsliga 

eller ekonomiska intressen. 

4. Revisorer har en nära relation till klienten: hot mot revisorers oberoende uppstår för att 

revisorer har en personlig relation till klienten. 

5. Revisorer skräms av klienten eller andra intressenter: revisorers oberoende hotas av 

påtryckningar från klienten eller andra som utger en känsla av obehag hos revisorer. 
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3.2 Social identitetsteori  

Begreppet identifiering är förankrat i den sociala identitetsteorin som grundades av Henri Tajfel 

(1978) samt den tillhörande självkategoriseringsteorin utvecklad av John Turner (1985) (Garcia-

Falières & Herrbach, 2014). Den psykologiska kärnan i teorin kan kort sammanfattas enligt 

följande: (1) Individer är motiverade att få eller bibehålla en positiv självkänsla, (2) Individernas 

självkänsla baseras dels på deras sociala identitet, som utgår från deras tillhörighet i en social grupp,  

(3) Individers strävan av en positiv social identitet leder till ett behov av positiva värderingar av 

gruppen i jämförelse med andra grupper (van Dick, 2001). 

 

Social identitet kan definieras som den del av en individs självuppfattning som utvecklas genom att 

en individ känner en tillhörighet till en social grupp, tillsammans med det värde som den sociala 

gruppen ger (van Dick, 2001). Genom denna definition kan identifiering med en grupp beskrivas 

med fyra komponenter (ibid.); 

 

• En kognitiv komponent, vilket är individens medvetenhet om sin tillhörighet till en 

speciell grupp. 

• En känslosam komponent, vilket är individens känslomässiga band till gruppen. 

• En värderingsbar komponent, vilket är värdet individen får av gruppen. 

• En beteendekomponent, vilket beskriver individens sätt att delta i gruppen. 

 

Social identitetsteori menar att individers sociala identitet är ett resultat av en 

självkategoriseringsprocess, genom vilka individer kognitivt grupperar sig med andra (Bamber & 

Iyer, 2007). Vidare säger teorin att identifiering är den process genom vilken en person kommer att 

se likheter med sig själv och de andra medlemmarna i den grupp som han eller hon tillhör, men som 

skiljer sig från de medlemmar som inte tillhör gruppen (Garcia-Falières & Herrbach, 2014). 

Enligt teorin klassificerar sig individer i olika sociala grupper som till exempel organisationer, kön, 

nationalitet, etnicitet och ålder. Dessa olika identiteter är distinkta och kan antingen samspela eller 

konkurrera med varandra (Bamber & Iyer, 2007). Dessa självkategoriseringar fungerar som en 

utgångspunkt för att kunna tänka och relatera, vilket oftast leder till att en viss social identitet ökar 

sannolikheten att individer internaliserar vissa idéer, värderingar, och normer som är förknippade 

med gruppen eller företaget (Alvesson, 2000). Motsatsen till detta är också vanligt, det vill säga om 

en person tycker att gruppens värden och normer i en grupp är tilltalande, kommer troligtvis han 

eller hon att identifiera sig med gruppen (ibid.). Vidare säger teorin att de olika identiteterna 

påverkar hur människor tolkar information och fattar beslut (Bamber & Iyer, 2007). 
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Som tidigare nämnts kan dessa självkategoriseringar ses som distinkta identiteter, vilket till 

exempel innebär att en person som arbetar som konsult, kan identifiera sig med sin arbetsplats och 

samtidigt identifiera sig med sitt yrke (Bamber & Iyer, 2007). Däremot kommer troligtvis en person 

som främst identifierar sig med sitt yrke, utveckla ett svagare band till företaget eftersom personen 

värdesätter dess profession högre (Alvesson, 2000). 

 

Identifiering påverkar hur individer beter sig. Alvesson (2000) fann till exempel att datakonsulter 

som arbetade på en kunds arbetsplats dagligen under en lång period, rapporterade att de ibland 

kände till klientens företag bättre än sitt eget och att de upplevde identitets- och lojalitetsproblem 

(Bamber & Iyer, 2007). Vilket kan likställas med revisorer som arbetar med samma klient dagligen 

under långa perioder och under flera år (ibid.). Där kan den sociala identitetsteorin ge en mer 

psykologisk förklaring, i motsats till en finansiell förklaring till varför klienter kan ha för mycket 

påverkan på dess revisorer. Enligt Bamber och Iyer (2007) ger social identitetsteori en god ram för 

att undersöka olika redovisnings- och revisionsproblem som till exempel hur olika identifikationer 

kan påverka revisorers oberoende. 

 

3.2.1 Klientidentifikation  

Som vi tidigare nämnt styr sociala identiteter hur människor tänker och agerar vilket i sin tur ökar 

sannolikheten att en individ identifierar sig med en grupps normer och värderingar (Svanberg & 

Öhman, 2014). Genom att individen definierar sig själv i kollektiva termer får det individen att 

känna ett gemensamt intresse som ett egenintresse (ibid.). Mot bakgrund av detta menar Svanberg 

och Öhman (2014) att revisorer som identifierar sig med dess klienter är mer benägna att agera till 

förmån för den klienten. Bamber och Iyer (2007) menar att, mot bakgrund av social identitetsteori, 

kommer individer som är anställda i organisationer där direkt interaktion med klienter är en viktig 

del av deras arbete att börja identifiera sig med sina klienter. Bamber och Iyer (2007) hänvisar till 

AICPA (2005) som menar att revisorer måste känna till klientens verksamhet och verksamhetens 

nyckelpersoner för att kunna utföra en effektiv revision. Detta innebär att en nära relation kan 

utvecklas vilket i sin tur leder till att revisorer sannolikt börjar identifiera sig med dess klienter 

(ibid.). Vidare, mot bakgrund av social identitetsteori, tenderar individer att identifiera sig med 

grupper som de anser har en tilltalande image (Bamber & Iyer, 2007). Denna identifiering med 

gruppen leder till en ökad självbild och självkänsla hos individerna (ibid.). Enligt Bamber och Iyer 

(2007) kommer revisorer sannolikt att identifiera sig med de klienter som har en mer tilltalande 

image både inom revisorsyrket och bland allmänheten. 

 



19 

 

Dessutom, enligt Svanberg och Öhman (2014), tenderar revisorer att identifiera sig mer med de 

klienter de anser vara viktiga. Vidare menar författarna att viktiga klienter oftast är de största 

klienterna hos ett revisionsföretag och att revisorer därav investerar mer tid och kraft på dessa 

klienter. Även Bamber och Iyer (2007) menar att ett samarbete med viktiga klienter i kombination 

med den tid revisorer lägger ner på dessa klienter leder till en positiv effekt på revisorers självbild, 

vilket i sin tur leder till att revisorer identifierar sig med klienten. 

 

3.2.2 Organisatorisk identifikation  

Organisationer är en viktig källa till identitet för individer. Enligt Hogg och Terry (2000) tyder det 

på att den organisatoriska identiteten är mer framträdande än de identiteter som erhålls från andra 

sociala grupper, såsom ålder, kön eller etniska grupper. Tidigare forskning har visat att det finns ett 

positivt samband mellan organisatorisk identifikation, individuell prestation samt högre 

jobbengagemang. 

 

Mael och Ashforth (1992) hävdar att organisatorisk identifikation är en specifik form av social 

identitet som innebär att individer definierar sig själva i termer genom deras tillhörighet till en viss 

organisation. Vidare menar författarna att organisatorisk identifikation är individens upplevda 

samhörighet med organisationen, detta innebär att individen upplever organisationens framgångar 

och misslyckanden som sina egna (ibid.). Organisatorisk identifikation utvecklas genom en 

tvåstegsprocess: först krävs det att individen har en förståelse för organisationens normer och 

värderingar och sedan måste individen få bekräftelse på att dessa värderingar även existerar hos 

denne själv (Garcia-Falières & Herrbach, 2014). Organisatorisk identifikation har konsekvenser för 

både attityder och beteenden, eftersom ju mer en person identifierar sig med en organisation, desto 

mer tenderar han eller hon att tänka och bete sig enligt de normer och värderingar som finns i 

organisationen (ibid.). 

 

3.2.3 Professionell identifikation  

Som vi tidigare nämnt kan klientidentifikation utgöra ett hot mot revisorers oberoende och där 

professionell identifikation är en faktor som kan motverka detta. Professionell identifikation är 

alltså förknippad med en högre grad av objektivitet hos revisorer, även om professionell 

identifikation inte helt räcker till att mildra de negativa effekterna som klientidentifikation har på 

revisorers oberoendeställning (Bamber & Iyer, 2007). Garcia-Falières och Herrbach (2014) menar 

att professionell identifikation mäter i vilken utsträckning en individ identifierar sig med sitt arbete 

och dess egenskaper som kan hänföras till de personer som utför denna typ av arbete. Vidare menar 
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författarna att denna form av identifikation innebär att människor känner igen sig i de värderingar, 

normer och andra utmärkande egenskaper av det yrke som de tillhör (ibid.).  

 

Enligt Lammers, Atouba och Carlson (2013) kan professionell identifiering både förstärka eller 

försvaga andra identifikationer. Bamber och Iyer (2002) hänvisar till Russo (1998) som i sin studie 

visat att professionell identifikation stärker organisatorisk identifikation eftersom organisationen 

kan erbjuda de resurser som krävs för att kunna arbeta på ett professionellt sätt och därmed kan 

individer lättare identifiera sig med sin profession. Däremot visar studier på att individer som främst 

ser sig som professionella sannolikt kommer att identifiera sig mindre med klientens organisation 

eftersom organisationen kommer i andra hand för deras identitet (Bamber & Iyer, 2007). 

 

3.2.4 Personlig identifikation  

Enligt Sluss och Ashforth (2008) bygger alla organisationer på olika roller, där rollerna antingen är 

ett resultat från respektive organisations bestämda roller, som till exempel anställd-chef eller 

medarbetare till medarbetare. Det kan även handla om informella roller som skapas genom att 

individer har ett specifikt behov av en relation, som till exempel en nyanställd som söker råd och 

stöd av någon som besitter mer erfarenhet. Sluss och Ashforth (2008) menar att individer upplever 

en otalig mängd arbetsrelationer inom en organisation, där alla har olika roller. Dessa 

arbetsrelationer påverkar i sin tur individers integration och inställning till organisationen.  

 

Enligt Sluss och Ashforth (2007) fokuserar personlig identifiering på ett roll-relaterat förhållande, 

det kan till exempel avse förhållandet mellan en klient och en revisor där individen definierar sig 

själv genom en given roll i dess relation. Det centrala i personlig identifikation är det specifika 

förhållandet dess emellan, och tar fasta på vad relationen innebär för individen. Sluss och Ashforth 

(2007) beskriver roll-relationer som ett samspel mellan två individer och att denna relation kommer 

att utvecklas och bli mer personlig med tiden. Denna identifikation kommer att leda till att 

individerna upplever högre likhet till varandra samt att interaktionen ökar. Vidare enligt författarna 

kommer personlig identifikation leda till att interpersonell attraktion ökar, vilket senare leder till att 

roll-relationen utvecklas till ett mer vänskapligt förhållande. Sluss och Ashforth (2007) menar alltså 

att dessa roller kommer att bli mer mjuka med tiden vid ökad personifiering. Personlig 

identifikation visar att relationen bygger på social attraktion vilket leder till att den blir mer 

personlig. Sluss och Ashforth (2008) skriver att personlig identifikation vanligtvis får positiva 

psykologiska och sociala effekter som ökat tycke, empati och bättre samarbete. Men kan å andra 

sidan få negativa konsekvenser som ökat medberoende (ibid.). 
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3.4 Ledarskap  

Inom den beteendevetenskapliga forskningen har ledarskapet och dess effekter studerats under 

många år eftersom ledarskap inom olika former alltid funnits i olika sociala grupper (van 

Knippenberg, 2011). Enligt van Knippenberg (2011) är det nästan omöjligt att tänka sig mänskliga 

grupper utan att det finns någon slags ledare även om det bara är informellt. Det finns ingen annan 

individ som kan påverka en grupp människor mer effektivt som en ledare vare sig det handlar om 

ett arbetsteam, en organisation eller någon annan form av social grupp. Mot bakgrund av detta 

menar van Knippenberg (2011) att det inte är särskilt förvånande att ledarskapsforskningen har haft 

så stort fokus och intresse för vad som motiverar individer att följa. Gary Yukl (2012) menar att 

ledarskapets kärna inom organisationer är att försöka påverka människor och grupper för att kunna 

uppnå gemensamma mål. Vidare enligt författaren har ett stort intresse inom ledarskapsforskningen 

varit att försöka identifiera olika aspekter av beteenden hos ledaren som förklarar vad som gör att 

människor väljer att följa (ibid.).   

 

Som vi ovan nämnde har ledarskapsforskningen studerats under mycket lång tid och genom dessa 

studier har forskare identifierat olika beteenden och ledarskapsstilar. Vi har valt det karismatiska 

ledarskapet som är en vidareutveckling från det transformella ledarskapet. Detta innebär att det 

finns många likheter mellan dessa ledarskapsstilar. Både karismatiska och transformella ledare har 

förmågan att förändra och påverka de leddas värderingar och prioriteringar samt förmågan att 

motivera följarna att prestera högre än vad som förväntas (Cicero & Pierro, 2007). Med anledning 

av att det karismatiska ledarskapet är en utveckling av det transformella ledarskapet kommer vi 

först ge en beskrivning av detta ledarskap. 

 

3.4.1 Transformellt ledarskap  

Bass (1985) utvecklade det som ofta nämns i litteraturen som ”The Full-Range Leadership Theory”, 

som utgörs av det transformella, transaktionella och laissez-fairez ledarskapet. Medan hela 

modellen har fått en hel del teoretisk och praktisk uppmärksamhet har särskilt det transformella 

ledarskapet fått störst uppmärksamhet under de senaste decennierna (Hemsworth, Muterera & 

Baregheh, 2013). 

 

Bass (1985) definierade en transformell ledare som en individ som har vissa egenskaper. Med dessa 

egenskaper motiverar ledaren sina följare att se förbi sitt egenintresse så att de förenar sig med 

organisationens mål samt motiveras till att göra ett mycket bra arbete (Hemsworth et al., 2013). 

Transformella ledare får även inflytande på sina följare genom att kommunicera en idealistisk syn 
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på framtiden. Vidare är transformella ledare skickliga på att identifiera sina följares individuella 

behov och förmågor samt stimulera deras intellektuella utveckling (Hamstra, van Yperen, Wisse & 

Sassenberg, 2014). Att behandla följare som individer med egna behov och förmågor gör att följare 

tenderar att fokusera på att förbättra sina egna färdigheter snarare än att jämföra sig med andra. När 

transformella ledare stimulerar sina följares intellekt tvingar de följarna att titta på deras arbete från 

ett annat perspektiv vilket leder till att de ledda fokuserar sin uppmärksamhet på själva uppgiften, 

hur de utvecklas i arbetet, deras inlärningsprocess samt deras individuella utveckling (Hamstra et 

al., 2014). 

 

Enligt Bass (1999) syftar det transformella ledarskapet till att få följare att se förbi deras direkta 

egenintressen, vilket ledaren gör genom att påverka följare med karisma, inspiration, intellektuell 

stimulans eller individanpassning. Vidare enligt Bass (1999) uppnår ledaren ett karismatiskt och 

inspirerande ledarskap genom att för följarna måla upp en önskvärd framtid, visa hur den kan 

uppnås, ställa höga krav samt visa beslutsamhet och förtroende. Intellektuell stimulans uppnås 

genom att ledaren hjälper sina följare att bli mer innovativa och kreativa. Genom att ledaren 

uppmärksammar följarnas behov samt stödjer och coachar de i rätt riktning, visar ledaren att de 

anpassar sig till de olika individerna (ibid.). 

 

3.4.2 Karismatiskt ledarskap 

Begreppet karisma kommer ursprungligen från antikens Grekland och betyder gåva. Under den 

tiden var en karismatisk person en individ som var mycket begåvad, någon som var viktig att lyssna 

på och följa (Jönsson & Strannegård, 2009). Begreppet karisma och dess tillämpning i 

ledarskapssammanhang antogs senare av den tyske sociologen Max Weber (Conger, Menon, 

Mathur & Kanungo, 1997). Weber beskrev karisma som en kvalitet där extraordinära individer 

särskiljs från ordinära individer. Denna kvalitet, som Weber menar är en gåva, ger individen makt 

och en övernaturlig styrka i sitt ledarskap för att driva igenom förändring (Milosevic & Bass, 2014). 

Karisma var Webers samlingsnamn för de krafter som verkar för förändring och innovation i 

samhället (Conger et al., 1997). 

 

Karismatiskt ledarskap är en mycket populär och utforskad teori eftersom detta ledarskap visat sig 

vara mycket effektiv vid påverkan av andra människor. Som vi tidigare nämnt uttalades teorin om 

det karismatiska ledarskapet första gången av Max Weber för att beskriva egenskaper hos religiösa, 

politiska och militära ledare (Murphy & Ensher, 2008). Han menade då att karismatiska ledare har 

egenskaper utöver det vanliga som får individer att bli motiverade och inspirerade att arbeta för att 
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ledarens vision och mål ska uppnås (Lian, Brown, Tanzer & Che, 2011). Det var nästan så att 

Weber ansåg att den karismatiska ledaren hade en “magisk förmåga” som fick individer att göra 

personliga uppoffringar och arbeta för att ledarens vision skulle uppnås (Seyranian & Bligh, 2008). 

Den karismatiska ledaren använder sig av denna förmåga för att få individer att följa (Levay, 2010). 

Webers definition på karismatiskt ledarskap har senare förändrats och utvecklats av senare forskare. 

 

En av den mest utvecklade modellen för att studera den karismatiska ledarens beteenden togs fram 

av Conger och Kanungo (Murphy & Ensher, 2008). Enligt Conger, Kanungo och Menon (2000) 

skiljer sig en karismatisk ledare från andra ledare genom att ledaren har en förmåga att formulera 

och uttala en inspirerande vision samt att ledarens beteenden och handlingar främjar ett intryck av 

att de och deras uppdrag är extraordinärt. Cicero och Pierro (2007) menar att karismatiska ledare 

alltid ses som organisatoriska nyskapare eller företagare som känner igen ett behov av förändring, 

och uttrycker det i en vision om en bättre framtid som de skapar för sina följare. 

 

Conger och Kanungo (1992) har utvecklat en modell för att mäta karismatiskt ledarskap. Enligt 

denna modell kommer en ledare uppfattas som karismatisk först när en följare uppfattar att ledaren 

beter sig på ett visst sätt (ibid.). En ledare kommer alltså att uppnå det karismatiska ledarskapet 

baserat på hur följarna uppfattar sin ledares beteende (Conger et al., 2000). För att kunna identifiera 

olika beteendekomponenter hos karismatiska ledare i organisationer, utvecklade Conger och 

Kanungo en trestegsmodell (Conger & Kanungo, 1992). Modellen innehåller beskrivningar av vilka 

typer av beteenden, egenskaper, förmågor och situationsfaktorer som påverkar karisma (ibid.). I 

dessa tre olika steg i ledarskapsprocessen kan man urskilja dessa beteenden hos den karismatiske 

ledaren (Conger et al., 2000); (Lian et al., 2011): 

 

1. Bedömning av omgivningen: ledaren gör en kritisk utvärdering av den nuvarande 

situationen och följarnas förmågor och behov. Under detta steg skiljer sig karismatiska 

ledare från icke-karismatiska genom sin förmåga att aktivt söka upp befintliga eller 

potentiella brister i omgivningen och genom att försöka rätta till dessa. 

2. Förmedling av vision: ledaren formulerar och förmedlar strategiska inriktningar och mål 

för deras organisationer. Karismatiska ledare särskiljs från andra ledare genom det 

inspirerande sätt de formulerar sina visioner till dess följare. 

3. Anpassning och genomförande: ledaren deltar i aktiviteter som syftar till att öka följarnas 

förtroende och engagemang. I förhållande till icke-karismatiska ledare, har karismatiska 

ledare förmågan att engagera sig i handlingar som kännetecknas av stora personliga risker 
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och uppoffringar som visar en vilja att bete sig på ett innovativt och självständigt sätt för att 

uppnå sin vision. 

 

3.4.4 Conger och Kanungos fem dimensioner  

Conger och Kanungo har utvecklat en 20-stegs beteendeenkät som mäter det karismatiska 

ledarskapet. CK-20 skalan, som den kallas, utgår ifrån Conger och Kanungos trestegsmodell och 

behandlar fem viktiga beteendedimensioner som är kopplade till uppfattningen av begreppet 

karisma. De fem dimensionerna beskrivs nedan (Rowold & Heinitz, 2007): 

 

1. Sensitivitet mot omgivningen: ledaren gör en bedömning av omgivningen (miljön på 

arbetet) för att finna tillväxtmöjligheter i den egna organisationen. Ledaren granskar kritiskt 

den befintliga arbetsmiljön och ger förslag på förändringar som kan leda till att 

organisationens mål uppnås.    

2. Sensitivitet inför medlemmars behov: ledaren gör en noggrann utvärdering av följarnas 

behov. 

3. Vision och artikulation: ledaren förmedlar en genomtänkt och planerad vision för den egna 

organisationen. Ledaren berättar och presenterar alltid sin vision på en sätt som gör att 

följarna känner sig inspirerade. 

4. Okonventionellt beteende: ledaren bygger upp följarnas förtroende och engagemang 

genom att alltid föregå med gott exempel, det vill säga ledaren agerar som en förebild. 

5. Personligt risktagande: ledaren visar att han/hon har ett gott självförtroende. Ledaren visar 

tydligt för sina följare att den tror på de potentiella resultat som kan uppnås genom ledarens 

vision. 

 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1: Egenbearbetad bild om det karismatiska ledarskapets fem dimensioner 
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3.4.5 Karismatiskt ledarskap – Personlig och social identifikation  

Howell och Shamir (1999) definierar karismatiskt ledarskap som ett samspel mellan ledare och 

följare, vilket resulterar i att följarens självkänsla förenas med ledarens vision samt att följaren är 

villig att se bortom sina egna intressen för att gruppen som helhet ska få det bättre. Vidare menar 

författarna att följarna kommer att internalisera ledarens värderingar och mål och känna ett starkt 

personligt eller moraliskt ansvar att följa dessa värderingar (ibid.). Enligt Howell och Shamir (2005) 

är kärnan i det karismatiska ledarskapet det starka band som utvecklas mellan följarens 

självuppfattning och ledaren, gruppen (organisationen) som leds av ledaren samt gruppens mål. Om 

en karismatisk relation finns kommer följarna att identifiera sig med ledaren, gruppen eller 

gruppens mål. 

 

Howell och Shamir (2005) menar att följare i det karismatiska ledarskapet kan utveckla två olika 

typer av karismatiska förhållanden till ledaren, vilket är en personlig eller social relation. De olika 

relationerna utvecklas på olika sätt och kommer därav få olika utfall. Den sociala karismatiska 

relationen bygger främst på följares sociala identifiering med gruppen eller organisationen, där den 

sociala identifikationen är förankrad inom den sociala identitetsteorin (Walumbwa & Hartnell, 

2011). Howell och Shamir (2005) menar att den sociala identifikationen till ledaren bygger på 

individens tillhörighet i en större och mer opersonlig social grupp, som till exempel individens 

tillhörighet till en organisation eller en arbetsgrupp. Författarna menar att följarna i den sociala 

relationen har en stark känsla av jaget samt en tydlig värdegrund och genom den karismatiska 

relationen kan följarna uttrycka sina värden inom ramen för den kollektiva gruppen. Enligt Howell 

och Shamir (2005) karaktäriseras den sociala identifikationen av en självdefinition i termer av ett 

gruppmedlemskap samt en uppfattning om att gruppens framgångar och misslyckanden är dess egna 

personliga framgångar och misslyckanden. Mot bakgrund av detta är följarnas främsta incitament 

att förbättra deras grupps status och prestationer (ibid.). 

 

Det personliga karismatiska förhållandet bygger på följarnas personliga identifiering med ledaren. 

Enligt Sluss och Ashforth (2007) innebär personlig identifikation att individen definierar sig själv i 

termer av en viss given roll i relationen. Howell och Shamir (2005) menar att den personliga 

karismatiska relationen utvecklas genom social kontakt och genom roll-relationer till andra 

specifika personer, som till exempel följare-ledare. Författarna menar att individerna uppfattar sig 

själva främst i termer av sina roller i relationen till närstående och deras självkänsla kommer från 

detta rollbeteende (ibid.). Personlig identifikation karaktäriseras av en självdefinition i termer av sin 

egen relation med ledaren, samt en önskan att bli som ledaren (ibid.). Walumbwa och Hartnell 
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(2011) skriver att personlig identifiering inte handlar om att härma ledarens beteende, utan snarare 

att denna identifikation leder till att den anställda tar till sig ledarens beteende men på ett sätt som 

överensstämmer med den egna identiteten. Vidare menar Walumbwa och Hartnell (2011) att 

personlig identifiering ökar följarnas känsla av vad som definierar dem i deras förhållande, genom 

att deras relation både ger positiva psykologiska och relationella effekter. Howell och Shamir 

(2005) menar att individernas främsta incitament är att stärka relationen, den andras välbefinnande 

och genom detta kunna dra ömsesidiga fördelar. 

 

Sociala och personliga karismatiska relationer får olika utfall beroende på hur följarna reagerar på 

ledarens försök att få inflytande. Både ledaren och följarna påverkar hur deras relation utvecklas, 

vilket även kommer att påverka organisationen. Howell och Shamir (2005) menar att beroende på 

ledaren och följarna kan relationen såväl få positiva som negativa konsekvenser. Walumbwa och 

Hartnell (2011) menar att en stark personlig identifiering mellan ledaren och följaren kan ge 

positiva effekter som till exempel att följaren lär sig av sin ledare och får nya kunskaper och 

färdigheter. Howell och Shamir (2005) menar att en personlig karismatisk relation å andra sidan kan 

leda till att ledaren får en slags “övermakt” då följarna i viss mån idealiserar ledaren. Detta kan leda 

till okritisk lydnad och att följarna blint tror på ledaren. Vidare menar författarna att en social 

karismatisk relation även kan stärka ledarens makt, men inte på samma sätt då den inte innefattar 

idealisering av ledaren eller lydnad på det sättet (ibid.).   

 

3.5 Hypotesutformning  

Nedan presenteras våra sex hypoteser som vi utvecklat mot bakgrund av det teoretiska avsnittet. 

Modellen nedan ger en översiktlig bild över respektive hypotes.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2: Egenbearbetad bild om studiens hypoteser 
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3.5.1 Hypotes 1 

Howell och Shamir (1999) menar att ett karismatiskt ledarskap är ett samspel mellan ledare och 

dess följare. Denna ledarskapsstil får följare att vilja dela ledarens vision vilket leder till att följaren 

är villig att se bortom sina egenintressen för att gruppen som helhet ska få det bättre. En karismatisk 

ledare får dess följare att anamma ledarens egna värderingar och känna ett starkt moraliskt ansvar 

att dessa värderingar följs (ibid.). Effekten av ett karismatiskt ledarskap uppstår främst för att 

följarna identifierar sig med sin ledares organisation (klientidentifikation) där identifikationen till 

ledaren bygger på individens tillhörighet i en större och mer opersonlig social grupp (Howell & 

Shamir, 2005). Karismatiskt ledarskap har visat sig vara mycket effektiv vid påverkan av andra 

människor och ledarskapet påverkar alla relationer som den karismatiske ledaren har. Mot bakgrund 

av detta menar vi att de revisorer som har en nära relation till sin klient sannolikt blir påverkade av 

det karismatiska ledarskapet. 

 

H1: Karismatiskt ledarskap ökar revisorers klientidentifikation  

 

3.5.2 Hypotes 2  

Effekter av ett karismatiskt ledarskap kan även utvecklas för att följare identifierar sig med 

klientens ledare som person, det vill säga personlig identifikation. Personlig identifikation innebär 

att individen definierar sig själv i termer av en viss given roll i relationen (Sluss & Ashforth, 2007). 

Denna relation utvecklas genom nära och social kontakt vilket innebär att relationen blir mer 

vänskaplig med tiden. Personlig identifiering fokuserar på ett roll-relaterat förhållande och kan till 

exempel avse förhållandet mellan en klient och en revisor (Sluss & Ashforth, 2007). Mot bakgrund 

av detta tror vi att en karismatisk ledare kan påverka revisorers personliga identifikation till 

klientens ledare som person.   

 

H2: Karismatiskt ledarskap ökar revisorers personliga identifikation 

 

3.5.3 Hypotes 3 

Det karismatiska ledarskapet har i tidigare studier visat sig ha en påverkan på individers självbild, 

det vill säga hur de ser på sig själva och på vilket sätt de identifierar sig (Cicero & Pierro, 2007). 

Mot bakgrund av detta och att karismatiska ledare har en förmåga att påverka individer till att 

lättare identifiera sig med de normer och värderingar som organisationen har, tror vi att revisorers 

professionella identifikation kan påverkas negativt. Detta då den karismatiska ledaren får revisorer 
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att prioritera klientens organisations normer och värderingar högre än de värderingar som finns 

inom revisorsyrket. 

 

H3: Karismatiskt ledarskap minskar revisorers professionella identifikation 

 

3.5.4 Hypotes 4 

Bamber och Iyer (2007) visade i sin studie att revisorer lättare identifierar sig med sina klienter om 

det finns en nära relation mellan klienten och revisorn. Forskare menar att revisorer tenderar att 

identifiera sig med klienter de anser vara viktiga samt de klienter som har en mer tilltalande image 

både inom revisorsyrket och bland allmänheten (Svanberg & Öhman, 2014; Bamber & Iyer, 2007). 

Studier visar även på att ett samarbete med viktiga klienter tillsammans med den tid revisorer lägger 

ner på klienten leder till en positiv effekt på revisorers självbild, vilket i sin tur leder till att revisorer 

identifierar sig med klienten. Flera forskare menar att klientidentifikation är ett potentiellt hot mot 

revisorers oberoende eftersom identifiering kan leda till att revisorer börjar agera till förmån för 

dess klienter (Bamber & Iyer, 2007; Svanberg & Öhman, 2014; Myring & Bloom, 2003). 

 

H4: Klientidentifikation minskar revisorers oberoende  

 

3.5.5 Hypotes 5 

Personlig identifikation innebär att individen identifierar sig med en specifik person. 

Identifikationen utvecklas genom ett roll-relaterat förhållande där individen definierar sig själv 

genom en given roll i dess relation, som till exempel klient-revisor (Sluss & Ashforth, 2007). Den 

personliga identifikationen rör alltså det specifika förhållandet mellan revisor och klient. Denna 

identifikation bygger på social attraktion vilket leder till att relationen blir mer personlig med tiden. 

Detta innebär att relationen mellan en klient och en revisor kan utvecklas till att de får ett mer 

vänskapligt förhållande. Mot bakgrund av detta tror vi att personlig identifikation kan vara ett hot 

mot revisorers oberoende. 

 

H5: Personlig identifikation minskar revisorers oberoende  

 

3.5.6 Hypotes 6  

Professionell identifikation mäter i vilken utsträckning en individ identifierar sig med sitt arbete och 

dess egenskaper. Denna form av identifikation innebär att individerna känner igen sig i de 

värderingar, normer och andra utmärkande egenskaper som tillhör yrket (Garcia-Falières & 
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Herrbach, 2014). Enligt tidigare studier kan professionell identifikation ha en positiv påverkan på 

revisorers oberoende. Detta eftersom revisorer då främjar revisorsyrkets normer och värderingar 

högre och låter sig inte påverkas av klienten i samma utsträckning (Johnstone et al., 2001). 

Professionell identifiering är alltså en faktor som kan minska hotet mot revisorers oberoende. 

 

H6: Professionell identifikation ökar revisorers oberoende   
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4. Empirisk metod 

I det fjärde kapitlet presenteras den empiriska metoden där vi beskriver studiens tillvägagångssätt. 

Vi börjar med att beskriva datainsamlingsmetod samt population och urval. Sedan presenteras 

metod för operationalisering och bortfall. Vidare diskuteras studiens validitet och reliabilitet och 

avslutningsvis beskrivs analysmetoderna. 

 

4.1 Datainsamlingsmetod  

Enligt Jakobsson (2011) är primärdata förstahandsinformation som till exempel dagböcker, 

intervjuer och enkäter. Vi har i vår studie valt att samla in primärdata med hjälp av webbaserade 

enkäter. Dessa enkäter har mailats ut till revisorer i hela Sverige och de svar vi fått från 

respondenterna kommer att utgöra studiens primärdata. De primärdata vi samlar in har en 

avgörande roll för att vi ska kunna besvara uppsatsens syfte. Vidare enligt Jakobsson (2011) är 

review-artiklar, böcker, vetenskapliga artiklar exempel på sekundärdata. Sekundärdata är något som 

baseras på primärdata och uppkommer genom en reducering av data från olika primärkällor (ibid.). 

I vår studie har vi främst använt oss av vetenskapliga artiklar som sekundärdata vilket ökar studiens 

tillförlitlighet. 

 

När vi utformade och skickade ut enkäterna använde vi oss av enkätprogrammet EvaSys. Fördelar 

med en enkät som metod, enligt Bryman och Bell (2013), är att de är billiga att administrera 

speciellt i de fall då respondenterna är spridda över landet. Metoden är även tidsbesparande då det 

går att skicka ut flera tusen enkäter vid ett och samma tillfälle. Vidare enligt Bryman och Bell 

(2013) ger webbenkäter ingen intervjuareffekt, vilket innebär att respondenterna inte blir påverkade 

av sociala faktorer. Däremot kan det vara en nackdel enligt författarna att det inte finns någon 

intervjuare som är närvarande då respondenten inte har möjlighet att få hjälp med tolkning av 

enkäten (ibid.). Frågor och påståenden som upplevs som otydliga av respondenten kan då leda till 

att respondenten svarar “fel” eller väljer att hoppa över frågan helt. Vidare menar Bryman och Bell 

(2013) att den största begränsningen vad det gäller enkäter, är att svarsfrekvensen är mycket låg. 

Detta är något vi har tagit i beaktan och därför skickat ut enkäten till så stor del av populationen 

som var möjligt. 

 

4.2 Population och urval 

Populationen i vår studie är godkända och auktoriserade revisorer i Sverige. Den senaste mätningen 

vi fann, visade att det finns 3900 revisorer i Sverige idag (Halling, 2014, januari). Av populationen 

består urvalet av 3367 revisorer, vilket är ca 86 % av populationen. Vi har valt att göra ett stort 
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86%

14%

Population: 3900 revisorer

Urval av populationen

Icke urval

urval mot bakgrund av att svarsfrekvensen ofta är mycket låg vid enkäter samt för att vi ska kunna 

få ett säkrare resultat (Bryman & Bell, 2013). Det urval vi gjort är baserat utifrån de revisorer som 

registrerat sig som medlemmar hos FAR, vilket är en branschorganisation för 

redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1: Egenbearbetad bild om population och urval 

 

4.3 Operationalisering  

I operationaliseringen beskrivs de variabler som finns med i enkäten och hur dessa variabler sedan 

kommer att mätas (Bryman & Bell, 2013). I vår studie mäter vi klientidentifikation, personlig och 

professionell identifikation, karismatiskt ledarskap samt revisorers oberoende. I studien avser vi 

först att mäta hur det karismatiska ledarskapet påverkar klientidentifikation, personlig och 

professionell identifikation. I nästa steg mäter vi hur dessa identifikationer påverkar revisorers 

oberoende.  

 

I enkäten har vi använt oss av “färdiga” påståenden och totalt omfattade enkäten 63 frågor. Då vi 

skickade ut enkäten tillsammans med en annan grupp var det tio frågor i enkäten som inte tillhörde 

vår studie. Enkäten inleds med sju demografiska frågor som till exempel respondenternas ålder och 

erfarenhet samt klientens omsättning. I enkäten finns det sedan 20 frågor som mäter revisorers 

oberoende, klientidentifikation och professionell identifikation, klientens betydelse och klientens 

image. Dessa frågor är hämtade från Bamber och Iyers studie. Vidare har vi sex frågor som mäter 

personlig identifikation och till sist 20 frågor hämtade från Conger och Kanungo som mäter 

karismatiskt ledarskap.    

 

De frågor som mäter de tre identifikationerna, karismatiskt ledarskap och revisorers oberoende är så 

kallade slutna frågor. Vi har valt att inte ha med några öppna frågor där respondenterna fått svara 
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fritt eftersom svaren ofta tar lång tid att analysera samt att öppna frågor både är mer krävande för 

respondenten och tidsödande för de som intervjuar (Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) 

menar att fördelen med slutna frågor är att respondentens svar från enkäten blir lättare att bearbeta 

eftersom respondenten endast kryssar i det svarsalternativ som passar bäst. Vidare menar författarna 

att slutna frågor ökar jämförbarheten mellan svaren samt att dessa frågor både är lättare att ställa 

och besvara (ibid). Vi har valt slutna frågor mot bakgrund av att vi har en deduktiv ansats, det vill 

säga, vi har utgått från tidigare forskning och sedan utvecklat hypoteser som vi valt att testa mot 

empirisk data vilket gör att slutna frågor passar bättre än öppna frågor. 

 

Respondenterna fick välja svarsalternativ på en skala mellan 1 till 10, där 1 avsåg “håller inte med 

alls” och 10 avsåg “håller starkt med”. I enkäten valde vi att ha en jämn skala med svarsalternativ 

och har genom detta tagit bort svarsalternativet “varken eller”. Detta leder till att respondenterna 

inte har möjlighet att vara neutrala då de svarar på enkäten. Vi har valt det mot bakgrund av att vi 

vill att respondenterna ska ta ställning till alla påståenden. Dock menar Bryman och Bell (2013) att 

detta kan leda till ökat bortfall då en del respondenter varken vill eller kan ta ställning till vissa 

frågor. 

 

4.3.1 Bakgrundsfrågor  

Vi har använt oss av fyra bakgrundsfrågor i enkäten. Sådana frågor benämns enligt Bryman och 

Bell (2013) som personliga faktafrågor vilka ger personlig information om respondenterna, men 

kan även avse faktafrågor som rör andra personer. Respondenterna får i enkäten ange sin ålder och 

erfarenhet, antalet anställda på revisionsfirman samt hur stor omsättning deras största klient har. Vi 

har valt dessa bakgrundsfrågor då vi tror att dessa kan påverka revisorers oberoendeställning både 

på ett negativt och positivt sätt.   

 

Ålder - frågan är utformad som en öppen fråga där respondenten har fått ange sin ålder. 

 

Revisorns erfarenhet - denna fråga är en öppen fråga och respondenten har fått ange hur många år 

de arbetat inom revisionsyrket. 

 

Antal anställda - frågan är av öppen karaktär där respondenten fått ange hur många som arbetar på 

revisorns företag.  

 

Klientens omsättning - denna fråga är en öppen fråga där respondenten har fått ange en ungefärlig 

siffra om sin största klients omsättning angivet i antal miljoner kronor. 
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4.3.2 Beroende variabler  

Enligt Bryman och Bell (2013) är en beroende variabel en variabel som blir påverkad av en eller 

flera oberoende variabler. Bryman och Bell (2013) menar att den oberoende variabeln har en kausal 

påverkan på beroende variabeln. I vår studie har vi i första steget tre beroende variabler, vilka är 

klientidentifikation, personlig identifikation och professionell identifikation. Det innebär att de tre 

beroende variablerna förändras av studiens oberoende variabler. Vi kommer sedan undersöka hur 

revisorers oberoendeställning påverkas av de tre identifikationerna. Vilket innebär att i detta steg är 

revisorers oberoendeställning studiens beroende variabel samt att klientidentifikation, personlig och 

professionell identifikation är våra oberoende variabler. 

 

I vår enkät är det fem påståenden som mäter klientidentifikation och fem påståenden som mäter 

professionell identifikation. Vidare har vi sex påståenden som mäter personlig identifikation och en 

fråga för att fastställa revisorers oberoende. Dessa påståenden har en 10-gradig skala där 1 avser 

“håller inte med alls” och svarsalternativ 10 avser “håller starkt med”. Genom att respondenterna 

har fått ta ställning till dessa påståenden kan vi läsa av och analysera deras värderingar och åsikter. 

 

4.3.3 Oberoende variabler 

Beroendevariabeln är den variabel som blir påverkad av den oberoende variabeln, det vill säga, när 

den oberoende variabeln förändras kommer den beroende variabeln att förändras (Bryman & Bell, 

2013). I det första steget är vår oberoende variabel karismatiskt ledarskap då vi vill undersöka om 

variabeln påverkar någon av de tre identifikationerna. I det andra steget då vi har för avsikt att mäta 

revisorers oberoende blir dessa identifikationer våra oberoende variabler. Vi har även två oberoende 

variabler som mäter klientens betydelse och klientens image för att undersöka om dessa kan ha en 

påverkan på identifikationerna. Vidare har vi fyra oberoende variabler som är av demografisk 

karaktär, dessa utgörs av ålder, revisorers erfarenhet, antal anställda och klientens omsättning.  

 

I enkäten är det 20 påståenden som mäter karismatiskt ledarskap. Alla påståenden har en 10-gradig 

skala där 1 avser “håller inte med alls” och svarsalternativ 10 avser “håller starkt med”. De 

oberoende variabler som är av demografisk karaktär, utgörs vardera av en öppen fråga. 

 

4.4 Svarsfrekvens och bortfall  

Enkäten skickades ut via e-post till auktoriserade och godkända revisorer. Till enkäten bifogade vi 

ett kort brev där vi förklarade syftet med undersökningen samt att respondentens deltagande var av 

stor betydelse för studien. Svarsfrekvensen är vanligtvis mycket låg vid enkäter (Bryman & Bell, 
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2013) och för att öka svarsfrekvensen skickade vi ut två påminnelser till respondenterna. Enkäten 

skickades till 3367 revisorer och vi fick tillbaka 268 svar. Dock blev det ett bortfall på 237 enkäter. 

Orsaken till bortfallet berodde till exempel på föräldraledighet, semesterledighet eller att 

respondenten svarade att den inte ville delta i undersökningen. Svarsfrekvensen av enkäten uppgick 

till 8,56 % och har beräknats enligt formeln nedan (Bryman & Bell, 2013). 

 

 

 

 

 

 

4.5 Analysmetoder  

Principalkomponentanalys (faktoranalys) 

Enligt Bryman och Bell (2013) används en faktoranalys vid multipla mått på ett begrepp för att 

undersöka om olika grupper av frågor hör samman med varandra så att en grupp av frågor bildar en 

faktor. Dessa faktorer står för var sin dimension av det begrepp forskaren avser mäta. Vidare enligt 

Bryman och Bell (2013) används en faktoranalys huvudsakligen för att minska antalet variabler 

forskaren behöver behandla. För att analysera vår data kommer vi i vår studie att börja med en 

faktoranalys. Principalkomponentanlysen redovisas i tabellerna 5.1-5.4.  

 

Cronbach’s Alpha 

Enligt Bryman och Bell (2013) används Cronbach’s alpha för att testa den interna reliabiliteten på 

insamlad data. Värdet på Cronbach’s alpha varierar mellan 0 och 1, där 0 avser ingen reliabilitet alls 

och 1 avser en perfekt inre reliabilitet (ibid.). Vidare enligt Bryman och Bell (2013) brukar värdet 

0,8 användas som en tumregel vad gäller intern reliabilitet, dock kan ett lägre värde på 0,6 anses 

vara acceptabelt. Cronbach’s alpha för studiens olika variabler redovisas i tabell 5.5. 

 

Korrelationsanalys 

Enligt Bryman och Bell (2013) är en korrelationsanalys, även kallat bivariat analys, en analys av två 

olika variabler för att undersöka hur de två korrelerar med varandra, det vill säga om det finns något 

samband mellan de två variablerna. Korrelationskoefficienten kommer att anta ett värde mellan -1 

och 1, där värdet 0 innebär inget samband alls, -1 innebär ett perfekt negativt samband och värdet 1 

innebär ett starkt positivt samband (ibid.). Vidare så är sambandet starkare ju närmare -1 eller 1 
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koefficienten ligger och ju närmare 0 värdet ligger desto svagare samband (ibid.). 

Korrelationsanlysen redovisas i tabell 5.7. 

 

Multipel regressionsanalys 

Regressionsanalys är en analys för att undersöka förhållandet mellan en eller flera beroende 

variabler och en eller flera oberoende variabler, det vill säga att med hjälp av analysen går det att se 

om det finns ett orsakssamband mellan två eller flera variabler (Yan & Su, 2009). Det finns tre 

typer av regressionanalys varav en är av typen multipel regression. Denna typ av regression 

används vid undersökning av en beroende variabel och fler än en oberonde variabel (ibid.). Det som 

bland annat mäts i en regressionanalys är förklaringsgraden (��), vilken talar om hur stor andel den 

totala variationen i den beroende variabeln som kan bero på variationen i den oberoende variabeln 

(ibid.). �� kan anta värden mellan 0 till 1. Regressionanalysen redovisas i tabell 5.8. 

 

4.6 Validitet och reliabilitet   

Begreppet reliabilitet avser undersökningens tillförlitlighet (Bryman & Bell, 2013). Hög 

tillförlitlighet innebär att studiens resultat skulle bli densamma om undersökningen gjordes om på 

nytt. Det är viktigt ur vetenskaplig synpunkt att resultatet inte beror på slumpmässiga och tillfälliga 

faktorer (ibid.). För att kontrollera studiens reliabilitet har vi använt oss av Cronbach’s alpha vilket 

mäter den interna reliabiliteten. 

 

Begreppet validitet syftar till att visa om undersökningen mäter det man verkligen tänkt att mäta. 

Hög validitet innebär att de indikatorer som utvecklats för att kunna mäta ett begrepp verkligen 

mäter begreppet (ibid.). I vår enkätundersökning har vi utgått från Bamber och Iyers studie och 

använt de frågor som hör till klientidentifikation, professionell identifikation samt revisorers 

oberoende. Sedan har vi lagt till ”färdiga” frågor som mäter personlig identifikation samt Conger 

och Kanungos skala för att mäta karismatiskt ledarskap. Mot bakgrund av att vi använt oss av 

instrument där forskare redan bedömt reliabiliteten och validiteten kan vi anta att frågorna håller en 

hög kvalitet (Bryman & Bell, 2013). Dock kan vår undersöknings reliabilitet och validitet påverkas 

negativt av att frågorna översatts från engelska till svenska. En ytterligare faktor att ta hänsyn till är 

att vi valt en jämn skala med svarsalternativ i enkäten, vilket innebär att vi tagit bort 

svarsalternativet “varken eller”. Detta leder till att respondenterna inte har möjlighet att vara 

neutrala när de svarar på enkäten vilket kan påverka tillförlitligheten om respondenten i fråga 

egentligen inte hade någon åsikt.    
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5. Resultat och analys 

I det femte avsnittet presenteras och analyseras studiens insamlade data från enkätundersökningen. 

Vi börjar med att beskriva justering av data och ger sedan en beskrivning av analyserna som 

genomfördes med hjälp av programmet IBM SPSS Statistics 22. 

 

5.1 Justering av data 

Innan vi genomförde dataanalysen gick vi igenom alla enkäter och kontrollerade respondenternas 

svar. Vi tog bort de enkäter där respondenterna inte svarat på ett riktigt sätt, till exempel hade en 

respondent svarat i enkäten att personen ej ville delta i undersökningen. I en av bakgrundsfrågorna 

där respondenterna skulle svara på hur stor omsättning deras största klient hade fick justeras då en 

del respondenter svarat i text istället för siffror. Vi kodade även om beroende variabeln som avsåg 

revisorers oberoende då vi upptäckt att frågan var ställd åt ”fel håll”. Frågan innehöll alltså en 

negation vilket gjorde att ett högt värde på skalan innebar att respondenten hade en svag 

oberoendeställning.   

 

5.2 Principalkomponentanalys 

En principalkomponentanalys (PCA) används för att omvandla alla påståenden i enkäten till ett 

mindre antal linjära kombinationer, vilket underlättar för vidare analys. Vi genomförde en PCA på 

de påståenden som avsåg att mäta karismatiskt ledarskap, klientinformation, personlig identifikation 

och professionell identifikation. De tio påståenden som avsåg att mäta klientinformation resulterade 

i tre komponenter, vilka är klientidentifikation, klientens betydelse och klientens image. 

Klientidentifikation mäter i hur stor grad revisorer identifierar sig med sin största klient och 

klientens image avser att mäta klientens anseende ur respondenternas perspektiv. Klientens 

betydelse mäter den upplevda betydelsen av klienten för respondentens revisionsbolag. De tre 

komponenterna förklarar 66 % av variationen tillsammans, vilket är godtyckligt då 60 % anses vara 

en bra gräns att förhålla sig till (Spss-akuten, 2011). För att mäta personlig identifikation hade vi 

sex påståenden i enkäten vilket efter PCA resulterade i endast en komponent. Denna komponent 

avser att mäta i hur stor grad revisorer identifierar sig med sin största klient som person. 

Komponenten personlig identifikation förklarar 63 % av variationen. Professionell identifikation 

resulterade i endast en komponent och avser att mäta i vilken grad revisorer identifierar sig med sitt 

yrke. Komponenten förklarar 60 % av variationen, vilket kan anses som godtyckligt.   

 

Modellen för att mäta det karismatiska ledarskapet består ursprungligen av fem 

beteendedimensioner som är kopplade till uppfattningen av begreppet karisma. De fem 
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dimensionerna mäter ledarens förmåga att visa sensitivitet inför medlemmars behov och dess 

omgivning, ledarens personliga risktagande, ledarens okonventionella beteende och ledarens 

förmåga att förmedla sin vision. Totalt var det 20 påståenden och efter att vi hade genomfört 

analysen var det fem påståenden som inte laddade korrekt på någon av dimensionerna vilket gjorde 

att vi valde bort dessa påståenden. Av de påståenden som valdes bort tillhörde två stycken 

dimensionen “vision” och ett påstående till dimensionen “omgivning”, ett påstående tillhörde 

“medlemmars behov” och ett påstående tillhörde “okonventionellt beteende”. Då vi hade kvar 

påståenden till varje dimension mäter modellen begreppet karisma trots att vi tagit bort fem 

påståenden. Sedan gjorde vi om analysen vilket resulterade i tre komponenter. Analysen visade att 

den första komponenten mäter båda dimensionerna “omgivning” och “vision”. Den andra 

komponenten visade sig mäta dimensionerna “medlemmars behov” och “personligt risktagande”. 

Den tredje komponenten mäter “okonventionellt beteende”. De tre komponenterna förklarar 67 % 

av variationen tillsammans. 

 

Tabellerna nedan visar vilken faktorladdning respektive påstående har. Faktorladdningen visar hur 

mycket ett påstående kan förklaras av den bakomliggande komponenten. En starkare laddning 

innebär att påståendet i högre grad förklaras av komponenten. En laddning på 0,3 kan användas som 

gräns för lägsta värde. Resultatet av principalkomponentanalysen redovisas i tabellerna 5.1–5.4 

nedan: 

Tabell 5.1: Principalkomponentanalys, klientinformation 

Frågor Laddning 

Klientens betydelse  

Vänligen bedöm betydelsen av denna klient för ert företag? 0,839 

Hur stor ekonomisk betydelse har klienten för ert företag? 0,857 

 

Klientidentifikation 

 

När någon berömmer min klient känns det som en personlig komplimang 0,826 

När jag talar om min klient säger jag vanligtvis “vi” istället för “de” 0,741 

Klientens framgångar är mina framgångar 0,870 

När någon kritiserar min klient känns det som en personlig förolämpning 0,834 

Jag är väldigt intresserad av vad andra tycker om min klient 0,571 

 

Klientens image 

 

Klienten har ett bra rykte i näringslivet 0,867 

Allmänheten har höga tankar om klienten 0,901 

Klienten anses vara en av de bästa företagen att arbeta för 0,649 
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Tabell 5.2: Principalkomponentanalys, personlig identifikation 

Frågor Laddning 

Jag och min klient har ett slags partnerskap 0,748 

Jag känner mig stolt och berättar gärna för andra att jag jobbar med min klient 0,773 

Jag talar högt om min klient när jag pratar med mina vänner 0,823 

Jag och min klient har ett ömsesidigt beroende av varandra 0,703 

Jag och min klient delar samma värderingar 0,773 

Jag respekterar min klients tankar och åsikter 0,868 

 

Tabell 5.3: Principalkomponentanalys, professionell identifikation 

Frågor Laddning 

När någon kritiserar min profession känns det som en personlig förolämpning 0,784 

Jag är väldigt intresserad av vad andra tycker om min profession 0,713 

När jag talar om min profession säger jag vanligtvis ”vi” istället för ”de” 0,674 

Min professions framgångar är mina framgångar 0,841 

När någon berömmer min profession känns det som en personlig komplimang 0,859 

 

Tabell 5.4: Principalkomponentanalys, karismatiskt ledarskap 

Frågor Laddning 

Omgivning och vision  

Uppfattar snabbt hinder i organisationens fysiska miljö (tekniska begränsningar, 

begränsade resurser, etc.) som kan stå i vägen för att uppnå organisationens mål 

 

0,816 

Uppfattar snabbt begränsningar i organisationens sociala och kulturella miljö 

(kulturella normer, bristande i gräsrotsorganisationer, etc.) som kan stå i vägen för att 

uppnå organisationens mål 

 

 

0,807 

Skapar kontinuerligt nya idéer för organisationens framtid 0,669 

Uppfattar snabbt nya möjligheter i miljön (goda fysiska och sociala förhållanden) som 

kan möjliggöra framsteg för organisationens bästa 

 

0,799 

Uppfattar begränsningar hos andra medlemmar i organisationen 0,729 

Tillhandahåller inspirerande strategi- och organisationsmål 0,685 

Kan motivera genom att formulera och understryka betydelsen av vad dess 

medlemmar arbetar med 

 

0,578 

Lyfter ofta upp idéer om framtida möjligheter 0,716 

 

Medlemmars behov och personlig risk 

 

Visar känslighet för behov och känslor för andra medlemmar i organisationen 0,790 
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Uttrycker omsorg för andra medlemmars behov och känslor 0,738 

Engagerar sig i aktiviteter som innebär en hel del självuppoffrande för att uppfylla 

organisationens mål 

 

0,524 

Gör stora personliga uppoffringar för organisationens bästa 0,653 

Tar stor personlig risk för organisationen 0,555 

 

Okonventionellt beteende 

 

Använder sig av okonventionellt beteende för att uppnå organisationens mål 0,853 

Använder otraditionella medel för att uppnå organisationens mål 0,823 

 

5.2.1 Cronbach’s alpha 

Nedan visas Cronbach’s alpha för studiens komponenter. Värdet på Cronbach’s alpha varierar 

mellan 0 och 1, där värdet 0,8 används som en tumregel vad gäller den interna reliabiliteten, dock 

kan ett lägre värde på 0,6 anses vara acceptabelt. Nedan ser vi att de tre komponenterna 

(”omgivning och vision”, ”medlemmars behov och personligt risktagande” samt ”okonventionellt 

beteende”) som hör till karismatiskt ledarskap har ett Cronbach’s alpha-värde som överstiger 0,6, 

vilket gör att det är möjligt att skapa en sammansatt variabel. Den sammansatta variabeln fick ett 

Cronbach’s alpha-värde på 0,913, vilket tyder på en hög inre reliabilitet. 

 

Tabell 5.5: Cronbach’s Alpha 

Komponent Cronbach’s Alpha 

Klientens betydelse 0,623 

Klientidentifikation 0,843 

Klientens image 0,733 

Personlig identifikation 0,762 

Professionell identifikation 0,833 

Omgivning och vision 0,923 

Medlemmars behov och personlig risk 0,797 

Okonventionellt beteende 0,741 

Karismatiskt ledarskap 0,913 

 

5.3 Beskrivande statistik 

Beskrivande statistik används för att ge en bättre bild av de variabler som ingår i studien. I tabellen 

nedan visas respondenternas svar från enkäten. Medianen, medelvärdet, standardavvikelsen samt 

minimum- och maximumvärdet visas för studiens samtliga variabler. Första raden i tabellen nedan 
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visar antalet anställda i respondentens revisionsbolag. Minimumvärdet är där 0 vilket innebär att 

minst en av respondenterna har ett enmansbolag. Vidare är standardavvikelsen hög vilket visar att 

det är stor spridning mellan respondenternas svar. Detta innebär att medianen på 20 anställda ger ett 

mer relevant värde. Tabellen visar att respondenterna i genomsnitt är 52 år och att de arbetat med 

revision i genomsnitt 25 år. Vad det gäller hur stor omsättning respondenternas största klient har 

visar både minimum- och maximumvärdet samt standardavvikelsen på en mycket stor spridning 

vilket gör att värdet av medianen på 150 MKR ger en mer korrekt bild. 

 

Tabellen visar att klientens betydelse har ett medelvärde på 2,03 och att respondenternas svar har 

stor en spridning, det vill säga att svaren skiljer sig relativt mycket mellan respondenterna. 

Klientidentifikation visar ett medelvärde på 4,10 och en standardavvikelse på 2,02. Detta visar att 

respondenterna har angett ganska låga svar vad det gäller identifiering med deras största klient. I 

tabellen kan vi se att revisorerna anser att deras största klients image är relativt hög, det vill säga att 

respondenten anser att deras klient har ett bra rykte i näringslivet och bland allmänheten. Klientens 

image har ett medelvärde på 7,41 och en standardavvikelse på 1,36 vilket visar att respondenterna 

är förhållandevis eniga i sina svar. Personlig identifikation visar ett medelvärde på 3,31 och en 

standardavvikelse på 1,87. Detta visar att respondenterna har angett relativt låga svar vad det gäller 

identifiering med deras största klient som person. Vidare kan vi se att den professionella 

identifikationen är ganska stark vilket visar på att respondenterna identifierar sig med sitt 

revisionsyrke. Medelvärdet för professionell identifikation är 6,34, dock är spridningen kring 

medelvärdet rätt stor. Det karismatiska ledarskapet och dess medelvärde är ganska starkt då det 

ligger på 6,48 och vi kan även se att spridningen är relativt låg då standardavvikelsen är 1,34. Detta 

visar att många av respondenterna anser att deras största klients ledare har ett karismatiskt 

ledarskap. Vidare visar tabellen hög styrka på oberoende, där medelvärdet är 7,10, dock kan vi 

avläsa att spridningen är mycket hög (SD=2,48). Av detta kan vi utläsa att flertalet av 

respondenterna (även om standardavvikelsen är hög) anser sig själva vara oberoende från sin klient. 

 

Tabell 5.6: Beskrivande statistik 

Variabler  Median Medel- 
värde 

SD Min. Max. 

Antal anställda  20,00 714,79 1176,50 0 4500 

Ålder 53,00 51,93 10,12 30 80 

Erfarenhet (år) 25,00 24,84 9,92 5 57 

Omsättning (mkr) 150,00 2861,5 15261 2 150000 

Klientens betydelse 2,00 2,03 0,65 1,00 4,00 

Klientidentifikation 3,90 4,10 2,02 1,00 10,00 
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Klientens image 7,33 7,41 1,36 3,00 10,00 

Personlig identifikation 3,00 3,31 1,87 1,00 10,00 

Professionell identifikation 6,40 6,34 1,93 1,00 10,00 

Karismatiskt ledarskap 6,53 6,48 1,34 2,60 9,87 

Oberoende  8,00 7,10 2,48 1,00 10,00 

Variabler: ‘Antal anställda’ avser hur många som arbetar på revisorns företag. ‘Ålder’ avser hur många år revisorn har 
levt. ‘Erfarenhet’ avser hur många år revisorn har arbetat med revision. ‘Omsättning’ avser klientens årliga omsättning 
angivet i MKR. ‘Klientens betydelse’ avser den upplevda betydelsen av klienten för revisorns bolag. 
‘Klientidentifikation’ avser i hur stor grad revisorn identifierar sig med klienten. ‘Klientens image’ avser klientens 
tilltalande image. ‘Personlig identifikation’ avser revisorns identifiering med klienten som person. ‘Professionell 
identifikation’ avser i vilken grad revisorn identifierar sig med sitt yrke. ‘Karismatiskt ledarskap’ avser att klientens 
ledare har ett karismatiskt ledarskap. ‘Oberoende’ avser att mäta om revisorn har en oberoendeställning till sin klient. 

 

5.4 Korrelationsanalys 

Studiens beroende och oberoende variabler bearbetades sedan i en korrelationsanalys och värdena i 

tabellen nedan har beräknats enligt Pearsons r. Korrelationsanalys används för att beskriva styrkan 

och riktningen av det linjära förhållandet mellan två variabler (Pallant, 2005). 

Korrelationskoefficienten kan endast anta värden från -1 till +1. Ett minustecken framför värdet 

visar på ett negativt samband, detta innebär att om en variabel ökar kommer den andra variabeln att 

minska. En positiv korrelation betyder att när en variabel ökar, ökar även den andra variabeln. En 

korrelation med värdet 0 visar att det inte finns något samband alls, en korrelation på +1 visar på en 

perfekt positiv korrelation och ett värde på -1 anger en perfekt negativ korrelation (ibid.). Stjärnorna 

efter värdet anger om korrelationen är signifikant. En stjärna betyder att korrelationen är signifikant 

på 0,05-nivån. Två stjärnor visar signifikans på 0,01-nivån, vilket innebär att vi med 99 % säkerhet 

kan säga att det finns en korrelation mellan två variabler. Storleken på värdet (r) visar styrkan i 

sambandet mellan variablerna. Det finns olika riktlinjer på hur styrkan ska tolkas, vi har använt oss 

av nedanstående gränsvärden (Pallant, 2005): 

 

 

 

 

 

Analysen visar att klientidentifikation har ett måttligt starkt positivt samband på 0,01-nivån med 

karismatiskt ledarskap. Detta innebär att klientidentifikation ökar vid ett karismatiskt ledarskap hos 

ledaren, vilket ger oss stöd för vår första hypotes H1: Karismatiskt ledarskap ökar revisorers 

klientidentifikation. Värt att notera är att klientidentifikation och personlig identifikation har ett 

starkt samband (� = 0,851, 
 < 0,01). Vidare kan vi läsa av att det finns ett svagt samband mellan 

r = +/- 0,1 till +/- 0,29 Svagt samband 

r = +/- 0,3 till +/- 0,49 Måttligt starkt samband 

r = +/- 0,5 till +/- 1,0 Starkt samband 
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klientidentifikation och professionell identifikation (� = 0,390, 
 < 0,01). Vidare visar analysen ett 

positivt svagt samband mellan klientens betydelse och klientens omsättning (� = 0,214, 
 < 0,01). 

Enligt tabellen nedan finns det ett signifikant positivt samband mellan personlig identifikation och 

karismatiskt ledarskap (� = 0,452, 
 < 0,01). Detta innebär att personlig identifikation ökar vid ett 

karismatiskt ledarskap hos ledaren, vilket ger oss stöd för vår andra hypotes H2: Karismatiskt 

ledarskap ökar revisorers personliga identifikation. Det är även värt att notera att analysen visar ett 

signifikant positivt samband mellan personlig identifikation och professionell identifikation 

(� = 0,453, 
 < 0,01). Analysen visar ett signifikant positivt samband mellan professionell 

identifikation och karismatiskt ledarskap vilket betyder att professionell identifikation ökar vid en 

högre grad av karismatiskt ledarskap. Detta innebär att vi inte finner något stöd för vår tredje 

hypotes då analysen visar det motsatta H3: Karismatiskt ledarskap minskar revisorers 

professionella identifikation.  

 

För vår fjärde hypotes, H4: Klientidentifikation minskar revisorers oberoende, hittar vi inget 

signifikant samband mellan klientidentifikation och revisorers oberoende, vilket innebär att vi 

eventuellt förkastar denna. Enligt analysen finner vi ett signifikant negativt samband mellan 

personlig identifikation och revisorers oberoende (� = −0,168	
 < 0,01) vilket ger oss stöd för vår 

femte hypotes H5: Personlig identifikation minskar revisorers oberoende. Vår sjätte och sista 

hypotes, H6: Professionell identifikation ökar revisorers oberoende, är med stor sannolikhet inte 

korrekt då analysen inte visar något signifikant samband mellan professionell identifikation och 

revisorers oberoende. 

Tabell 5.7: Pearson’s korrelation 

 Ober- 
oende 

Klient 
id. 

Klie- 
ntens 

betydelse 

Klie- 
ntens  
image 

Pers- 
onlig 
id. 

Profes- 
sionell 
id. 

Karism- 
atiskt  

ledarskap 

Antal 
An- 

ställda 

 
Ålder 

Erfare- 
nhet 
(år) 

Om- 
sättning 
(mkr) 

Oberoende 
 

1 -,108 -,072 -,002 -,168** -,105 -,006 -,003 ,087 ,039 ,073 

Klientid. 
 

 1 ,000 ,000 ,851** ,390** ,303** ,021 ,125 ,121 ,014 

Klientens 
betydelse 

  1 ,000 ,122 ,141* ,107 -,082 -,057 -,062 ,214** 

Klientens image  
 

  1 ,111 ,094 ,324** ,075 ,064 ,071 -,034 

Personlig  
id. 

    1 ,453** ,452** ,059 ,011 ,062 ,015 

Professionell  
id. 

     1 ,310** ,151* ,070 ,069 ,089 

Karismatiskt 
ledarskap 

      1 -,041 ,182** ,182** -,015 

Antal anställda 
 

       1 -,201** -,114 ,226** 

Ålder  
 

       1 ,881** -,018 

Erfarenhet (år) 
 

         1 ,027 

 Omsättning 
(mkr) 

          1 
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* Korrelationen är signifikant vid 0,05 (two-tailed), ** Korrelationen är signifikant vid 0,01 (two-tailed). Variabler: 
‘Oberoende’ avser att mäta om revisorn har en oberoendeställning till sin klient. ‘Klientidentifikation’ avser i hur stor 
grad revisorn identifierar sig med klienten. ‘Klientens betydelse’ avser den upplevda betydelsen av klienten för 
revisorns bolag. ‘Klientens image’ avser klientens tilltalande image. ‘Personlig identifikation’ avser revisorns 
identifiering med klienten som person. ‘Professionell identifikation’ avser i vilken grad revisorn identifierar sig med sitt 
yrke. ‘Karismatiskt ledarskap’ avser att klientens ledare har ett karismatiskt ledarskap. ‘Antal anställda’ avser hur 
många som arbetar på revisorns företag. ‘Ålder’ avser hur många år revisorn har levt. ‘Erfarenhet’ avser hur många år 
revisorn har arbetat med revision. ‘Omsättning’ avser klientens årliga omsättning angivet i MKR. 

 

5.5 Multipel regressionsanalys 

Multipel regressionsanalys används för att undersöka sambandet mellan en beroende variabel och 

flera oberoende variabler eller prediktorer (Pallant, 2005). Analysen kan även användas för att 

undersöka hur väl flera olika variabler kan tänkas förutsäga ett visst resultat och om en viss 

oberoende variabel fortfarande kan förutsäga ett visst resultat när man kontrollerar för effekterna av 

en annan variabel (ibid.). Multipel regressionsanalys ger både information om modellen som helhet 

och om varje enskild variabel i modellen. R2 visar hur mycket av variansen i beroende variabeln 

som förklaras av modellen (de oberoende variablerna) och kan anta ett värde mellan 0 till 1 (Pallant, 

2005). I de fall analysen innehåller många oberoende variabler kan värdet på R2 vara överskattat, 

justerat R2 tar hänsyn till detta och justerar ner måttet en aning (Spss-akuten, 2009).  

 

B-koefficienten och signifikansnivån kan avläsas för samtliga oberoende variabler. B-koefficienten 

visar om det finns ett positivt eller negativt samband mellan beroende variabeln och den oberoende 

variabeln, det vill säga om beroende variabeln ökar eller minskar vid en ökning i den oberoende 

variabeln. Signifikansnivån talar om hur tillförlitligt detta samband är där standardgränsvärdet är 

0,050, vilket innebär att det är 95 % säkerhet att värdet på B-koefficienten stämmer (Spss-akuten, 

2009). 

 

Innan vi genomförde regressionsanalysen testade vi för eventuell multikollinearitet och eventuella 

outliers för studiens samtliga variabler då analysen är känslig för variabler som är starkt korrelerade 

samt extremvärden (mycket höga eller mycket låga värden). Ett värde på VIF (“Variance Inflation 

Factor”) över 4 tyder på multikollinearitet, vilket ofta innebär att variabler som enskilt visar på 

signifikans blir insignifikanta (Spss-akuten, 2010). En stark korrelation mellan variabler 

(multikollinearitet) innebär i princip att de mäter samma sak. Vid kontroll av VIF visade sig 

variablerna “personlig identifikation” och “klientidentifikation” ha värden över 4 vilket innebar att 

dessa variabler inte kunde användas i samma regressionsmodell. Vi fick även höga VIF-värden för 

kontrollvariablerna “ålder” och “erfarenhet” vilket innebar att de var starkt korrelerade. Eftersom 

stigande ålder oftast innebär ökad erfarenhet är det inte speciellt förvånande att de nästan mäter 

samma sak. Mot bakgrund av detta valde vi att utesluta kontrollvariabeln “erfarenhet” i alla 
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modellerna. Eftersom regressionsanalysen är känslig för outliers valde vi att kontrollera detta 

genom en boxplot vilket visade att kontrollvariabeln “antal anställda” hade en hel del outliers. 

Därav bestämde vi oss för att utesluta denna variabel i samtliga modeller. 

 

Samtliga modeller i regressionsanalysen har en signifikansnivå under 0,05 eller 0,01. Modell 1 i 

regressionsanalysen bekräftar ett positivt samband mellan karismatiskt ledarskap och 

klientidentifikation (p < 0,01) vilket stödjer hypotes H1. R2 visar att 18,9 % av variationen i 

beroende variabeln kan förklaras av de oberoende variablerna i modellen. Modell 2 visar även att 

det finns ett positivt samband mellan personlig identifikation och karismatiskt ledarskap (p < 0,01) 

vilket innebär att desto mer karismatisk klientens ledare är, desto mer kommer revisorer att 

identifiera sig med klientens ledare som person. Detta ger oss stöd för vår hypotes H2. R2 visar att 

28,6 % av variationen i beroende variabeln kan förklaras av de oberoende variablerna i modellen. 

Något vi tycker är värt att nämna är att professionell identifikation har ett positivt samband med 

både klientidentifikation och personlig identifikation (p < 0,01). Modell 3 visar att karismatiskt 

ledarskap har ett positivt samband med professionell identifikation (p < 0,05), vilket innebär att vi 

inte finner något stöd för hypotes H3.  

 

Modell 4 i regressionsanalysen bekräftar ett negativt samband mellan klientidentifikation och 

revisorers oberoende (p < 0,05). Detta betyder att när revisorer identifierar sig mer med klienten, 

leder det till att revisorers oberoende påverkas negativt, vilket ger oss stöd för hypotes H4. R2 i 

modellen är däremot relativt låg där variansen i beroende variabeln förklaras av 6,7 % av de 

oberoende variablerna. I modell 5 testas hypotes H5 där den personliga identifikationen ska ha en 

negativ inverkan på revisorers oberoende. Analysen bekräftar ett negativt samband mellan personlig 

identifikation och oberoende (p < 0,01) vilket ger oss stöd för vår hypotes. R2 visar att 6,1 % av 

variationen i beroende variabeln kan förklaras av de oberoende variablerna i modellen. Slutligen 

visar både modell 4 och 5 att det inte finns något stöd för vår sista hypotes H6 där vi ville undersöka 

om den professionella identifikationen ökar revisorers oberoende. 
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Tabell 5.8: Multipel regressionsanalys 

 
 
Beroende variabler 

Modell 1 
Klient- 

identifikation 

Modell 2 
Personlig 

identifikation 

Modell 3 
Professionell 
identifikation 

Modell 4 
Revisorers 
oberoende 

Modell 5 
Revisorers 
oberoende 

  
Koeff.     Sig.  

 
Koeff.       Sig. 

 
Koeff.     Sig. 

 
Koeff.     Sig. 

 
Koeff.    Sig. 

 
Oberoende variabler 

      

 
Klientidentifikation 

    
,331 

 
,000 

 
-,349 

 
,050 

 

 
Klientens betydelse 

 
-,073 

 
,267 

 
,003 

 
,957 

 
,066 

 
,312 

 
-,253 

 
,130 

 

 
Klient image 

 
-,091 

 
,185 

 
-,018 

 
,768 

 
,084 

 
,219 

 
,072 

 
,660 

 

 
Personlig identifikation 

 
 

   
 

 
-,481 

 
,008 

Professionell 
identifikation 

 
,339 

 
,000 

 
,354 

 
,000 

  
-,212 

 
,227 

 
-,131 

 
,463 

 
Karismatiskt ledarskap 

 
,125 

 
,004 

 
,180 

 
,000 

 
,086 

 
,045 

 
 

 

 
Ålder 

 
,002 

 
,753 

 
-,009 

 
,130 

 
,007 

 
,292 

 
,031 

 
,051 

 
,022 

 
,165 

 
Omsättning (mkr) 

 
– 3,245 
E-7      

 
,933 

 
– 8,661 
E-7     

 
,805 

 
4,966 
E-6          

 
,195 

 
1,726 
E-5           

 
,090 

 
1,315 
E-5     

 
,190 

 
R2 

 
,189 

 
,286 

 
,205 

 
,067 

 
,061 

 
Just. R2 

 
,164 

 
,264 

 
,181 

 
,041 

 
,044 

 
Sig.  

 
,000 

 
,000 

 
,000 

 
,021 

 
,007 

Variabler: ‘Oberoende’ avser att mäta om revisorn har en oberoendeställning till sin klient. ‘Klientidentifikation’ avser i 
hur stor grad revisorn identifierar sig med klienten. ‘Klientens betydelse’ avser den upplevda betydelsen av klienten för 
revisorns bolag. ‘Klient image’ avser klientens tilltalande image. ‘Personlig identifikation’ avser revisorns identifiering 
med klienten som person. ‘Professionell identifikation’ avser i vilken grad revisorn identifierar sig med sitt yrke. 
‘Karismatiskt ledarskap’ avser att klientens ledare har ett karismatiskt ledarskap. ‘Ålder’ avser hur många år revisorn 
har levt. ‘Omsättning’ avser klientens årliga omsättning angivet i MKR. 
 

 

5.6 Resultat av hypotesprövning 

Nedan sammanställs resultatet från de statistiska tester som vi genomfört och ställer resultatet i 

relation till studiens hypoteser.  

 

5.6.1 Accepterade hypoteser 

Först presenteras studiens två hypoteser för oberoende variabeln karismatiskt ledarskap, där 

variabeln hade en signifikant påverkan på beroende variablerna. Sedan presenteras de hypoteser där 

identifikationerna hade en signifikant påverkan på revisorers oberoende.  

 

H1: Karismatiskt ledarskap ökar revisorers klientidentifikation  
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De statistiska testerna visade att den oberoende variabeln karismatiskt ledarskap har en signifikant 

påverkan på klientidentifikation. Sambandet mellan variablerna är positivt vilket bekräftar att ett 

karismatiskt ledarskap hos klientens ledare ökar revisorers identifikation med klienten.  

 

H2: Karismatiskt ledarskap ökar revisorers personliga identifikation  

 

Enligt de analyser vi genomfört finns det ett positivt signifikant samband mellan oberoende 

variabeln karismatiskt ledarskap och personlig identifikation. Detta bekräftar vår hypotes om att ett 

karismatiskt ledarskap hos klientens chef leder till en ökning av revisorers personliga identifikation.  

 

H4: Klientidentifikation minskar revisorers oberoende 

 

De statistiska testerna visar att det finns ett signifikant samband mellan klientidentifikation och 

revisorers oberoende. Sambandet är negativt och relativt starkt vilket visar att revisorers 

identifikation med klienten har en negativ påverkan på revisorers oberoendeställning.  

 

H5: Personlig identifikation minskar revisorers oberoende 

 

Resultatet från de statistiska testerna visar att det finns ett negativt signifikant samband mellan 

variablerna personlig identifikation och oberoende. Sambandet mellan variablerna är måttligt starkt 

och bekräftar att identifiering med klientens ledare som person har negativ påverkan och minskar 

revisorers oberoendeställning.  

 

5.6.2 Ej accepterade hypoteser 

Nedan presenteras de hypoteser som inte visade på något signifikant samband mellan variablerna. 

 

H3: Karismatiskt ledarskap minskar revisorers professionella identifikation 

 

Efter att vi genomfört de statistiska testerna visar resultatet på ett positivt signifikant samband 

mellan professionell identifikation och karismatiskt ledarskap. Detta visar på ett motsatt resultat och 

att professionell identifikation ökar vid ett karismatiskt ledarskap. Detta innebär att hypotesen inte 

får något empiriskt stöd och förkastas.  
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H6: Professionell identifikation ökar revisorers oberoende 

 

Resultaten visar att det inte finns någon signifikant korrelation mellan professionell identifikation 

och revisorers oberoende. Med andra ord finner vi inget samband mellan revisorer som identifierar 

sig med deras profession och en ökad oberoendeställning. Hypotesen förkastas då hypotesen saknar 

empiriskt stöd.  

 

5.6.3 Resultat över samtliga hypoteser 

 

  Tabell 5.9: Resultat över samtliga hypoteser 
 
 

H1 

 

”Karismatiskt ledarskap ökar revisorers klientidentifikation” 

 

Accepteras  

 

H2 

 

”Karismatiskt ledarskap ökar revisorers personliga identifikation” 

 

Accepteras 

 

H3 

”Karismatiskt ledarskap minskar revisorers professionella 

identifikation” 

 

Accepteras inte 

 

H4 

 

”Klientidentifikation minskar revisorers oberoende” 

 

Accepteras 

 

H5 

 

”Personlig identifikation minskar revisorers oberoende” 

 

Accepteras 

 

H6 

 

”Professionell identifikation ökar revisorers oberoende” 

 

Accepteras inte 
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6. Diskussion och slutsats 

I det avslutande kapitlet diskuteras studiens resultat och dess empiriska nytta. Vidare diskuteras 

kritik mot studien och avslutningsvis ger vi förslag till fortsatt forskning. 

 
 
6.1 Diskussion av studiens resultat och slutsats 

En nära relation mellan revisorer och dess klient kan hota revisorers oberoende. Detta då tidigare 

studier har visat att vid nära relationer finns det en risk att revisorer börjar identifiera sig med sina 

klienter (Bamber & Iyer, 2007). Klientidentifikation, personlig och professionell identifikation är 

olika sociala identifikationer som både kan hota och främja revisorers oberoende eftersom de olika 

sociala identiteterna främjar olika beteenden hos revisorer. Vårt syfte med studien var även att 

undersöka om det karismatiska ledarskapet kunde vara en påverkande faktor till varför olika sociala 

identiteter påverkas. Detta eftersom ledarskapet både finns inom alla sociala grupper samt för att 

ledaren är den medlem som är bäst positionerad för att kunna påverka de andra medlemmarna i 

gruppen.  

 

Genom de resultat vi fått fram under föregående avsnitt, ska vi nedan besvara studiens 

frågeställning:   

 

� Är det karismatiska ledarskapet en påverkande faktor till ökad klientidentifikation och 

personlig identifikation? 

 

Ja, studiens resultat visar att ett karismatiskt ledarskap hos klientens chef ökar både revisorers 

klientidentifikation och personliga identifikation. Respektive samband är statistiskt signifikant och 

vi kan med 99 % säkerhet säga att sambanden stämmer.  

 

� Är det karismatiska ledarskapet en påverkande faktor till minskad professionell 

identifikation? 

 

Nej, resultatet visar att det karismatiska ledarskapet inte minskar revisorers professionella 

identifikation. Däremot visar resultatet på det motsatta, att ledarskapet skulle öka identifikationen. 

Detta samband är signifikant men mycket svagt.     
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� Har klientidentifikation och personlig identifikation en negativ påverkan på revisorers 

oberoendeställning? 

 

Ja, studiens resultat visar att klientidentifikation och personlig identifikation minskar revisorers 

oberoende. Respektive identifikation har ett relativt starkt negativt samband med revisorers 

oberoendeställning. Båda sambanden är statistiskt signifikanta, där vi med 95 % säkerhet kan säga 

att sambandet mellan klientidentifikation och revisorers oberoende stämmer. Vidare visar resultatet 

till 99 % säkerhet att sambandet mellan personlig identifikation och revisorers oberoende 

stämmer.    

 

� Har professionell identifikation en positiv påverkan på revisorers oberoendeställning? 

 

Nej, resultatet tyder på det motsatta. Dock är sambandet mellan revisorers oberoende och 

professionell identifikation inte signifikant vilket innebär att sambandet inte kan säkerställas.  

 

Resultatet visade att det karismatiska ledarskapet har en positiv påverkan på både 

klientidentifikation och personlig identifikation, vilket innebär att en högre grad av karisma hos 

ledaren leder till en ökning av båda identifikationerna. Av detta kan vi dra slutsatsen att klientens 

chefs ledarskap både påverkar ur ett kollektivt och individuellt perspektiv. Detta går i linje med 

tidigare forskning som visat att individer som leds av ett karismatiskt ledarskap kan utveckla en 

personlig eller social relation till ledaren (Howell & Shamir, 2005). Detta innebär att effekten av ett 

karismatiskt ledarskap uppstår för att individer identifierar sig med klientens organisation 

(klientidentifikation) eller för att individen identifierar sig med klientens ledare som person, det vill 

säga personlig identifikation (ibid.). Dock visade vårt resultat att sambandet mellan respektive 

identifikation och karismatiskt ledarskap var relativt svagt. Detta innebär att denna ledarskapsstil 

har en relativt liten påverkan vilket tyder på att det finns flera andra faktorer som påverkar 

identifikationerna. Detta visar att det finns utrymme för vidare forskning kring olika 

påverkansfaktorer.  

 

I vår studie trodde vi att revisorers professionella identifikation skulle påverkas negativt av en 

karismatisk ledare då detta skulle få revisorer att prioritera klientens organisation högre än sin egen. 

Vidare trodde vi att revisorers professionella identifikation skulle minska då tidigare studier visat att 

karismatiska ledare har en förmåga att få följare att se bortom sina egna intressen för att ledarens 

vision ska uppnås (Howell & Shamir, 1999; Lian et al., 2011). Ledaren får även följarna att ta sig an 
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organisationens värderingar och mål och känna ett starkt personligt ansvar att följa dessa (ibid.). Att 

revisorers professionella identifikation skulle påverkas negativt av ett karismatiskt ledarskap fann vi 

inget stöd för, utan resultatet visade på det motsatta. Däremot var sambandet mycket svagt och vi 

kan därför inte dra slutsatsen om att ett karismatiskt ledarskap skulle stärka professionell 

identifikation. 

 

Debatten kring revisorers oberoende har pågått länge då det finns stor problematik kring detta. I vår 

studie fann vi likt tidigare studier (Bamber & Iyer, 2007; Myring & Bloom, 2003; Svanberg & 

Öhman, 2014) att klientidentifikation kan vara ett hot mot revisorers oberoende. Detta eftersom de 

revisorer som identifierar sig med dess klienter är mer benägna att agera till förmån för sin klient 

(ibid.). Detta är mycket oroande då revisorer måste vara oberoende för att både företagets 

intressenter och allmänheten ska kunna känna tillit för revisionsberättelsen (FAR, 2009). Om 

revisorn inte är oberoende så tappar revisionen sitt syfte. Hotet mot revisorers oberoende som 

bygger på en nära relation mellan klient och revisor kan vara mycket svår att motverka då studier 

visar att det krävs en nära relation till klienten för att revisorn ska kunna genomföra revisionen på 

ett effektivt och ändamålsenligt sätt (Herda & Lavelle, 2013). 

 

Vi valde att lägga till personlig identifikation för att mäta i hur stor grad revisorer identifierar sig 

med sin klients ledare som person. Den personliga identifikationen rör alltså det specifika 

förhållandet mellan revisor och klient. Enligt teorin om personlig identifikation kommer de två 

individerna som utgör detta roll-relaterade förhållande med tiden utveckla en vänskap dess emellan 

(Sluss & Ashforth, 2007). Då tidigare studier har undersökt sambandet mellan identifikationer och 

revisorers oberoende ur ett kollektivt perspektiv, ville vi även undersöka sambandet ur ett 

individuellt perspektiv. Mot bakgrund av detta lade vi till personlig identifikation för att undersöka 

om detta kunde vara ett hot mot revisorers oberoende. Studiens resultat tyder på ett relativt starkt 

negativt samband vilket innebär att en ökad grad av personlig identifikation leder till att revisorers 

oberoende minskar. Från resultatet kan vi även se att personlig identifikation har en något starkare 

negativ påverkan på revisorers oberoende än klientidentifikation, vilket troligtvis beror på att 

relationen mellan revisorn och klienten blir mer intim och personlig vilket då är ett större hot mot 

oberoendeställningen. Mot bakgrund av att en mer personlig relation tar längre tid att bygga upp, 

påverkas revisorers oberoende troligtvis av att revisorer återkommande reviderar samma klient. 

Detta går i linje med de regler om rotationskrav som införts för att motverka att en nära relation 

utvecklas mellan revisorer och dess klienter (Bamber & Iyer, 2007). Av resultatet kan vi även med 

viss försiktighet dra slutsatsen att det är såväl viktigt att revisorer avstår från att revidera en klient 

där det finns en vänskaplig relation, såväl som där det finns finansiella förbindelser.  
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Enligt tidigare studier kan professionell identifikation ha en positiv påverkan på revisorers 

oberoende eftersom revisorer då främjar revisorsyrkets normer och värderingar högre än klientens 

(Johnstone et al., 2001). Detta var inget vi fick fram i vår studie, resultatet visade snarare på det 

motsatta, dock vill vi understryka att sambandet inte var signifikant. Däremot visade analyserna att 

professionell identifikation var starkt korrelerad med både klientidentifikation och personlig 

identifikation. Samtliga samband var positiva vilket betyder att identifikationerna förstärker 

varandra. Detta går i linje med Bamber och Iyers (2007) resultat där de fann att individer både kan 

identifiera sig med sin klient och profession. Detta visar att olika sociala identiteter, vare sig det rör 

sig om identifikationer på en kollektiv nivå eller individuell nivå, inte tar ut varandra. I enlighet 

med Bamber och Iyers (2007) studie, kan vi även se att professionell identifikation inte helt kan 

kompensera det hot som klientidentifikation har på revisorers oberoende. 

 

6.2 Studiens empiriska nytta 

De flesta studier som genomförts har studerat påverkan på revisorers oberoende ur ett finansiellt 

perspektiv. För att bidra till fortsatt forskning kring problematiken om revisorers oberoende valde vi 

att göra en studie om revisorers icke-finansiella beroende. Vi använde likt Bamber och Iyer (2007) 

social identitetsteori som grund för att undersöka om olika sociala identiteter påverkar revisorers 

oberoende. I linje med Bamber och Iyer (2007) och ISB (2000) bekräftar vår studie att 

klientidentifikation är ett potentiellt hot mot revisorers oberoende. För att utvidga tidigare studier 

om sociala identiteters påverkan, lade vi till personlig identifikation. Resultat tyder på att denna 

identifikation sannolikt är ett större hot mot revisorers oberoende samt att det finns flera identiteter 

på olika nivåer som kan ha en påverkan. Vårt resultat visar även att individer kan anta olika 

identiteter på olika nivåer, det vill säga på både gruppnivå och individnivå. Detta visar att sociala 

identifikationers eventuella påverkan på revisorers oberoende är komplext och att det behövs mer 

forskning. För att öka kunskapen om faktorer som påverkar sociala identiteter valde vi att lägga till 

det karismatiska ledarskapet. Vår studie visar att ledarskapsstilen sannolikt kan vara en påverkande 

faktor, dock tyder vårt resultat på att den faktorn har en relativt svag påverkan. Detta innebär att det 

finns flera andra faktorer som kan öka sociala identifikationer och att vidare forskning inom 

området behövs. 

 

6.3 Kritik till studien  

Vid enkätundersökningar har respondenterna inte möjlighet att få hjälp med tolkning av enkäten 

vilket kan leda till att respondenten väljer att inte besvara eller svarar ”fel” på de frågor och 

påståenden som upplevs otydliga. Detta i sin tur kan ha en negativ påverkan på studiens resultat. Av 
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de enkäter vi fick tillbaka verkade det som att en del respondenter framförallt hade svårigheter med 

att tolka vissa frågor som berörde deras största klients ledarskap. I efterhand kan vi se att frågorna 

var något otydliga vilket berodde på översättningen från engelska till svenska. Vidare kan vi se att 

frågan som avsåg revisorers oberoende var en aning otydlig då frågan både var lång samt innehöll 

en negation.  

 

När vi utformade och skickade ut enkäterna gick vi samman med en annan grupp, vilket ledde till 

att enkäten omfattade många frågor. Detta är något som även kan ha påverkat resultatet från enkäten 

negativt då respondenterna eventuellt tappar intresset när enkäten är för lång. Vidare kritik till 

studien är den låga svarsfrekvensen som kan ha påverkat det resultat vi fick fram. Då vi valde att ha 

en jämn skala med svarsalternativ (från 1-10) tvingades respondenterna att ta ställning till alla 

påståenden. Detta kan ha lett till en lägre svarsfrekvens då en del respondenter inte ville eller kunde 

ta ställning till vissa frågor. 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning  

I vår studie valde vi att göra en kvantitativt inriktad undersökning och vi använde oss av enkäter 

som metod för datainsamling. Vår enkät bestod av slutna frågor där respondenten endast fick kryssa 

i det svarsalternativ som stämde in bäst. Denna metod innebär att respondenternas egna tankar och 

åsikter inte kommer fram vilket vi anser skulle vara intressant att undersöka. För att få fram detta 

och mer djup i studien skulle ett förslag till fortsatt forskning vara att göra om studien med en 

kvalitativ inriktning där man till exempel använder intervjuer som datainsamlingsmetod.  

 

I vår studie fann vi att alla tre identifikationerna (klientidentifikation, personlig och professionell 

identifikation) hade ett signifikant positivt samband med varandra vilket visar att när en 

identifikation ökar, sker det en ökning i någon av de två andra identifikationerna. Det skulle därav 

vara intressant att undersöka detta närmare och se varför identifikationerna förstärker varandra. 

Vidare skulle det vara intressant att undersöka flera faktorer som kan tänkas påverka olika 

identifikationer. Detta skulle till exempel kunna vara att undersöka flera ledarskapsstilar för att se 

om något annat ledarskap har en större påverkan.   

  



53 

 

7. Referenser 

Alvesson, M. (2000). Social identity and the problem of loyalty in knowledge-intensive companies. 

The Journal of Management Studies, 37(8), pp. 1101–1124. 

 

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). (2014). Code of Professional 

Conduct, New York, NY: AICPA.  

 

Bamber, E. M., & Iyer V. M. (2002). Big 5 auditors’ professional and organizational identification: 

Consistency or conflict?. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 21(2), pp. 21–38. 

 

Bamber, E.M., & Iyer, V.M. (2007). Auditors’ Identification with Their Clients and Its Effect on 

Auditors’ Objectivity. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 26(2), pp. 1-24. 

 

Bass, B.M. (1999). Two Decades of Research and Development in Transformational Leadership. 

European Journal of Work and Organizational Psychology, 8(1), pp. 9-32.  

 

Bazerman, M.H., Morgan, K.P., & Loewenstein, G. (1997). The impossibility of auditor 

independence. Sloan management review, 38(4), pp. 89-94. 

 

Brewer, M.B., & Gardner, W. (1996). Who Is This “We”? Levels of Collective Identity and Self 

Representations. Journal of Personality and Social Psychology, 71(1), pp. 83-93. 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2013), Företagsekonomiska forskningsmetoder. (2., [rev.] uppl.) 

Stockholm: Liber. 

 

Cicero, L., & Pierro, A. (2007). Charismatic leadership and organizational outcomes: The mediating 

role of employees’ work-group identification. International Journal of Psychology, 42(5), pp. 297-

306. 

 

Conger, J.A., & Kanungo, R. N. (1992). Perceived behavioural attributes of charismatic leadership. 

Canadian Journal of Behavioural Science, 24(1), pp. 86-102.  

 



54 

 

Conger, J.A., Menon, S.T., Mathur, P., & Kanungo, R.N. (1997). Measuring Charisma: 

Dimensionality and Validity of the Conger-Kanungo Scale of Charismatic Leadership. Canadian 

Journal of Administrative Sciences, 14(3), pp. 290-302. 

 

Conger, J.A., Kanungo, R.N., & Menon, S.T. (2000). Charismatic leadership and follower effects. 

Journal of Organizational Behavior, 21(7), pp. 747-767. 

 

Eriksson, L.T. & Wiedersheim-Paul, F. (2011), Att utreda, forska och rapportera. (9. uppl.) Malmö: 

Liber. 

 

FAR (2003:10), Revisorns opartiskhet och självständighet– en jämförelse mellan gamla och nya 

oberoenderegler, hämtad från: 

http://www.faronline.se.webproxy.student.hig.se:2048/Dokument/Balans/2003/BALANS_Nr_10_2

003/BALANS_2003_N10_A0018/, den 20-09-2014. 

 

FAR (2006), Revision: en praktisk beskrivning. ([2., uppdaterade och kompletterade uppl.]). 

Stockholm: FAR förlag. 

 

FAR (2009), EU-kommissionens rekommendation om revisorers oberoende i EU, hämtad från: 

http://www.faronline.se.webproxy.student.hig.se:2048/Dokument/EU/EUREVOBEROENDE/?quer

y=EU-kommissionens+rekommendation+om+revisorers+oberoende+i+EU, den 20-09-2014. 

 

FAR (2011), Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet, hämtad 

från: 

http://www.far.se/PageFiles/7025/VAGLEDNING_TILL_ANALYSMODELLEN_SEPT_2011.PD

F, den 22-09-2014. 

 

Fontaine, R., & Pilote, C. (2012). Clients’ Preferred Relationship Approach with their Financial 

Statement Auditor. American Accounting Association, 6(1), pp. 1-6. 

 

Garcia-Falières, A., & Herrbach, O. (2014). Organizational and Professional Identification in Audit 

Firms: An Affective Approach. Journal of Business Ethics, pp. 1-11.  

 



55 

 

Halling, P. (2014, januari), I karriären/i livet. Balans, 1. Tillgänglig: 

http://www.faronline.se.webproxy.student.hig.se:2048/filer/Dokument/Balans/2014/Balans_nr_1_2

014.pdf 

 

Hamstra, M.R.W., van Yperen, N.W., Wisse, B., & Sassenberg, K. (2014). Transformational and 

Transactional Leadership and Followers’ Achievement Goals. Journal Of Business And Psychology, 

29(3), pp. 413-425. 

 

Hartman, J. (2004), Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. (2., [utök. och 

kompletterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Hemsworth, D., Muterera, J., & Baregheh, A. (2013).  Examining Bass’s Transformational 

Leadership In Public Sector Executives: A Psychometric Properties Review.  Journal of Applied 

Business Research, 29(3), pp. 853-862. 

 

Herda, D.N., & Lavelle, J.J. (2013). How the Auditor-Client Relationship Affects the Extent of 

Value-Added Service Provided to the Client. Current Issues in Auditing, 7(1), pp. 9-14.  

 

Hogg, M.A., & Terry, D.J. (2000). Social Identity and Self-Categorization Processes in 

Organizational Contexts. The Academy of Management Review, 25(1), pp. 121-140. 

 

Howell, J.M., & Shamir, B. (1999). Organizational and contextual influences on the emergence and 

effectiveness of charismatic leadership. The Leadership Quarterly, 10(2), pp. 257-283. 

 

Howell, J.M., & Shamir, B. (2005). The role of followers in the charismatic leadership process: 

relationships and their consequences. Academy of Management Review, 30(1), pp. 96-112. 

 

Jakobsson, U. (2011), Forskningens termer och begrepp: en ordbok. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Johnstone, M.K., Sutton, H.M., & Warfield, D.T. (2001). Antecedents and consequences of 

independence risk: Framework for analysis. Accounting Horizons, 15(1), pp. 1-18. 

 

Jönsson, S.A. & Strannegård, L. (red.) (2009), Ledarskapsboken. (1. uppl.) Malmö: Liber. 

 



56 

 

Kleinman, G., Palmon, D., & Yoon, K. (2013). The relationship of cognitive Effort, Information 

Acquisition Preferences and Risk to Simulated Auditor-Client Negotiation Outcomes. Group 

Decision and Negotiation, 23(6), pp. 1319-1342. 

 

Lammers, J.C., Atouba, Y.L., & Carlson, E.J. (2013). Which Identities Matter? A Mixed-Method 

Study of Group, Organizational, and Professional Identities and Their Relationship to Burnout. 

Management Communication Quarterly, 27(4), pp. 503-536. 

 

Levay, C. (2010). Charismatic leadership in resistance to change. The Leadership Quarterly, 21(1), 

pp. 127-143. 

 

Lian, H., Brown, D.J., Tanzer, N.K., & Che, H. (2011). Distal charismatic leadership and follower 

effects: An examination of Conger and Kanungo’s conceptualization of charisma in China. 

Leadership, 7(3), pp. 251-273. 

 

Mael, F., & Ashforth, B.E. (1992). Alumni and their alma mater: A partial test of the reformulated 

model of organizational identification. Journal of Organizational Behavior, 13(2), pp. 103-123. 

 

Milosevic, I., & Bass, A.E. (2014). Revisiting Weber's charismatic leadership: learning from the 

past and looking to the future. Journal of Management History, 20(2), pp. 224-240. 

 

Murphy, S.E., & Ensher, E.A. (2008). A qualitative analysis of charismatic leadership in creative 

teams: The case of television directors. The Leadership Quarterly, 19(3), pp. 335-352. 

 

Myring, M., & Bloom, R. (2003). ISB's Conceptual Framework for Auditor Independence. The 

CPA Journal, 73(1), pp. 30-35.  

 

Pallant, J. (2005), SPSS survival manual: a step by step guide to data analysis using SPSS for 

Windows (Version 12). (2. ed.) Buckingham: Open University Press. 

 

RL 2001:883. Revisorslagen. Stockholm: Justitiedepartementet L1. 

 

Rowold, J., & Heinitz, K. (2007). Transformational and charismatic leadership: Assessing the 

convergent, divergent and criterion validity of the MLQ and the CKS. The Leadership Quarterly, 

18(2), pp. 121-133. 



57 

 

Seyranian, V., & Bligh, M.C. (2008). Presidential charismatic leadership: Exploring the rhetoric of 

social change. The Leadership Quarterly, 19(1), pp. 54-76. 

 

Sinha, P., & Hunt, H.G. (2013). Auditor Independence: A Nonparametric Test of Differences 

Across the Big-5 Public Accounting Firms. Accounting Perspectives, 12(4), pp. 301-320.  

 

Sluss, D.M., & Ashforth, B.E. (2007). Relational Identity and Identification: Defining Ourselves 

Through Work Relationships. Academy of Management Review, 32(1), pp. 9-32. 

 

Sluss, D.M., & Ashforth, B.E. (2008). How Relational and Organizational Identification Converge: 

Processes and Conditions. Organization Science, 19(6), pp. 807-823. 

 

SPSS-akuten. Sundell, A. (2009), Guide: Regressionsanalys. Hämtad från: 

http://spssakuten.wordpress.com/2009/12/21/regressionsanalys-1/, den 12-12-2014. 

 

SPSS-akuten. Sundell, A. (2010), Guide: Regressionsdiagnostik - multikollinearitet. Hämtad från: 

http://spssakuten.wordpress.com/2010/10/16/guide-regressionsdiagnostik-%E2%80%93-

multikollinearitet/, den 13-12-2014. 

 

SPSS-akuten. Sundell, A. (2011), Guide: Faktoranalys. Hämtad från: 

http://spssakuten.wordpress.com/2011/12/29/guide-faktoranalys/, den 10-12-2014. 

 

Svanberg, J. & Öhman, P. (2014). Auditors' identification with their clients: Effects on audit 

quality. The British Accounting Review, 46(3), pp. 215-322. 

 

Sweeney, B., & Pierce, B. (2011). Audit team defence mechanisms: auditee influence. Accounting 

and Business Research, 41(4), pp. 333-356.  

 

Thurén, T. (2007), Vetenskapsteori för nybörjare. (2., [omarb.] uppl.) Stockholm: Liber. 

 

van Dick, R. (2001). Identification in organizational contexts: linking theory and research from 

social and organizational psychology. International Journal of Management Reviews, 3(4), pp. 

265–283. 

 



58 

 

van Knippenberg, D. (2011). Embodying who we are: Leader group prototypicality and leadership 

effectiveness. The Leadership Quarterly, 22(6), pp. 1078-1091. 

 

Walumbwa, F.O., & Hartnell, C.A. (2011). Understanding transformational leadership–employee 

performance links: The role of relational identification and self-efficacy. Journal of Occupational 

and Organizational Psychology, 84(1), pp. 153-172. 

 

Watt Boolsen, M. (2007), Kvalitativa analyser: [forskningsprocess, människa, samhälle]. (1. uppl.) 

Malmö: Gleerup. 

 

Yan, X., & Su, X.G. (2009), Linear regression analysis [Elektronisk resurs] : theory and 

computing. Singapore: World Scientific. 

 

Yukl, G. (2012). Effective Leadership Behavior: What We Know and What Questions Need More 

Attention. The Academy of Management Perspectives, 26(4), pp. 66-85. 

  



59 

 

Bilaga 1: Enkät 

 

  



60 

 

  



61 

 

  



62 

 

 


