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Förord 

Detta examensarbete har varit väldigt givande och lärorikt. Vi har inte bara fått kunskap inom det område 

vi har undersökt, utan även lärt oss vikten av att planera och ta eget ansvar under den här tiden. Denna 

uppsats avslutar en tre år lång utbildning inom företagsekonomi på högskolan i Gävle, och vi kan 

erkänna att det inte alltid varit lätt. Vi har dock lärt oss mycket om oss själva och några av de erfarenheter 

vi tar med oss är självdisciplin, förmågan att se utanför ramarna och vetskapen att allt vi tagit oss för har 

vi klarat av. Denna tid har gett oss ett självförtroende att förverkliga våra drömmar ute i arbetslivet.  

 

Vi vill först och främst tacka vår handledare Jan Svanberg, som har stöttat och lagt ner tid på att hjälpa 

oss när vi kört fast under examensarbetets gång. Vi vill även rikta ett tack till alla respondenter som tog 

sig tid att svara på vår enkät, utan er hade vi inte kunnat genomföra denna studie. Ett stort tack går även 

till våra familjer, som har varit ett enormt stöd under denna hektiska tid. 

  



   

 

Sammanfattning 
Titel: Revisorns oberoende med fokus på klientens ledarskap 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Linda Mithander & Malin Läckgren 

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 2014 

Syfte: Studien syftar till att undersöka hur revisorns oberoende påverkas av klientens karismatiska- 

respektive transformativa ledarskap. 

Metod: Vi har använt oss av kvantitativ enkätundersökning i vår studie. Enkäten vi använt är baserad 

på Bass mätinstrument “Multifactor Leadership Questionnaire”, som mäter ledarskapet. Utöver det 

har vi använt oss av två revisionsfall för att på så sätt kunna mäta revisorns oberoende. Enkäten har 

skickats ut till godkända och auktoriserade revisorer i Sverige, och insamlad data har analyserats och 

redovisats med hjälp av relevanta statistiska metoder. 

Resultat & slutsats: Vår undersökning bekräftade att klientens karismatiska ledarskap har en 

påverkan på revisorns oberoende. Däremot framkom inget signifikant samband mellan klientens 

transformativa ledarskap och revisorns oberoende. Utifrån vår litteraturundersökning och fördjupning 

i tidigare studier så var det för oss föga förvånade att det karismatiska ledarskapet uppvisade ett 

signifikant samband med revisorns oberoende, då detta ledarskap påverkar anställda eftersom de 

uppfattas som starka, effektiva och att de har tilltalande visioner. Däremot förvånade det oss lite att 

vi inte fick det minsta samband mellan transformativt ledarskap och revisorns oberoende, då dessa 

två ledarskap enligt existerande undersökningar är väldigt överlappande med varandra. 

Förslag till fortsatt forskning: Det framkom intressanta samband i vår undersökning, som skulle 

kunna ge svar på under vilka förhållanden revisorn ser sin klient som transformativ respektive 

karismatisk. Detta skulle vara en intressant vinkling för framtida forskning. 

Uppsatsens bidrag: Kunskap om huruvida det karismatiska och transformativa ledarskapet har en 

påverkan på revisorns oberoende, vilket kan vara till nytta för revisionsbolagen för att uppmärksamma 

samhällets förtroendebrist för revisorn. 

Nyckelord: Oberoende, karismatiskt ledarskap, transformativt ledarskap, revisor. 

  



   

 

Abstract 

Title: Auditor’s independence with focus on the client’s leadership 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Buisness Administration 

Author: Linda Mithander & Malin Läckgren 

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: 2014 

Aim: Our study aims to investigate how the auditor’s independence is affected by the client’s 

charismatic- and transformational leadership. 

Method: We have used quantitative survey in our study. The survey we used is based on Bass (1981) 

measuring “Multifactor Leadership Questionnaire”, which measures the leaderships. In addition, we 

used two audit case so as to be able to measure the auditor’s independence. The survey was sent to 

approved and certified public accountants in Sweden, and the collected data were analyzed and reported 

using relevant statistical methods. 

Results & Conclusions: Our study resulted in a confirmatory that the clients charismatic leadership 

had affect on the auditors independence. On the contrary there were no significant connection between 

the clients transformative leadership and the auditors independence. By our literature survey and 

recess in prior research so be it’s hardly surprising that charismatic leadership exhibited a significant 

connection with the auditors independence, then this leadership affects employees because they are 

strong, effective and that they have appealing visions. However, it surprised us a bit that we did not 

have the slightest connection between transformational leadership and independence of the auditor, 

then these two leadership under existing studies are very overlapping.  

Suggestions for future research: It appeard interesting correlations in our study, which could 

provide answers to the conditions under which the auditor sees his client as transformative and 

charasmatic. This would be an intersting spin for future research. 

Contribution of the thesis: Whether the knowledge of the charismatic and transfromational 

leadership has an impact on auditor independence, which can be useful for auditing firms to pay 

attention to society’s lack of confidence in the auditor. 

Key words: Independence, charismatic leadership, transformational leadership, auditors. 

  



   

 

Terminologi 
ISB = The American Independence Standard Board 

FAR = Föreningen för revisionsbyråbranschen 

MLQ = Multifactor Leadership Questionnaire 

SIT = Social Identity Theory 

PCA = Principal Component Analysis 

AoM = American Academy of Management 
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1 Inledning 

I detta kapitel så förklaras bakgrunden till uppsatsen. En problemdiskussion som leder till ett syfte, och 

uppsatsens frågeställning presenteras samt avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund 

“Som bransch måste vi våga syna oss själva i sömmarna för att se om vi verkligen gjort allt för att stärka 

förtroendet” så säger FARs ordförande Af Ekenstam A-C (2012), och menar att det är revisorbranschens 

viktigaste uppgift.  

 

Marton (2014) tar upp att revisionsbranschen har haft flera år av turbulens som haft direkt koppling till 

redovisningsproblem och till viss del negativitet i pressen. Vidare menar Morton (2014) att förtroendet 

för branschen på grund av detta har blivit lidande. Även Mayer (2013) skriver i en debattartikel att 

finanskrisen, bankbonusar och skandaler, så som Libor, har lett till en förtroendekollaps i det finansiella 

systemet. Vidare påpekar Mayer (2013) att det enda verktyg som finns för att hantera detta är regleringar. 

Enligt Revisionslagen är oberoendet av yttersta vikt för att revisorn ska uppfylla sitt syfte, och belyser 

att granskningen måste följa god redovisningssed där opartiskhet och självständighet är grunden. För att 

allmänheten och intressenter ska känna ett förtroende för revisorer, måste revisorn vara oberoende. Det 

tas även upp fem hot mot oberoende i Revisionslag 21§ (FARs samlingsvolym, 2014) och lagen säger 

att om något av dessa hot förekommer så bör revisorn avsäga sig från uppdraget: 

 

 Egenintressehot: Innebär att revisorn har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i 

uppdragsgivarens verksamhet. 

 Självgranskningshot: Rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet och har lämnats i en fråga som 

till någon del omfattas av granskningsuppdraget. 

 Partsställningshot: Uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens ståndpunkt i 

någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet. 

 Vänskapshot: Revisorn har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller någon person i 

dennes ledning. 

 Utsätts för hot eller någon annan påtryckning vilket leder till obehag. 
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Mayer (2013) menar däremot att regleringar inte löser förtroendekrisen. Författaren menar med andra 

ord att reglering kommer att uppmuntra precis det vi inte vill - systematiskt kringgående av regler. 

Mayers slutsats belyser att bygga upp förtroendet igen är en av århundradets viktigaste politiska frågor. 

Vidare menar författaren att utan förtroende kommer den ekonomiska politiken att misslyckas, och det 

finansiella systemet att kollapsa. Brännström (2013) säger att ett antal experter anser att skandalerna 

hade kunnat undvikas om revisorn hade gjort sitt jobb och menar att det för revisorn gäller att lyssna 

bättre och sluta gömma sig bakom seder och tystnadsplikt samt internationella standarder. Brännström 

(2014) belyser att för att kunna stärka förtroendet så måste man våga vara självkritisk och ta lärdom av 

vad som skett tidigare. Vidare påpekar författaren att när problem uppstår så är det av yttersta vikt för 

revisorn att snabbt rapportera till ledning eller styrelse.  

 

Rippe (2014) menar att kvalitetsfrågor måste ha högsta prioritet i branschen och nyligen tog EU upp nya 

regler som ska stärka kvalitén i den revision som genomförs i företag. Till grund för detta så handlar det 

till stor del om revisorns oberoende eller de hot som många gånger påverkar revisorns oberoende. Vidare 

belyser Rippe (2014) att det viktigaste är att revisorn följer god revisionssed och följer de regelverk som 

styrs av ISA.  

 

Utifrån de artiklar vi har läst så drar vi slutsatsen att regleringar är viktiga, men att de inte i sin ensamhet 

är tillräckliga för att återställa förtroendet för oberoende revision.   

 

1.2 Problemdiskussion 

Grunden till samhällets bristande förtroende för revisorn är de år av skandaler som har skakat 

revisionsbranschen. Flertalet tidigare studier har undersökt effekterna av dessa revisionsskandaler 

(Asthana, Balsam & Kim 2009; Chaney & Philipich 2002; Hamilton & Stokes 2008; Soltani 2013). 

Soltani (2013) förklarar att företagsskandalerna har uppkommit på grund av tjänstefel hos ledningen, 

bedrägerier och revisionsmisslyckanden. Asthana et al. (2009) påpekar att dessa skandaler grundar sig i 

finanskriser och har påverkat revisorernas rykte dramatiskt, till den grad att revisorernas trovärdighet 

ifrågasätts, och huruvida revisorn verkligen är oberoende. 

 

Oberoendet kan påverkas av olika aspekter och ett av tidigare undersökta områden handlar om de 

faktorer som orsakar ekonomiskt beroende mellan klient och revisor (Bazerman, Morgan & Loewenstein 
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1997; Kaduos, Kennedy & Peecher 2003; Markelevich & Rosner 2013). Även faktorer som är av icke 

finansiell karaktär tas upp i redan existerande forskning och Beattie, Fearnley och Brandt (2000, 

refererad i Fontaine & Pilote, 2012) tar upp en intressant fråga som berör en av dessa icke finansiella 

aspekter: 

 

”Kan revisorer skapa samarbetsrelationer med klienter och ändå vara oberoende?” 

 

Relationer mellan revisorn och klienten är ett av dem hot mot oberoendet som tas upp av ISB (2000, 

refererad i Bamber & Iyer, 2007). Ett samarbete mellan revisor och klient kan utvecklas till en nära 

relation vilket i sin tur kan leda till att revisorer börjar identifiera sig med klienten. Bamber och Iyer 

(2007) pekar på att ett nära band mellan revisorn och klienten är olämpligt eftersom det försämrar 

revisorns oberoende vid granskning. Trots att detta är ett hot mot oberoendet, så menar Bamber och Iyer 

(2007) att revisorn ändå måste ha en nära relation till klienten för att kunna planera och utföra ett bra 

arbete. Vidare påstår författarna att krocken mellan dessa två antaganden har lett till argumentationer 

om huruvida det ens är möjligt för revisorer att utföra ett arbete på ett objektivt och opartiskt sätt. 

Sweeney och Pierce (2011) fann i sin undersökning att en stark identifikation med klienten har en 

påverkan på oberoendet och i deras intervjuer framkom det att om revisorn saknar erfarenhet eller stark 

integritet så uppfattar klienten lätt detta och finner en stor sannolikhet att kunna påverka. Här framkom 

även att flertalet revisorer antydde att om klienten har en stark övertalningsförmåga så finns det stor 

potential att revisorn följer klientens vilja. Detta leder oss in på ämnet som vi berör i denna studie – 

ledarskapet. 

 

Forskning om huruvida klientens ledarskap har en påverkan på revisorns oberoende existerar inte. 

Däremot finns det tidigare forskning kring hur ledarskapet påverkar följare rent generellt. Shamir, House 

och Arthur (1993) har i sin studie jobbat mot att ta fram en motiverande teori för att förklara de effekter 

som en karismatisk ledare har på sina följare. De tar upp att empirisk litteratur har påvisat att karismatiskt 

och transformativt ledarskap har djupa effekter på följarna, och belyser vikten av identifikationen med 

ledaren. Shamir et al. (1993) tar upp att en så kallad personlig identifikation bygger på en önskan att 

efterlikna eller samla kvaliteter från andra, och i detta fall från ledaren. Vidare belyser författarna att 

identifiering med ledaren kommer att öka med i vilken utsträckning han eller hon representerar 

önskvärda identiteter, värderingar och attribut i hans eller hennes beteende. Shamir et al. (1993) tar även 
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upp den så kallade sociala identifikationen och förklarar att en ökad social identifikation innebär en 

förbättring av individens självbild. Ledarskapsforskningen kring att ett karismatiskt ledarskap ökar 

följares benägenhet att identifiera sig med sin organisation är omfattande och det har framkommit att ett 

karismatiskt ledarskap har en tendens att få följarens sociala identifikation att växa. 

 

Knippenberg och Sitkin (2013) belyser att det sedan länge finns ett intresse av ledare med unika 

egenskaper som har en djup effekt på inte bara följare, utan även det sociala systemet i sig. Man kan i 

existerande studier se att forskare ofta kopplar ihop det karismatiska och transformativa ledarskapet på 

grund av dess likheter, och Knippenberg (2011) tar upp att ledarskapet klassas som karismatiskt eller 

transformativt beroende på vart fokus i analysen ligger. 

 

Vi har valt att utveckla en förlängning av Bamber och Iyers (2007) studie kring huruvida revisorns 

identifiering med klienten har någon effekt på revisorns objektivitet. Studiens resultat säger att både 

professionell identifikation, klientidentifikation och revisorns erfarenhet är signifikant relaterade till 

samtycke med klienten. Författarna får i sina analyser fram att både revisorns professionella 

identifikation och erfarenhet har ett negativt samband med revisorns benägenhet att samtycka med 

klienten – alltså en positiv effekt på revisorns oberoende. Bamber och Iyer (2007) påvisar vidare en 

signifikant positiv effekt när det kommer till klientidentifiering, men de ger ingen vidare förklaring till 

varför det är så. Vår undersökning vidareutvecklar deras forskning och adderar faktorn ledarskap, för att 

se om det har en påverkan på oberoendet. Ledarskapsforskning som gjorts kring ämnet påvisar att det 

karismatiska och det transformativa ledarskapet har en påverkan på följarna. Det finns i och med det 

anledning att tro att klientens ledarskap kan vara en riskfaktor även för revisorns oberoende, och detta 

utgör kärnan i vår undersökning. Tidigare forskning kring detta sammanhang existerar inte, och det gör 

vår studie unik. 

 

1.3 Syfte 

Studien syftar till att undersöka hur revisorns oberoende påverkas av klientens karismatiska- respektive 

transformativa ledarskap.  
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1.4 Frågeställning 

 Finns det ett samband mellan klientens karismatiska ledarskap och revisorns oberoende? 

 Finns det ett samband mellan klientens transformativa ledarskap och revisorns oberoende? 

 

1.5 Avgränsning 

Vi kommer att begränsa oss till två ledarskapsstilar: transformativt och karismatiskt. Vi har även valt att 

avgränsa oss till auktoriserade och godkända revisorer i Sverige 
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2 Metod 

I denna del presenteras uppsatsens metod. Vi går igenom uppsatsens forskningsansats, 

forskningsdesign, val av kvalitativ alternativt kvantitativ metod, val av metod och undersökningssätt 

samt studiens trovärdighet. 

 

2.1 Forskningsansats 

Det finns två olika forskningsansatser; deduktiv och induktiv. Den deduktiva teorin är enligt Bryman och 

Bell (2014) den vanligaste uppfattningen om hur förhållandet mellan teori och praktik inom 

samhällsvetenskapen ser ut. Författarna belyser att man utifrån det man vet inom ett visst område och 

de teoretiska överväganden som rör detta område härleder eller deducerar forskaren en eller flera 

hypoteser som ska underkastas en empirisk granskning. Den deduktiva processen ser i enighet med 

Bryman och Bell (2014) ut som följer: 

 

Teori → Hypotes(er) → Datainsamling → Resultat → Hypoteser bekräftas eller förkastas → 

Omformulering av teorin.  

 

Sista steget, omformulering av teorin, kan enligt Bryman och Bell (2014) uppkomma till exempel vid 

upptäckt av att relevansen i en uppsättning data som rör en teori visar sig först efter det att 

datainsamlingen är gjord, eller att data inte stämmer särskilt bra med den ursprungliga hypotesen. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det i det deduktiva synsättet är teorin som styr forskningen. 

 

Den induktiva teorin förklaras av Bryman och Bell (2014), som menar att teorin är resultatet av en 

forskningsinsats. Denna process innebär således att man drar generaliserbara slutsatser på grundval av 

observationer. Inom det induktiva synsättet kan man alltså säga att teorin är ett resultat av forskningen. 

 

I denna studie utgår vi från tidigare forskning och befintliga teorier när vi tar fram hypoteserna. Vi 

tillämpar alltså den deduktiva ansatsen. 
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2.2 Forskningsdesign 

Enligt Bryman och Bell (2014) så utgör forskningsdesignen en ram för insamling och analys av data. De 

förklarar att designen utgör en struktur som styr och vägleder hur man dels konkret använder sig av en 

viss metod, dels analyserar de data eller den information som framkommer. Författarna tar upp fem olika 

former av forskningsdesign: experimentell design, tvärsnitts- eller surveydesign, longitudinell design, 

fallstudiedesign och komparativ design. 

 

Bryman och Bell (2014) förklarar att en surveyundersökning omfattar en tvärsnittsdesign, där 

informationen samlas in med hjälp av enkäter om fler än ett fall, för att komma fram till en uppsättning 

kvantitativa eller kvantifierbar data med koppling till två eller fler variabler, som sedan granskas för att 

man ska kunna upptäcka olika sambandsmönster. Att samla in data på detta vis leder till att forskaren 

inte kan manipulera den. Detta kan enligt Bryman och Bell (2014) orsaka problem - även om två 

variabler påvisas ha ett samband, så kan man inte vara helt säker på att det handlar om en kausal relation. 

 

Denna studie bygger på en tvärsnittsdesign. Vi har framställt hypoteser som grundar sig i tidigare 

forskning, där vi vill påvisa ett samband mellan flertalet faktorer. Vi samlar in data via enkäter, dels på 

grund av att denna typ av datainsamlingsmetod går fort om man jämför med vissa andra 

undersökningsmetoder, och dels för att kunna bevisa eller motbevisa våra hypoteser. 

 

2.3 Val av metod 

Kvalitativ metod och kvantitativ metod är de två alternativa forskningssätt som finns att utgå ifrån när 

man väljer metod. 

 

Bryman och Bell (2011) menar att det mest uppenbara är att kvalitativ forskning brukar vara mer inriktad 

på ord än på siffror. Denna metod används när man samlar in data genom till exempel intervjuer. Bryman 

och Bell (2011) belyser att den kvalitativa forskaren kommer fram till begrepp och teorier utifrån tidigare 

insamlad data. 

 

Kvantitativ metod beskrivs av Bryman och Bell (2011) att till skillnad från den kvalitativa metoden vara 

mer inriktad på siffror. De menar att denna metod handlar om att samla in numerisk data, genom till 

exempel frågeformulär. Forskningen är av ett deduktivt slag, och har en stark anknytning till 
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positivismen. Positivism är enligt Thurén (2007) strävan efter absolut kunskap. Patel och Davidson 

(2011) förklarar att positivismen står för kvantitativa, statistiska hårddatametoder för analys, 

naturvetenskapliga förklaringsmodeller och en forskarroll som är objektiv och osynlig. Eriksson och 

Hultman (2014) förklarar att man inom denna forskningsfilosofi anger vissa premisser och gör en 

slutledning genom induktion eller deduktion för att komma fram till en slutsats. Denna forskningsfilosofi 

speglas i vår studie. Vi har format hypoteser genom att utgå från tidigare forskning, som vi sedan 

undersökt genom att låta respondenter svara på frågor. Positivismen innebär att data som samlas in inte 

påverkas av egna tolkningar och värderingar, och i detta fall vill vi få en bild av de värderingar som 

respondenterna har - utan att själva påverka resultatet. 

 

Vi använder oss av kvantitativ metod eftersom det handlar om att samla in data genom enkäter. Enkäten 

är en teknik för att samla in data vid surveyundersökning. Här handlar det om att vi har en enkät som 

baserar sig på flertalet variabler som sedan ska granskas för att upptäcka eventuella sambandsmönster. 

Enligt Bryman och Bell (2011) så är de viktigaste stegen i en kvantitativ undersökning följande: 
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Figur 2.1. Bryman och Bell (2011, s. 163) Den kvantitativa forskningsprocessen 

 

Bryman och Bell (2011) påpekar att detta är en idealtypisk redogörelse av den kvantitativa processen, 

som sällan följs exakt. De menar dock att det är en bra utgångspunkt. 

 

2.4 Studiens genomförande 

I denna del tar vi upp studiens upplägg kring undersökningen, där vi beskriver och argumenterar för 

våra val. Vi kommer även att behandla studiens trovärdighet, med hjälp av reliabilitet och validitet. 

1. Teori 

2. Hypotes 

3. Undersökningsdesign 

4. Utformning av mått på begreppen 

5. Val av plats(er) där forskningen ska göras 

6. Val av respondenter 

7. Tillämpning av undersökningsinstrumenten för 

datainsamlingen 

8. Bearbetning av data 

9. Analys av data 

10. Resultat/slutsatser 

11. Formulering av resultat och slutsatser 
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2.4.1 Litteraturundersökning 

Studiens teoretiska del baseras på litteratursökning. Bryman och Bell (2014) tar upp vikten av 

litteraturgenomgången och pekar på att meningen med detta är att ta reda på vilka kunskaper som redan 

finns inom det valda ämnet, för att slippa “uppfinna hjulet” igen.  Vi fick under början av terminen lära 

oss att läsa aktivt och kritiskt för att som Bryman och Bell (2014) säger, få ut mesta möjliga av vår 

läsning. Vi fick genomgå en “kurs” på hur man kunde söka i olika databaser på bästa sätt och vi fick lära 

oss vikten av att föra en dagbok på vad vi sökt och vad vi läst. Detta underlättade för oss genom arbetets 

gång, då man läser väldigt mycket artiklar i och med en litteraturgenomgång och lätt glömmer bort vad 

man har sökt efter, läst, tagit med och sållat bort.  

 

Vi har läst åtskilliga vetenskapliga artiklar, med största utgångspunkt i Bamber och Iyer (2007). Denna 

artikel har hjälpt oss, inte bara rent faktamässigt, utan även i vår sökning efter andra redan existerande 

studier. Vi har från Bamber och Iyers referenslista letat oss fram till större delen av artiklarna vi har läst, 

och har utifrån detta sammanställt en tillförlitlig teoridel i vår undersökning. 

 

Litteraturgenomgången har ökat vår kunskap inom ämnet och hjälpt oss att utveckla flera hypoteser, som 

vi undersökt genom en enkätundersökning.  

 

2.4.2 Enkätundersökning 

I vår studie så har vi, som vi nämnt tidigare, samlat in data genom en enkätundersökning. Dels på grund 

av tidspressen, eftersom denna typ av datainsamlingsmetod går fort i jämförelse med vissa andra 

undersökningsmetoder, men även för att kunna bevisa eller motbevisa våra hypoteser. Enkäten är 

baserad på ”Multifactor Leadership Questionnaire” (förkortas hädanefter MLQ), består av 54 antal 

frågor. Frågorna är uppbyggda under fem rubriker: demografiska frågor, klientrelation, två olika 

revisionssituationer, klientinformation och professionsinformation. Revisorn ombes att besvara de flesta 

frågorna genom att kryssa i en skala mellan 1 och 10, där 1 är “håller inte med alls” och 10 är “håller 

med starkt”. I några frågor ber vi revisorn att svara genom att fylla i en ruta, och i vissa fall ber vi revisorn 

att kryssa i flervalsfrågor. 
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2.5 Studiens trovärdighet 

Bryman och Bell (2014) tar upp vikten av att måtten är reliabla och om dem utgör valida 

representationer av de begrepp som informationen förmodas ge. Dessa två kriterier tar vi upp i denna 

del av studien. 

 

2.5.1 Reliabilitet och validitet 

Bryman och Bell (2014) tar upp begreppet reliabilitet inom den kvantitativa forskningen och förklarar 

att det i grunden handlar om frågor som rör måttens och mätningarnas pålitlighet och följdriktighet.  

 

Bryman och Bell (2014) förklarar att fördelen med att använda sig utav en enkät istället för intervjuer, 

är att man undviker den så kallade intervjuareffekten. Vidare menar författarna att denna effekt innebär 

att respondenten blir påverkad i sina svar, vilket kan leda till ett ifrågasättande av studiens tillförlitlighet. 

Dock finns det enligt Bryman och Bell (2014) en stor risk med enkätundersökningar, om man inte är 

försiktig, nämligen tolkningsfel. Det är enligt Bryman och Bell (2014) av yttersta vikt att frågorna i 

enkäten är klara och tydliga för att undvika detta. Vidare menar författarna att tolkningsfel kan leda till 

att en del frågor i enkäten hoppas över, vilket i sin tur leder till ett ifrågasättande av studiens reliabilitet. 

Enligt Bryman och Bell (2014) finns det tre viktiga faktorer som är inblandade när man tar ställning till 

om ett mått är reliabelt: stabilitet, intern reliabilitet och internbedömarreliabilitet. 

 

Validitet rör enligt Bryman och Bell (2014) frågan om huruvida en eller flera indikatorer som utformas 

i syfte att mäta ett begrepp verkligen mäter just det begreppet, och menar att validiteten inte kan vara 

stark om inte reliabiliteten också är stark. Eftersom vi har använt oss av en välkänd enkät, som tidigare 

använts av forskare, så drar vi antagandet att validiteten inte är i behov utav att testas ytterligare i denna 

undersökning. 
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3 Teori 

Här presenteras den teoretiska grund och den tidigare forskningen som vi har som underlag för vårt 

arbete.  

 

3.1 Tidigare forskning kring oberoende 

Det har gjorts ett flertal studier kring de faktorer som sägs påverka revisorns oberoende, speciellt efter 

de stora revisionsskandaler som exempelvis WorldCom och Enron, där revisorer har hamnat under lupp 

och ifrågasatts. Sweeney och Pierce (2011) framhäver att bankkriserna har uppkommit för att revisorn 

inte varit oberoende och att skepticism mot revisorerna uppkommit på grund av misslyckandet att varna 

allmänheten. Hellman (2011) tar i sin studie upp att när revisorn integrerar med klienten så skapas det 

ett hot mot oberoende och kvalité. I Hellmans undersökning framkom att 97 % av klienterna försöker 

påverka revisorn redan i planeringsstadiet. Däremot menar Hellman (2011) att revisorn mer eller mindre 

är tvingad till ett integrerat förhållningssätt för skapa en förståelse för klienten och dess miljö. Bamber 

och Iyer (2007) tar upp denna krock och belyser att ett nära band med klienten ska undvikas på grund 

av hotet mot oberoende. De trycker dock även på vikten av relationen mellan revisor och klient, för att 

revisorn ska kunna utföra ett grundligt arbete. 

 

Bamber och Iyers (2007) studie om klientidentifikation och revisorns oberoende är ytterst aktuell och 

intressant när man fördjupar sig i revisorns oberoende. De undersöker flera kognitiva faktorer som tros 

påverka revisorns oberoende och kommer bland annat fram till att sambandet är ett potentiellt problem 

samt att det tyder på att klientidentifikationen kan försämra revisorns oberoende. De menar även på att 

hotet blir ännu större om revisorn är ung och saknar erfarenhet, och att revisorer med större professionell 

identifikation är mindre benägna att falla in i ett partiskt tankesätt. Detta fenomen tar även Sweeney och 

Pierce (2011) upp i sin studie angående påverkan. 

 

Sweeney och Pierce (2011) fann i sin undersökning att en stark identifikation med klienten har en 

påverkan på oberoendet och i deras intervjuer framkom det att om revisorn saknar erfarenhet eller stark 

integritet så uppfattar klienten detta lätt och finner stor sannolikhet att kunna influera. I deras studie 

framkom även att flertalet revisorer antydde att om klienten har en stark övertalningsförmåga så finns 

det stor potential att revisorn följer klientens vilja. 
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3.2 Ledarskap 

Van Knippenberg (2011) beskriver i sin artikel att ledarskap har varit på agendan när det kommer till 

beteendeforskning i mer än hundra år, samt att ledarskap är någonting naturligt och en självskriven del 

i sociala grupper. Vidare menar Knippenberg (2011) att ledare är viktiga källor av utfall till följarna och 

tar beslut angående befordran, utbildningsmöjligheter och så vidare. Författaren påpekar även att 

ledarskapsforskning har tagit till fasta att en rättvis ledare har en positiv inverkan på effektiviteten i 

ledarskapet.  

 

Enligt Rubenowitz (2004) så har man kommit fram till att ledarskapet i genomsnitt står för en fjärdedel 

av företagets lönsamhet. Stålhammar (2007) beskriver att en ledare får sina medarbetare att följa 

honom/henne genom sin förmåga att kommunicera samt att väcka känslor. Vidare säger författaren att 

ledarskap bygger inflytande. House, Javidan, Hanges och Dorfman (2002) definierar ledarskapet som 

en individs förmåga att påverka, motivera och aktivera andra att bidra mot effektivitet och framgång i 

en organisation. 

 

En studie som gjorts av Campbell, Ward, Sonnenfeld och Agle (2008) tar upp ledare-följare relationen, 

och belyser att sociala relationer genomsyrar varje aspekt av mänskligt liv. De hävdar i sin studie att 

relationer i sociala kognitioner är viktiga konsekvenser inom studier av ledarskap, i både teoretisk och 

praktisk bemärkelse. Campbell et al. (2008) belyser även att förhållandet mellan ledare och följare är en 

unik typ av nära, mellanmänsklig relation inom det organisatoriska sammanhanget, där båda parter är 

beroende av varandra för information, resurser och tjänster som är inriktade på att nå ett gemensamt mål. 

I denna mening är alltså ledare-följare förhållandet av ömsesidigt beroende. Enligt författarna så tyder 

en ledare-följare relation på att det med tiden kommer resultera i att anhängaren troligtvis baserar sin 

uppfattning om ledarskapet på sin relation med ledaren. 

  

3.2.1 Karismatiskt ledarskap 

Stålhammar (2007) tar upp att ordet karisma kommer i från grekiska ”charisma” och att betydelsen är 

nådegåva.  Vidare förklarar Stålhammar (2007) att karismatiska ledare får människor att känna sig 

utvalda samt upplyfta, bildligt talat. Författaren tar även upp att ledaren ska visa vägen och ge sina 

medarbetare inspiration och energi genom sina egna visioner. Vidare ska de anställda bemötas med ett 
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förtroende och när det görs så ges en självständighet och eget ansvar för sina arbetsuppgifter. Paulsen, 

Maldonado, Callan och Ayoko (2009) menar på att den karismatiske ledaren påverkar anställda eftersom 

de uppfattas som starka, effektiva och att de har tilltalande visioner. Wilderom, Berg och Wiersma 

(2012) belyser att en karismatisk ledare i praktiken kan framkalla förändringar genom talande visioner. 

Lowe, Kroeck och Sivasubramaniam (1996) gjorde en mätning som visade att det karismatiska 

ledarskapet har den starkaste relationen till effektivitet. Lepsius (2006) säger att det kan vara svårt att 

skilja mellan en “vanlig” ledare och en karismatisk ledare, då gränserna flyter ihop. Men en karismatisk 

ledare medför en karismatisk social situation, där ledaren bara är en del. 

 

Beyer och Yukl (1999, 1998, refererad i Howell & Shamir, 2005) skriver att teorier om karismatiskt 

ledarskap har blivit anklagade för att framföra en heroisk ledarskaps-stereotyp som framhäver ledarna 

som heroiska människor som ensamma kan avgöra öden och rikedomar i organisationen eller i gruppen. 

I konceptet så är ledaren allsmäktig och följarna är undergivna till ledarens vilja och krav.  Howell och 

Shamir (2005) tar upp den negativa aspekten när det kommer till den karismatiska ledaren och menar att 

det kan uppstå en blind tillbedjan och ovillkorlig lydnad till ledaren. När detta uppstår tar det i sig inte 

bara bort alla eventuella hinder från ledarens bana utan kan också ge ledaren en personlig makt och 

motivation att fullfölja sina missriktade och potentiellt skadliga mål. 

 

Vi är medvetna om att Adolf Hitler inte har med vår forskning att göra, men vill med en artikel från 

Lepsuis (2006) ge en inblick i hur starkt det karismatiska ledarskapet kan vara. I undersökningen så 

framkommer det mycket fakta om det karismatiska ledarskapet och Lepsius (2006) tar även upp att det 

finns en känd modell som är utformad av Max Weber kring detta. Definitionen som görs av Weber lyder: 

“en unik kvalité hos en person, som gör att denna uppfattas som ledare”. Karisma bygger på en social 

relation mellan en person som har en sådan kvalité och personerna som tror på den. Webers modell 

bygger inte på en analys av den karismatiska ledarens personlighet, utan på strukturen i karismatiska 

sociala relationer. Lepsius (2006) tar upp att Weber beskriver detta genom ett antal egenskaper: 

 

 Handlar om mycket personlig hängivenhet och plikt, vilket innebär att ledaren kräver fullständig 

auktoritet, och följarna accepterar att lydnad är deras plikt. Både ledare och anhängare måste 

vara i en situation, eller skapa en situation, där detta är möjligt. Det är inte bara karisman som är 

unik, karismatiska relationer är också enastående. 
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 Upplösningen av normativ standard, satta regler och organisationsformer. Ju mer en ledare 

strävar mot auktoritet, desto mindre kan han/hon acceptera dessa faktorer. Ledaren kräver nya 

förpliktelser och skapar en ledande ställning som är kvalitativt annorlunda i jämförelse med andra 

ledande positioner, och detsamma gäller anhängarnas sociala ställning. 

 Är ett resultat av de två ovanstående punkterna. Den sociala grupp som bildas runt den 

karismatiske ledaren är en känslomässig gemenskap, som binds ihop av hängivenhet till ledaren 

och strukturerad av anhängare som valts av ledaren. 

 Den fjärde egenskapen i Webers karismatiska modell är nödvändigheten av dess bevis och 

framgång. Om karisman försvinner, försvinner även den karismatiska relationen helt. Detta är 

det största kravet på en karismatisk ledare; att bevisa sig själv.  

 

3.2.2 Transformativt ledarskap 

Stålhammar (2007) beskriver det transformativa ledarskapet och belyser att synen det bygger på är att 

varje människa är utvecklingsbar. Vidare belyser författaren att transformativa ledare besitter kvalitén 

att öka sina medarbetares energi vilket i sig resulterar till ökad kompetens och ökad arbetsinsats, samt 

att transformativa ledare även har en förmåga att hitta det dolda hos sina medarbetare för att sedan frigöra 

denna kapacitet och på så vis främja både medarbetarna och företaget. Stålhammar (2007) menar att 

man bildligt kan säga att ledaren är den som håller ljuset så sina medarbetare kan se, till skillnad från 

den karismatiske ledaren istället vill ha allt ljus på sig. Bolman och Deal (2012) beskriver det 

transformativa ledarskapet som rätt sällsynt. En person med denna ledarskapsstil är bra på att nå ut med 

visioner och mål, med ett stort självförtroende. Early och Davenport (2010) gjorde en studie om vilka 

kvaliteter i ledarskapet som var önskvärda i redovisningsfirmor och kom fram till att de flesta skulle 

vara mer lyhörda för en chef med transformativt ledarskap. 

 

Tyssen, Wald och Heindenreich (2013) har i sin studie undersökt hur transaktionellt och transformativt 

ledarskap fungerar när det kommer till temporära organisationer. De testar, empiriskt, huruvida dessa 

ledarskap har en positiv inverkan på följarnas åtagande när det kommer till projekt. Projekt i sig beskrivs 

av Packendorf (1995, refererad i Tyssen et al., 2013) som en temporär organisations samling av individer 

som temporärt samarbetar mot samma mål. Resultatet visar att transformativa ledarskapet har en stark 

positiv inverkan när det kommer till åtagandet till projektet. Tyssen et al. (2013) påpekar att det även 

fanns en indirekt positiv effekt som tyder på att ledarskapet har inverkan på ett lyckosamt projekt. Det 
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transformativa ledarskapet är effektivt när det kommer till permanenta organisationer men kan även vara 

viktigt i temporära miljöer. 

 

3.3 Social Identity Theory 

Rodriguez (2014) berättar att psykologen Henri Tajfel introducerade SIT 1978, och att teorin kort 

förklarat undersöker relationen mellan grupptillhörighet och självkänsla. Teorin hävdar att alla individer 

är motiverade att uppnå och upprätthålla en positiv självbild, och försöker förklara när och hur individer 

omvandlar sin grupptillhörighet för att säkra en gynnsam självbild. 

 

Bamber och Iyer (2007) har i sin forskning tagit upp SIT för att mäta revisorns identifikation med 

klienten. Författarna belyser att SIT är en teori inom en självkategoriserad process, genom vilken 

individer kognitivt grupperar sig med andra. De påpekar också att SIT bidrar med ett relevant synsätt 

för att förstå revisorers klientidentifikation.  Ashforth och Mael (1989) säger att enligt SIT, så tenderar 

människor att klassificera sig själva och andra i olika typer av sociala kategorier såsom medlemskap i 

organisationer, religion, tillhörighet, kön och ålder. Vidare säger författarna att social klassificering 

bidrar med två olika funktioner. Den första handlar om kognitiva segment och denna funktion behandlar 

den sociala miljön. Detta bidrar till att den enskilde individen på ett systematiskt sätt kan definiera andra. 

Den andra funktionen innebär att social klassifikation ger den individuella möjligheten att lokalisera 

eller definiera sig själv i den sociala miljön. Ashforth och Mael (1989) belyser att enligt SIT så består 

självuppfattning av en personlig identitet som omfattar excentriska egenskaper och en social identitet 

som omfattar framträdande gruppklassificeringar. Social identifiering är därför uppfattningen av enhet 

med eller samhörighet i något mänsklig aggregat. 

 

3.4 Klientidentifikation 

När revisorn identifierar sig med sin klient så uppstår ett hot mot oberoendet. Detta stärks av ett flertal 

tidigare studier, men även i ett av de fem hot mot oberoende som ISB framställt. På grund av det påvisade 

sambandet, belyser många vikten av att undvika ett nära band med sin klient, men det finns även studier 

som påtalar vikten av att lära känna sin klient, för att kunna utföra bra och välplanerat arbete. Krocken 

mellan dessa två blir därmed påtaglig. 
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I en studie av Herda och Lavelle (2013) så kom de fram till att ju större engagemang revisorn har till sin 

klient, desto högre är risken att klienten får utökade revisionstjänster. Resultatet belyser att starkare 

relationer ökar servicen för klienten, och den sträcker sig bortom kraven av vad en revisor ska göra i sitt 

uppdrag. Herda och Lavelle (2013) belyser också att revisorn faktiskt använder sig utav utökade 

revisionstjänster för att förbättra sitt rykte, vilket leder till en större sannolikhet att behålla redan 

befintliga klienter, men även för att få in nya kunder. I ett flertal tidigare studier (Bazerman et al. 1997; 

Jenkins & Lowe, 1999; Mayhew, Schatzberg & Sevcik 2001; Öhman, Häckner, Jansson & Tschudi 

2006) så har man hävdat att revisorers lojalitet är delad. Detta påstående testas även i Öhman, Häckner 

och Sörbom (2012) och resultatet stödjer tidigare forskning om att revisorer stöter på svårigheter när de 

jobbar åt flera parter samtidigt. Ett exempel på en delad lojalitet tas upp av Alvesson (2000) som gjort 

en undersökning där data-konsulter arbetar åt en klient på daglig basis under flera månader. Resultatet 

visar att de kände en större tillhörighet till sin klients arbetsplats än sin egen arbetsplats, samt att dem 

upplevde både identitets och lojalitetsproblem. 

 

Bamber och Iyer (2007) menar att det tidigare diskuterade ämnet i den här uppsatsen, Social Identity 

Theory, förutser att anställda inom serviceorganisationer där en stor del av jobbet är att ha direkt 

“interaktion” med klienterna, kommer att börja identifiera sig med sina klienter. Vidare säger författarna 

att tidigare forskning inte direkt har undersökt hur klientidentifiering påverkar revisorns 

bedömningsförmåga, men att det finns goda skäl att tro att det försämrar revisorns oberoende.  Revisorn 

ska enligt Bamber och Iyer (2007) undvika att ha ett nära band med klienten, just på grund av hotet mot 

ett oberoende uppförande. Men, som vi tagit upp tidigare, så måste det ändå finnas ett band för att 

revisorn ska kunna utföra ett bra arbete. Revisorn måste ha en relation till klienten för att kunna förstå 

deras organisation och deras visioner. Här drar vi slutsatsen att det är ytterst svårt för en revisor att hålla 

sig ifrån situationer där de identifierar sig med sin klient. 

 

3.5 Professionell identifikation 

Det finns flera studier som undersöker relationen mellan professionell identifikation och identifikation 

med den organisation man är anställd av. Lachman och Aranya (1986) har studerat detta samband och 

påpekar att en person som identifierar sig med sin profession inte nödvändigtvis är helt oidentifierad 

med organisationen som anställer dem. När denna dubbelidentifikation sker, påpekar Lachman och 
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Aranya (1986) att det kan skapa ett problem för professionella, eftersom dessa två uppsättningar av 

normer och värderingar inte överensstämmer med varandra. 

 

Även Wallace (1995) styrker detta påstående, och även fast studien undersöker sambandet i 

advokatbranschen, så är resultatet intressant. Slutsatsen av Wallaces (1995) studie belyser att en 

organisatorisk identifiering är starkt beroende av en persons möjlighet till framsteg i karriären. Vi drar 

då slutsatsen att en person som upplever samma eller högre möjlighet till avancemang inom sin egen 

profession har högre sannolikhet att vara lojal mot företaget denna jobbar för.  

 

En nyare studie kring detta ämne har gjorts av Garcia-Faliéres och Herrbach (2014). De förklarar att en 

person som har en stark anknytning till sitt yrke uppvisar värderingar som i varierande grad kan motsäga 

de värderingar som finns inom organisationen som personen är anställd av. 

 

Bamber och Iyer (2007) påpekar att de revisorer som identifierar sig med sitt yrke har lättare att 

internalisera sig med yrkets normer och värderingar. Man kan säga att en person som identifierar sig 

med sitt yrke, bromsar chanserna att identifiera sig med sin klient, och därmed ökar även möjligheten 

för revisorn att arbeta oberoende. Professionell identifikation är dock enligt Bamber och Iyer (2007) inte 

i sin ensamhet tillräckligt för att mildra den negativa effekten av klientidentifiering och hur det påverkar 

oberoendet. 

 

3.6 Tid hos klienten 

Tidigare forskning om huruvida revisionsuppdragets längd påverkar kvalitén har varit både för och emot 

påståendet. I en studie gjord av Arruñanda och Paz-Ares (1997) så anser författarna att längre 

revisionsuppdrag kan bidra till ett allt för rutinmässigt arbete, och detta utgör ett hot mot 

uppmärksamheten av viktiga avvikelser. Bamber och Iyer (2007) tar upp att ett förslag för att undvika 

risken av revisorns oberoende är att införa ett krav på rotation av revisionsfirmor för att uppdragen inte 

ska bli för långa. De menar att detta krav är tänkt att skydda revisionsfirman mot att bli allt för beroende 

av en klient. Det finns dock de studier (Johnson, Khurana & Reynolds 2002; Myers, Myers & Omer 

2003) som har kommit fram till att längre uppdrag har en positiv relation till hög revisionskvalité. De 

påstår att långa revisionsuppdrag kan bidra med att revisorn får större förståelse för klientens företag, 

vilket kan leda till ökad revisionskvalité, effektivare arbete samt mindre benägenhet att förlita sig på 
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klientens observationer. Det finns även nyare studier (Davis, Soo & Trompeter 2009; Gul, Jaggi & 

Krishnan 2007) som i sitt resultat stödjer tidigare forskning, och belyser att längden på ett uppdrag inte 

påverkar kvalitén. Bamber och Iyer (2007) undersöker om det finns något samband mellan uppdragets 

längd hos klienten och revisorns oberoende och kommer fram till att det finns vissa tecken på att längden 

på uppdraget är förknippat med större oberoende hos revisorn. 

  



  20 

 

4 Hypotesutveckling 

Vi kommer i likhet med Bamber och Iyer (2007) att undersöka variabler som klientidentifikation, 

professionell identifikation samt revisorns erfarenhet. Vidare undersöks revisorns oberoende genom två 

olika case, som mäter graden av revisorns benägenhet att samtycka med klienten. Om revisorn till hög 

grad samtycker med klienten, innebär det ett lågt oberoende och vice versa. Vi har förutom dessa 

variabler, som även testas i Bamber och Iyers (2007) studie, valt att addera ledarskap för att se om detta 

har någon påverkan på revisorns oberoende.  

 

Figur 4.1: Egenillustrerad figur med Bamber och Iyer (2007) som grund. 

 

4.1 Klientens karismatiska ledarskap påverkar revisorns klientidentifikation 

En karismatisk ledare får människor att känna sig utvalda, och tidigare forskning (Lowe et al. 1996) 

belyser att det karismatiska ledarskapet har en stark relation till effektivitet. Det unika med en 

karismatisk ledare är dennes förmåga att skapa karismatiska relationer, där följarna inspireras genom 

ledarens visioner och accepterar att lydnad är deras plikt.  Det finns därmed anledning att tro att detta 

ledarskap även kan ha en påverkan på revisorns klientidentifikation - som i sin tur förväntas ha en 

påverkan på revisorns oberoende. 

 

H1a) Revisorns identifikation med klienten ökar med graden av klientens karismatiska ledarskap. 

 

4.2 Klientens karismatiska ledarskap påverkar revisorns samtycke med klienten 

Lepsius (2006) beskriver att en karismatisk ledare medför en social situation, där ledaren bara är en del. 

Den karismatiska ledaren strävar mot auktoritet, och den sociala grupp som bildas kring dem är en 
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känslomässig gemenskap, som binds ihop av hängivenhet till ledaren. Paulsen et al. (2009) menar att 

den karismatiske ledaren påverkar anställda eftersom de uppfattas som starka, effektiva och att de har 

tilltalande visioner. Ett tydligt exempel på en ledare som utövar karismatiskt ledarskap ges av Lepsuis 

(2006), som tar upp Hitler. Genom att ta upp denna välkända person får man en inblick i hur stor 

påverkan det karismatiska ledarskapet kan ha på människor. Här drar vi slutsatsen att den påverkan som 

en karismatisk ledare har på sina anställda, även kan påverka revisorns samtycke med klienten – 

revisorns oberoende.  

 

H1b) Klientens karismatiska ledarskap har en påverkan på revisorns samtycke med klienten. 

 

4.3 Professionell identifikation påverkar revisorns samtycke med klienten 

Som vi nämnt tidigare kan en revisors professionella identifikation bromsa chanserna att identifiera sig 

med sin klient, och därmed minska chanserna för ett beroende arbetssätt. Johnstone et al. (2001, refererad 

i Bamber & Iyer, 2007) framhäver att revisorer som identifierar sig med sitt yrke är mer benägna att 

internalisera professionens normer och värderingar. Som ett resultat, bör professionell identifiering 

främja professionellt beteende och revisorernas objektivitet. Bamber och Iyers (2007) resultat säger dock 

att en stark identifikation med sitt yrke, är i sin ensamhet inte tillräcklig för att mildra den negativa 

effekten av klientidentifikation och hur den påverkar oberoendet. Men, av samma anledning som vi tror 

att revisorns benägenhet att engagera sig i sin klient ökar med klientidentifikationen, tror vi att en 

professionell identifikation minskar denna benägenhet.  

 

H2) Revisorns samtycke med klienten minskar med graden av hur revisorns identifierar sig med sitt 

yrke. 

 

4.4 Klientidentifikationen påverkar revisorns samtycke med klienten 

När revisorer uppvisar klientidentifiering så bör det fastställas att detta inte äventyrar revisorns 

oberoende. Bamber och Iyer (2002) finner i sin undersökning att revisorer påvisar relativt låga nivåer 

när det kommer till konflikt med sin anställningsfirma och identifieringen med sitt eget yrke. Här visar 

det att det finns en möjlighet att revisorn kan behålla sitt oberoende trots klientidentifiering. Bamber och 

Iyer (2007) säger att trots detta så finns det inte någon direkt forskning som undersökt 

klientidentifieringen och effekten på revisorns omdöme och nyligen så listade ISB (2000) 
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klientidentifikation som ett av fem hot mot oberoende. Det är av yttersta vikt att en revisor arbetar 

objektivt, och här kan klientidentifikationen vara ett problem. Herda och Lavelle (2013) undersökte detta 

samband och kom fram till slutsatsen att en starkare relation till klienten, ökar servicen för klienten. 

Revisorn ska enligt Bamber och Iyer (2007) undvika att ha ett nära band med klienten, just på grund av 

hotet mot oberoendet. 

 

H3) Revisorns samtycke med klienten ökar med graden av hur revisorn identifierar sig med klienten. 

 

4.5 Revisorns erfarenhet påverkar revisorns samtycke med klienten 

Enligt Bamber och Iyer (2007) så är en revisors erfarenhet av betydelse för revisorns samtycke med 

klienten, vilket innebär att ju större erfarenhet en revisor har, desto bättre kan de stå emot olika 

påtryckningar från klienten, som exempelvis tidspress och klienttryck. Bonner och Pennington (1991, 

refererad i Bamber & Iyer, 2007) belyser att de kontrollerar för revisorns erfarenhet eftersom det är 

förknippat med bättre prestanda i många granskningsuppgifter. Vår åttonde hypotes är därför huruvida 

större erfarenhet minskar sannolikheten för att revisorn samtycker med klienten. 

 

H4) Revisorns samtycke med klienten minskar med revisorns erfarenhet. 

 

4.6 Klientens transformativa ledarskap påverkar revisorns samtycke med klienten 

Early och Davenport (2010) kom i sin studie fram till att de flesta skulle vara mer lyhörda för en chef 

som besitter transformativt ledarskap. Detta resultat är intressant, och vi undrar om en klient med 

transformativt ledarskap kan få revisorn så pass påverkad att det äventyrar dennes oberoende. 

 

H5a) Klientens transformativa ledarskap har en påverkan på revisorns samtycke med klienten. 

 

4.7 Klientens transformativa ledarskap påverkar revisorns klientidentifikation 

Stålhammar (2007) beskriver att den transformativa ledaren har en förmåga att se vart i gruppen styrkan 

för varje uppgift ligger, och har visionen att varje människa är utvecklingsbar. Denna ledare hittar det 

dolda kvalitéerna hos medarbetare, uppmuntrar och skapar på så vis en positiv utvecklig för både 

medarbetare och företaget. Vidare säger författaren att man bildligt kan tänka sig att ledaren håller ljuset 



  23 

 

för att medarbetaren ska kunna se. Vi utgår ifrån att en person med denna ledarskapsstil kan skapa ett 

förtroende och att följaren känner sig behövd, och detta kan öka revisorns klientidentifikation - som i 

sin tur förväntas ha en påverkan på revisorns oberoende. 

 

H5b) Revisorns identifikation med klienten ökar med graden av klientens transformativa ledarskap. 
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5 Empiri 

Här presenteras uppsatsens empiriska metod, där vi beskriver datainsamlingsmetod och urval för 

undersökningen. Därefter görs en operationalisering av enkäten, undersökningens svarsfrekvens, 

validitet och reliabilitet diskuteras. Vi beskriver även de metoder som har tillämpats i dataanalysen. 

 

5.1 Datainsamlingsmetod 

Vi har, som vi nämnt tidigare, valt att använda oss av en enkät i vår undersökning, detta för att kunna nå 

ut till ett större antal revisorer utan att arbetet skulle bli allt för tidskrävande eller kostsamt. Enligt  

Bryman och Bell (2014) så finns det flera fördelar med enkätundersökningar; De är billigare och 

snabbare att administrera, de medför ingen intervjuareffekt, det blir ingen variation när det kommer till 

formulering av frågor och de kan lättare anpassas efter respondenternas behov. Ett problem som enligt 

Bryman och Bell (2014) kan uppstå är tolkningsfel, då man inte kan hjälpa respondenten att tolka 

frågorna. Därför är det viktigt att vara noggrann med frågorna i en enkät, de måste vara väldigt tydliga. 

Vidare tar författarna upp att ett bra sätt att undvika bortfall i en enkätundersökning är att utforma ett 

introduktionsbrev samt att ha tydliga instruktioner.  

 

Vi har, som vi även nämnt tidigare, använt oss utav ett frågeformulär som kallas MLQ. Lowe et al. 

(1996) tar upp utvecklingen av mätinstrumentet MLQ och belyser, som så många andra, att Bass är den 

ursprungliga utvecklaren. Instrumentet är skapat för att mäta ledarskapsstilarna transformativt, 

transaktionellt och laissez-faire, för att kunna studera relationen mellan dessa och om det finns någon 

koppling till effektivitet och arbetstillfredsställelse. Men tidigare forskning har även påvisat att man även 

kan mäta det karismatiska ledarskapet med detta mätinstrument, detta tar Knippenberg och Sitkin (2013) 

upp i sin studie. Författarna belyser att Bass modell identifierar fyra dimensioner av ledarskap som 

tillsammans utgör karismatisk - transformativt ledarskap. Bass och Avolio (1997, refererad i Muenjohn 

& Armstrong, 2008) förklarar även dem att frågeformuläret är uppdelat i dessa fyra dimensioner: 

 

Idealized influence: är när ledaren är en förebild för sina följare, och uppmuntrar dem att dela samma 

visioner och mål genom att ha en tydlig vision med ett starkt syfte. 
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Inspiriational motivation: innebär att ledaren försöker att uttrycka hur viktigt det är med de önskade 

målen på ett enkelt sätt, belyser en hög grad av förväntning och ger följaren uppgifter som är 

meningsfulla och utmanande. 

Intellectual stimulation: avser ledare som utmanar sina följares idéer och värden för att lösa problem. 

De uppmuntrar alltså följaren att tänka på nya sätt. 

Individualized consideration: syftar till ledare som spenderar mycket tid på att lära och coacha sina 

följare genom att behandla dem på individuella grunder. 

 

Vi utformade ett introduktionsbrev med instruktioner och enkätens syfte, för att belysa vikten av enkäten 

och på så vis förbättra våra chanser till ett större antal respondenter. Vi har använt oss av ett 

internetbaserat enkätsystem, där har vi skickat ut vår enkät via en länk till respondenterna. 

Enkätprogrammet håller reda på vilka som har svarat och vilka som inte har svarat på enkäten, så utifrån 

detta har vi med lätthet kunnat skicka ut påminnelser i ett antal omgångar. Vi har även valt att 

respondenterna svarar på enkäten anonymt, då Bryman och Bell (2014) tar upp etiska regler från AoM 

som menar att det är upp till forskaren att minimera risken för skada när det kommer till respondenten. 

Vi tror även att anonymitet skapar en högre svarsfrekvens. 

 

5.2 Urval 

Bryman och Bell (2014) belyser vikten av att välja ut ett lämpligt urval, då det är ytterst svårt att få en 

hel population att svara på en enkät. Undersökningen riktar sig till auktoriserade och godkända revisorer 

i Sverige och deras mailadresser hämtades från FARs hemsida (FAR, 2014). Insamlingen av 

mailadresser har skett med önskemål att samla in så många adresser som vi haft möjlighet och tid till 

och vi har haft Sverige som bas med både små och stora städer. Vi har valt bara auktoriserade och 

godkända revisorer med förhoppningen att dessa respondenter besitter mer erfarenhet, och därmed varit 

med om situationer där ledarskapet hos klienten varit utmärkande. Urvalet genomförs i enighet med ett 

så kallat bekvämlighetsurval, som enligt Bryman och Bell (2014) består av personer som för tillfället är 

tillgängliga för forskaren, detta urval tillhör “icke-sannolikhetsurval”. Vidare tar författarna upp att 

bekvämlighetsurval är mycket vanliga även när det kommer till ekonomi och management. Vårt urval 

bestod av 2437st revisorer, vilket kan anses vara mycket, men Bryman och Bell (2014) belyser att en av 

de viktigaste begränsningarna, när det kommer till enkätundersökning, är att det vanligtvis innebär ett 
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ganska stort bortfall. För att minska den risken har vi skickat ut påminnelser om att delta i enkäten till 

revisorerna vid tre tillfällen. 

 

5.3 Operationalisering 

När det kommer till operationalisering så beskriver Bryman och Bell (2014) det som en process som 

utgörs av en utformning av de begrepp som forskaren är intresserad av. Här beskrivs tillvägagångssättet 

som används vid mätning av ett begrepp.  

 

5.3.1 Enkäten 

 

Demografiska frågor 

Vi valde att ta med fyra stycken demografiska frågor i början av enkäten: 

 

Typ av företag: Denna fråga innehöll två svarsalternativ, Big 4 eller annat. 

 

Kön: Respondenterna har två stycken alternativ att välja på, kvinna eller man. 

 

Position: Respondenterna har fyra svarsalternativ att välja mellan; Revisorsassistent, revisor (senior), 

manager eller partner. 

 

Ålder: Denna variabel har besvarats som en öppen fråga. 

 

Erfarenhet: Denna variabel har respondenterna besvarat som en öppen fråga. 

 

 

Övriga frågor 

Vi har till stor del utgått från Bamber och Iyers (2007) studie, men lagt till det karismatiska- och 

transformativa ledarskapet för att se hur dessa faktorer påverkar revisorns oberoende. 

 

Enkäten består som tidigare nämnts totalt av 54 frågor. Fem av frågorna är demografiska, som exempel 

ålder, kön och erfarenhet. Sedan följer 20 frågor som berör de två ledarskapsstilarna (transformativt och 

karismatiskt), som härstammar från mätinstrumentet MLQ (Hemsworth, Murerera & Baregheh 2013), 

men är en aning omgjorda för att passa vår undersökning. 
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Två frågor rör respondentens benägenhet att samtycka med klienten. Dessa frågor är formulerade som 

två olika scenarion, där respondenten ombes svara på hur troligt det är att han/hon skulle samtycka med 

klienten. Första scenariot är tidigare testat av Bamber och Iyer (2007) och handlar om en tvist mellan 

revisorn och klientens ledare. Frågan är ställd för att se hur sannolikt det är att revisorn gör ett val som 

gynnar klienten. Scenario två handlar om att revisorns företag har framställt en programvara som säljs 

till kunden, men under granskningen framkommer ett allvarligt fel i programmets säkerhet. Frågan är 

ställd för att se huruvida revisorns lojalitet är starkare för klienten, eller revisorns eget företag. 

 

14 frågor rör klientinformation, varav två frågor rör revisorns tid med klienten, en fråga rör storleken på 

klientens företag, tre berör klientens betydelse, fem rör klientidentifikation och tre berör klient image. 

Vidare är det fem frågor som rör professionsidentifikation. Dessa frågor kommer samtliga från Bamber 

och Iyer (2007). 

 

De frågor vi tagit med i enkäten är till stor del slutna frågor, vilket innebär att respondenterna får välja 

svarsalternativ från en redan färdig skala. De enda frågorna vi valt att ha öppna svar på är exempelvis 

ålder, erfarenhet och klientens betydelse, eftersom detta ger oss mer exakta svar på frågorna. 

Anledningen till att vi har valt att inte ha med ytterligare öppna frågor är för att det enligt Bryman och 

Bell (2014) tar lång tid att analysera dessa frågor, samt att det är krävande för både respondenterna och 

författarna. Författarna menar att det blir lättare att bearbeta insamlad data när man använder sig av 

slutna frågor, det ökar även jämförbarheten mellan svaren. Vi har valt slutna frågor med anledning att 

få en så hög svarsfrekvens som möjligt på en relativt kort tidsperiod. 

 

Respondenterna fick, som vi nämnt tidigare, i studien välja svarsalternativ på en skala mellan 1 till 10, 

där 1 avsåg “håller inte med alls” och 10 avsåg “håller starkt med”. Vi har valt att inte ta med neutrala 

påståenden i enkäten, detta med anledning i att vi ville att alla respondenter skulle ta ställning till 

påståendena. 

 

5.3.2 Beroendevariabler 

Enligt Bryman och Bell (2014) så förändras en beroendevariabel när oberoendevariabeln förändras. Vi 

började med att använda klientidentifikationen som beroendevariabel, och hade ett antal 

oberoendevariabler (exempelvis revisorns erfarenhet, position, klientimage, etcetera). 
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Vi gick sedan vidare till de variabler som är kärnan i vår undersökning, ledarskapen vi valt att studera; 

transformativt- och karismatiskt ledarskap. Dessa satte vi som beroendevariabler och använde flertalet 

oberoendevariabler för att undersöka sambanden mellan klientens ledarskap och dessa olika variabler. 

 

Vi har sedan använt oss av revisorns samtycke med klienten som beroendevariabel, och bland annat de 

båda ledarskapen som oberoendevariabel. Orsaken till detta är att vi vill undersöka vårt syfte med studien 

lite närmare; huruvida revisorns oberoende påverkas av att klienten har antingen ett transformativt- eller 

karismatiskt ledarskap. 

 

5.3.3 Oberoendevariabler 

Bryman och Bell (2014) förklarar en oberoendevariabel som att den har en kausal påverkan på den 

beroendevariabeln. När det kommer till vår egen studie så har vi i första steget åtta antal 

oberoendevariabler; transformativt ledarskap, karismatiskt ledarskap, professionell identifikation, typ 

av företag, erfarenhet, position, tid hos klienten och klientidentifikation. 

 

I andra steget har vi använt oss av följande oberoendevariabler; transformativt ledarskap, karismatiskt 

ledarskap, professionell identifikation, typ av företag, erfarenhet, position, tid hos klienten, klientens 

betydelse, klient image och oberoende.  

 

I det sista steget så har vi använt professionell identifikation, typ av företag, erfarenhet, position, tid hos 

klienten, klientidentifikation, klientens betydelse, klient image och samtycke med klienten. 

 

 

5.4 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

Vi skickade, som vi nämnt tidigare, ut vår enkät till 2437st godkända och auktoriserade revisorer. Av 

dessa så var det 199st som svarade, vilket ger oss en svarsfrekvens på: 

 

199 / 2437 ≈ 8,2% 
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Enligt Bryman och Bell (2014) så kan bortfall i enkätundersökningar bero på en vägran från 

respondenterna att delta i undersökningen, vilket enligt författarna är en ökande trend i många länder. 

En anledning till den låga svarsfrekvens vi fått kan mycket väl bero på denna vägran.  

 

Vi fick även ett bortfall på 571st, som till stor del berodde på autosvar från revisorn. Autosvaren 

meddelade exempelvis sjukdom, föräldraledighet och kundbesök. Vi har dock valt att inte ta med dessa 

bortfall i beräkningen, då vi inte kan veta ifall en respondent som meddelade någon form av frånvaro 

ena gången, var tillbaka och svarade på enkäten efter en andra påminnelse. 

 

5.5 Analysmetoder 

För att mäta insamlad data så har vi använt oss av Principal Component Analysis, Cronbach´s Alpha, 

korrelationsanalys och regressionsanalys. Dessa analyser har valts för att de har relevans och koppling 

till vår studie. 

 

Principal Component Analysis (faktoranalys):  

Genomförs för att undersöka om olika delar av en enkät mäter samma dimension eller om de mäter olika 

dimensioner. Bryman och Bell (2014) beskriver faktoranalysen som en teknik man använder sig av vid 

multipla indikatormått, för att avgöra om olika grupper av indikatorer hör samman med varandra så att 

de bildar kluster, som kallas faktorer. Vidare menar författarna att detta görs för att underlätta vidare 

statistisk analys och målet är att reducera antalet variabler som forskaren behöver hantera. 

 

Cronbach´s Alpha:  

Cronbach´s Alpha används för att mäta reliabiliteten på insamlad data. Bryman och Bell (2014) belyser 

att värdet på Cronbach’s Alpha varierar mellan 0 och 1, där 0 är ingen reliabilitet alls och 1 är en perfekt 

inre reliabilitet. De anger vidare att tumregeln för att reliabiliteten ska uppnå en acceptabel nivå är 0,8. 

Dock kan det enligt Bryman och Bell (2014) även vara acceptabelt med något lägre siffror. 

 

Korrelationsanalys (bivariat analys):  

Enligt Bryman och Bell (2014) så handlar denna analys om att två variabler i taget analyseras i syfte att 

visa hur dessa variabler är relaterade till varandra. Denna analys genomförs för att undersöka hur starka 
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samband det finns mellan variablerna. Bryman och Bell (2014) belyser att korrelationskoefficienten 

varierar mellan -1 och 1, där 0 avser inget samband alls, -1 avser ett perfekt negativt samband och 1 

avser ett perfekt positivt samband. 

 

Regressionsanalys: 

Genomförs för att undersöka huruvida beroendevariablerna påverkas av oberoendevariablerna. Genom 

denna analys kan man se styrkan av relationen mellan beroendevariabeln och oberoendevariablerna. Vår 

studie innehåller fler än två oberoendevariabler, vilket leder till ett utförande av en så kallad multipel 

regressionsanalys. 
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6 Resultat 

I denna del presenteras den data som samlats in med hjälp av enkätundersökningen. Data justeras och 

kontrolleras för fortsatt analys och studiens hypoteser testas genom de valda analysmetoderna. 

 

6.1 Demografisk profil av urvalet 

Enkätundersökningen gav oss 199 respondenter, där fördelningen gällande ålder, kön, erfarenhet, 

position i företaget samt typ av företag presenteras i denna del. 

 

6.1.1 Ålder 

Den yngsta av respondenterna i undersökningen var 29 år, och den äldsta 75 år. Detta gav oss ett 

medelvärde på 48,12 år. 

 

Medelvärde Minimum Maximum 

48,12 29 75 

Tabell 6.1. Respondenternas ålder 

 

6.1.2 Erfarenhet 

Erfarenheten hade en relativt stor variation bland respondenterna. Personen med minst erfarenhet har 

arbetat med revision i endast 4 år, medan personen med störst erfarenhet arbetat i hela 50 år. Utifrån det 

fick vi medelvärdet 21,63 år. Det var 191 respondenter som besvarande denna fråga, vilket innebär att 

åtta personer valde att inte besvara denna fråga. 

 

Medelvärde Minimum Maximum 

21,63 4 50 

Tabell 6.2. Respondenternas erfarenhet 
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6.1.3 Kön 

Det var 195 respondenter som svarade på frågan om kön, fyra personer svarade alltså inte av okänd 

anledning. Av respondenterna var 25% (49st) kvinnor och 75% (146st) män.  

 

Kön Antal Procent 

Man 146 75% 

Kvinna 49 25% 

Tabell 6.3: Respondenternas kön, avrundat till närmaste heltal. 

 

6.1.4 Position i företaget 

Svarsfrekvensen på frågan om position i företaget blev 100%, då alla respondenter svarade på frågan. 

Av respondenterna var 26% som arbetade som revisorer (senior), 28% arbetade som manager och 46% 

arbetade som partner. 

 

Position Antal Procent 

Revisor (senior) 52 26% 

Manager 55 28% 

Partner 92 46% 

Tabell 6.4: Respondenternas position i företaget, avrundat till närmaste heltal. 

 

6.1.5 Typ av företag 

På denna fråga svarade 199 respondenter, här blev det alltså inget bortfall. 48% av respondenterna 

arbetar på det Big 4 företag, och 52% arbetar på annat revisionsbolag. 

 

Typ av företag Antal Procent 

Big 4 95 48% 

Annat revisionsbolag 104 52% 

Tabell 6.5: Respondenternas svar på typ av företag, avrundat till närmsta heltal. 
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6.2 Justeringar inför dataanalys 

Inför dataanalyserna behövde vi justera viss data för att få en så effektiv analys som möjligt. Vi började 

med att kontrollera så att alla variabler var kodade åt samma håll, men insåg att en av våra frågor behövde 

kodas om för att uppfylla det ”kriteriet”. Denna fråga var scenariot som mäter revisorns oberoende. Vi 

har mätt oberoendet med hjälp av revisorns benägenhet att samtycka med klienten, vilket innebär att ju 

högre grad av benägenhet revisorn har att acceptera klientens vilja, desto mindre oberoende arbetar 

revisorn. Detta gjorde att vi var tvungna att koda om frågan, som var ställd åt fel håll för att kunna mäta 

oberoendet. När vi gjort detta så utförde vi en Principal Component Analysis (förkortas hädanefter till 

PCA) på delen av vår enkät som handlar om klientens ledarskap, se resultatet nedan: 

 
Tabell 6.6: Resultat av PCA, ledarskap 

Frågor Laddning 

Transformativt  

Denna ledare förser mig med användbara råd för min utveckling ,938 

Denna ledare får mig att se på problem från olika vinklar ,882 

Denna ledare får mig att se problem som en möjlighet till lärande ,880 

Denna ledare ger mig skäl att använda nytänkande vid problem ,839 

Klientens ledare instruerar mig när jag behöver det ,815 

Denna ledare gör det möjligt för mig att se problem på nya sätt ,789 

Denna ledare kommunicerar sina förväntningar på hög prestation till mig ,719 

Min klients ledare uppmuntrar mig kontinuerligt ,700 

Denna ledare uppmuntrar mig till att uttrycka mina idéer och åsikter ,583 

Karismatiskt  

Jag har fullt förtroende för min klients ledare ,842 

Min klients ledare lyssnar uppmärksamt till mina angelägenheter ,768 

Jag känner mig väl till mods när denna ledare är närvarande ,761 

 

 

De variabler som hade låg laddning eller inte laddade korrekt på faktorerna valdes bort, sedan använde 

vi Cronbach´s Alpha på båda faktorerna för att säkerställa datans reliabilitet. Enligt Bryman & Bell 
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(2014) så varierar denna koefficient mellan 0 och 1. De tar upp att en tumregel för en acceptabel nivå är 

0,8, men även en något lägre siffra kan vara acceptabel. Cronbach´s Alpha blev hög på båda variablerna, 

och därmed godtagbara. 

Tabell 6.7: Cronbach´s Alpha 

Variabel Cronbach´s Alpha 

Transformativt ledarskap ,942 

Karismatiskt ledarskap ,741 

 

 
Tabell 6.8: Resultat av PCA, professionell identifikation 

Frågor Laddning 

När någon berömmer min profession känns det som en personlig komplimang ,866 

Min professions framgångar är mina framgångar ,834 

När jag talar om min profession säger jag vanligtvis ”vi” istället för ”de” ,738 

När någon kritiserar min profession känns det som en personlig förolämpning ,724 

Jag är väldigt intresserad av vad andra tycker om min profession ,688 

 

 
Tabell 6.9: Cronbach´s Alpha, professionell identifikation 

Variabel Cronbach´s Alpha 

Professionell identifikation ,829 

 

 
Tabell 6.10: Resultat av PCA, klientidentifikation 

Frågor Laddning 

När någon kritiserar min klient känns det som en personlig förolämpning ,882 

Klientens framgångar är mina framgångar ,874 

När någon berömmer min klient känns det som en personlig komplimang ,822 

När jag talar om min klient säger jag vanligtvis ”vi” istället för ”de” ,775 

Jag är väldigt intresserad av vad andra tycker om min klient ,627 

 

 
Tabell 6.11: Cronbach´s Alpha, klientidentifikation 

Variabel Cronbach´s Alpha 

Klientidentifikation ,856 



  35 

 

6.3 Sammanfattning av deskriptiv statistik 

I tabell 6.12 sammanfattas deskriptiv statistik för att ge en översikt över viktiga variabler. De fyra första 

variablerna behandlar dikotoma variabler, där respondenterna har två svarsalternativ att välja mellan. 

Frågorna som berör ålder, erfarenhet samt tid hos klienten är öppna frågor, och respondenterna besvarar 

frågan i år. De andra frågorna som berör revisorns oberoende, klientens betydelse, klient image, 

professionell identifikation, klientidentifikation, transformativt- och karismatiskt ledarskap mäts med en 

Likertskala, där 1 är lägst och 10 är högst på varje variabel. 

 
Variabler Frekvens Medelvärde SD Min Max Cronbach´s 

Alpha 

Senior 52      

Manager/partner 147      

Big 4 95      

Annat revisionsbolag 104      

Ålder 193 48,08 11,215 29 75  

Erfarenhet 191 21,61 10,675 4 50  

Tid hos klienten 183 8,56 6,342 0 30  

Oberoende (1-10) 192 8,03 2,133 1,00 10,00  

Klientens betydelse      0,696 

Klientimage      0,813 

Professionell 

identifikation 

     0,829 

Klientidentifikation      0,856 

Transformativt ledarskap      0,942 

Karismatiskt ledarskap      0,741 
 

Tabell 6.12: Beskrivande statistik 

 
Variabler: ’Position’ är en diktom variabel som är 0 för revisorassistent och revisor (senior), samt 1 för manager/partner. 

´Senior´ avser respondentens position i företaget. ’Manager/partner’ avser respondentens position i företaget. ‘Typ av företag’ 

är värdet 0 för annat revisionsbolag och 1 för Big 4. ‘Big 4’ avser att revisorn arbetar på ett av de fyra största revisionsbolagen. 

‘Annat revisionsbolag’ avser övriga revisionsbolag. ’Ålder’ avser hur många år revisorn har levt. ‘Erfarenhet’ avser hur 

många år revisorn har arbetat inom yrket. . ’Tid hos klienten’ avser den tid som revisorn ansvarat för revisionen hos sin 

största klient. ’Oberoende’ avser att visa om revisorn är objektiv i sin bedömning. ’Klientens betydelse’ är den upplevda 

betydelsen av klienten för revisorns firma. ’Klient image’ är ett mått på hur högt anseende klienten har enligt revisorns 

uppfattning. ’Professionell identifikation’. ’Professionell identifikation’ är ett mått på i vilken utsträckning revisorn 

identifierar sig med sitt yrke. ’Klientidentifikation’ är ett mått på i vilken utsträckning revisorn identifierar sig med klienten. 

’Transformativt ledarskap’ mäter hur stor påverkan en klient med detta ledarskap har på revisorn. ’Karismatiskt ledarskap’ 

mäter hur stor påverkan en klient med detta ledarskap har på revisorn. 
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6.4 Korrelationsanalys 

En korrelation genomfördes för att studera sambandet mellan de olika variablerna, och resultatet 

redovisas i tabell 6.13. Denna tabell påvisar om hypoteserna kan accepteras eller ej och en signifikant 

korrelation mellan variablerna måste påvisas för att man ska kunna antyda en acceptans i hypoteserna.  

 
Tabell 6.13: Pearson product-moment correlation 

 Typ av 

företag 

Position Erfarenhet Transformativt 

ledarskap 

Karismatis

kt 

ledarskap 

Samtycke Tid hos 

klienten 

Klientens 

betydelse 

Professionell 

identifikation  

Klientide

ntifikatio

n 

Klient 

image 

Typ av företag 1 -,114 ,160* -,287** -,268** -,010 ,120 -,095 -,284** -,179* -,191** 

Position  1 ,046 -,158* -,036 -,038 ,057 ,042 ,011 -,009 ,018 

Erfarenhet   1 ,110 ,082 -,065 ,555** ,019 ,014 ,080 ,131 

Transformativt 

ledarskap 

   1 ,634** -,195* ,101 ,196* ,528** ,582** ,407** 

Karismatiskt 

ledarskap 

    1 -,086 ,119 ,131 ,319** ,371** ,524** 

Samtycke      1 ,033 ,038 - ,032 -,088 -,001 

Tid hos 

klienten 

      1 -,083 -,158* ,098 ,115 

Klientens 

betydelse 

       1 ,116 ,095 ,099 

Professionell 

identifikation  

        1 ,519** ,321** 

Klientidentifik

ation 

         1 ,334** 

Klient image           1 

* Korrelationen är signifikant vid 0,05 (two-tailed), ** Korrelationen är signifikant vid 0,01 (two-tailed)  

I de fall en variabel är dikotom (endast antar två värden) och en variabel är ordnings visas en punktbiserial korrelation. I de 

fall båda variablerna är dikotoma visas en phi-koefficient. Variabler: ’Typ av företag’ är en dikotom variabel som är 0 för 

revisorer som arbetar på ett Big 4 företag och 1 för de revisorer som arbetar på övriga revisionsfirmor. ’Position’ är en diktom 

variabel som är 0 för revisorassistent och revisor (senior), samt 1 för manager och partner. ’Erfarenhet’ avser hur många år 

revisorn har arbetat inom yrket. ’Transformativt ledarskap’ mäter hur stor påverkan en klient med detta ledarskap har på 

revisorn. ’Karismatiskt ledarskap’ mäter hur stor påverkan en klient med detta ledarskap har på revisorn. ’Samtycke’ mäter i 

vilken utsträckning revisorn är villig att acceptera klientens vilja. ’Tid hos klienten’ avser den tid som revisorn ansvarat för 

revisionen hos sin största klient. ’Klientens betydelse’ är den upplevda betydelsen av klienten för revisorns firma. 

’Professionell identifikation’ är ett mått på i vilken utsträckning revisorn identifierar sig med sitt yrke. ’Klientidentifikation’ 

är ett mått på i vilken utsträckning revisorn identifierar sig med klienten. ’Klient image’ är ett mått på hur högt anseende 

klienten har enligt revisorns uppfattning. 

 

Tabell 6.13 presenterar “Pearson product-moment correlation”. Som förväntat framkom det betydande 

samband mellan flera variabler i denna tabell. Korrelationen mellan klientens transformativa ledarskap 

och typ av företag, professionell identifikation, klientidentifikation och klient image är signifikant vid  
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p ≤ 0,01. Även korrelationen mellan klientens karismatiska ledarskap och typ av företag, professionell 

identifikation, klientidentifikation och klient image är betydande på 0,01-nivån. Tabellen visar även ett 

samband mellan de båda ledarskapen, på denna nivå. Korrelationen mellan klientens transformativa 

ledarskap och position, klientens betydelse och revisorns samtycke med klienten visade sig vara 

betydande vid p ≤  0,05. 

 

6.5 Regressionsanalys 

Denna analys görs för att kunna se varje beroenevariabels styrka och samband med de oberoende 

variablerna, för att kunna testa våra hypoteser. I modell 1 är beroendevariabeln revisorns samtycke med 

klienten. I modell 2 är klientidentifikationen satt som beroendevariabel. I modell 3 är det klientens 

karismatiska ledarskap som beroendevariabel och i modell 4 har vi klientens transformativa ledarskap 

som beroendevariabel. I denna studie kommer den övre gränsen för signifikanta värden ligga på 0.05-

nivån. 
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Tabell 6.14: Multipel regressionsanalys 
 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Beroendevariabel Samtycke 

 

Klientidentifikation 

 

Karismatiskt 

ledarskap 

Transformativt 

ledarskap 

 Koeff. Sig. Koeff. Sig. Koeff. Sig. Koeff. Sig. 

Oberoendevariabel         

Transformativt 

ledarskap 

-,047 ,831 ,360 ,000     

Karismatiskt 

ledarskap 

,395 ,037 ,042 ,640     

Professionell 

identifikation 

-,149 ,432 ,337 ,000 ,057 ,537 ,210 ,011 

Typ av företag ,036 ,910 ,070 ,602 -,305 ,043 -,298 ,026 

Erfarenhet -,002 ,898 -,001 ,852 -,003 ,681 -,006 ,379 

Position ,624 ,071 ,163 ,277 -,111 ,507 -,363 ,015 

Tid hos klienten -,003 ,901 ,006 ,524 ,013 ,243 ,017 ,081 

Klientidentifikation  ,488 ,009   ,223 ,021 ,376 ,000 

Klientens betydelse   -,039 ,510 ,054 ,416 ,107 ,069 

Klientimage   ,002 ,975 ,416 ,000 ,221 ,001 

Samtycke    -,076 ,023 -,010 ,740 -,038 ,147 

R2 ,094  ,476  ,396  ,517  

Adj. R2. ,056  ,430  ,356  ,480  

F 2,448  10,524  9,835  13,818  

Sig. ,015  ,000  ,000  ,000  

Signifikansvärdena avser two-taild test. Variabler: ’Samtycke’ är en variabel som mäter i vilken omfattning revisorn är villig 

att acceptera klientens vilja. ’Klientidentifikation’ är en variabel som beskriver i vilken omfattning en revisor identifierar sig 

med klienten. ’Karismatiskt ledarskap’ är en variabel som beskriver i vilken omfattning revisorn uppfattar klientens ledare 

som karismatisk. ’Transformativt ledarskap’ är en variabel som beskriver i vilken omfattning revisorn uppfattar klientens 

ledare som transformativ.  ’Professionell identifikation’ är i vilken utsträckning revisorn identifierar sig med sitt yrke. ’Typ 

av företag’ är en dikotom variabel som är 0 för revisorer som arbetar på ett Big 4 företag och 1 för de revisorer som arbetar 

på övriga revisionsfirmor. ’Erfarenhet’ är det antal år som revisorn arbetat som revisor. ’Position’ är en dikotom variabel som 

är 0 om revisorn är revisorsassistent eller revisor (senior) och 1 om revisorn är manager eller partner. ’Tid hos klienten’ avser 

den tid som revisorn ansvarat för revisionen hos sin största klient. ’Klientens betydelse’ är den upplevda betydelsen av 

klienten till revisorns firma. ’Klient image’ är ett mått på hur högt anseende klienten har enligt revisorns uppfattning. 

 

Regressionsmodell 1 i tabell 6.14 visar att det finns ett signifikant samband mellan huruvida revisorn är 

villig att acceptera klientens vilja och karismatiskt ledarskap, position och klientidentifikation. Vi ser i 
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denna analys att det finns ett signifikant positivt samband mellan revisorns samtycke med klienten och 

klientidentifikationen, vilket stödjer hypotes H3. Även det karismatiska ledarskapet har en signifikant 

påverkan på revisorns samtycke med klienten. Därmed stödjs även hypotes H1b.  Ett samband mellan 

revisorns samtycke med klienten och revisorns position kunde även påvisas i denna regression, dock är 

p > 0,05, vilket leder till att ett signifikant samband inte kan bekräftas. Vi kunde inte finna några samband 

mellan revisorns samtycke med klienten och variablerna professionell identifikation, erfarenhet och 

klientens transformativa ledarskap. Vilket leder till att hypoteserna H2, H4 och H5a inte kan bekräftas. 

 

Regressionsmodell 2 i tabell 6.14 påvisar ett signifikant samband mellan klientidentifikationen och 

transformativt ledarskap, professionell identifikation och revisorns samtycke med klienten. Det 

transformativa ledarskapet visade på ett väldigt starkt samband, vilket gör att vi med 99% säkerhet kan 

påstå att den är skild från 0,01-nivån, vilket ger ett stöd för hypotes H5b. Ett lika starkt samband 

påvisades mellan klientidentifikationen och professionell identifikation. Detta samband hade vi ingen 

hypotes kring, men att sambandet uppstod var något förvånande. Ett lite svagare negativt samband fanns 

även mellan klientidentifikationen och revisorns samtycke med klienten, vilket inte heller tagits med 

som en hypotes. Den hypotes som inte gav något signifikant samband och därmed inte kan bekräftas är; 

H1a. 

 

Regressionsanalyserna 3 och 4 ger oss inga svar på våra hypoteser, dock uppkom väldigt intressanta 

upptäckter från dessa regressioner. 

 

Regressionsmodell 3 i tabell 6.14 visar att det finns ett signifikant samband mellan karismatiskt 

ledarskap och typ av företag, klientidentifikation och klientimage. Utifrån denna analys kan vi dra 

slutsatsen att revisorn ser sin klient som karismatisk beroende på vilken typ av företag revisorn jobbar 

på, hur hög grad av klientidentifikation revisorn har och hur “stark” klientens image är. Alla tre variabler 

påvisar ett signifikant samband, och klientens image har det starkaste sambandet.  

 

Regressionsanalys 4 i tabell 6.14 visar att det finns ett signifikant samband mellan transformativt 

ledarskap och professionell identifikation, typ av företag, position, tid hos klienten, klientidentifikation, 

klientens betydelse och klientimage. Även i denna analys ser vi att variablerna typ av företag, 

klientidentifikation och klientens image påverkar huruvida revisorn ser klienten som transformativ. Men 
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även variablerna professionell identifikation, position, tid hos klienten och klientens betydelse påvisar 

ett samband. 

 

6.6 Sammanfattning av hypotesernas resultat 

Hypotes Oberoende variabel Beroendevariabel Slutsats 

H1a Karismatiskt ledarskap Klientidentifikation Ej signifikant 

H1b Karismatiskt ledarskap Revisorns oberoende Signifikant vid p < 0,05 

H2 Professionell identifikation Revisorns oberoende Ej signifikant 

H3 Klientidentifikation Revisorns oberoende Signifikant vid p < 0,01 

H4 Revisorns erfarenhet Revisorns oberoende Ej signifikant 

H5a Transformativt ledarskap Revisorns oberoende Ej signifikant 

H5b Transformativt ledarskap Klientidentifikation Signifikant vid p < 0,01 

Explorativ Position Revisorns oberoende Antydan till signifikans vid p = 0,07 

Explorativ Professionell identifikation Klientidentifikation Signifikant vid p < 0,01 

Explorativ Revisorns oberoende Klientidentifikation Signifikant vid p < 0,05 

Explorativ Typ av företag Karismatiskt ledarskap Signifikant vid p < 0,05 

Explorativ Klientidentifikation Karismatiskt ledarskap Signifikant vid p < 0,05 

Explorativ Klient image Karismatiskt ledarskap Signifikant vid p < 0,01 

Explorativ Professionell identifikation Transformativt ledarskap Signifikant vid p < 0,05  

Explorativ Typ av företag Transformativt ledarskap Signifikant vid p < 0,05 

Explorativ Position Transformativt ledarskap Signifikant vid p < 0,05  

Explorativ Tid hos klienten Transformativt ledarskap Antydan till signifikans vid p = 0,08 

Explorativ Klientidentifikation Transformativt ledarskap Signifikant vid p < 0,01 

Explorativ Klientens betydelse Transformativt ledarskap Antydan till signifikans vid p = 0,07 

Explorativ Klient image Transformativt ledarskap Signifikant vid p < 0,01 

Explorativ Revisorns oberoende Transformativt ledarskap Antydan till signifikans vid p = 0,15 

 

  



  41 

 

7 Slutsats 

I sista delen av studien så diskuterar vi kring de resultat som framkommit. Vi tar upp vad studien har 

för empirisk nytta, kritiska reflektioner samt förslag till framtida forskning. 

 

7.1 Diskussion av resultat och slutsats 

Tidigare studier har kommit fram till att det finns ett flertal finansiella hot mot revisorns oberoende, 

såsom exempelvis revisorns ekonomiska beroende av klienten (Bazerman et al. 1997; Kaduos et al. 

2003; Markelevich & Rosner 2013). Även andra, icke finansiella aspekter, har visat sig påverka 

revisorns oberoende, exempelvis nära relationer mellan revisor och klient (Bamber & Iyer 2007; 

Sweeney & Pierce, 2011). Efter vår djupa genomgång kring faktorer som kan påverka revisorns 

oberoende, finns det även anledning att tro att klientens ledarskap har en påverkan. Som vi tidigare 

nämnt så finns det ingen studie kring detta, dock har det i ledarskapsstudier visat sig att karismatisk och 

transformativt ledarskap har en påverkan på följarna rent generellt (Knippenberg & Sitkin 2013; Shamir 

el al. 1993), därav kan det finnas en risk att ledarskapet påverkar revisorns oberoende. Detta var även 

syftet med vår studie och med hjälp denna studies resultat kan vi nu besvara forskningsfrågorna: 

 

 Finns det ett samband mellan klientens karismatiska ledarskap och revisorns oberoende? 

Resultatet av undersökningen påvisar ett positivt samband mellan klientens karismatiska ledarskap och 

huruvida revisorn är villig att acceptera klientens vilja, vilket innebär att ju mer karismatisk klientens 

ledare är, desto större är sannolikheten att revisorn är villig att acceptera klientens vilja. Ju högre grad 

av benägenhet revisorn har att acceptera klientens vilja, desto mindre oberoende arbetar revisorn. 

 

Resultatet gav ett p-värde på 0,037. Detta innebär att resultatet med 96,3% sannolikhet även gäller för 

den större populationen. Sambandet stärker hypotes H1b “Klientens karismatiska ledarskap har en 

påverkan på revisorns samtycke med klienten”, och enligt Bamber och Iyer (2007) så måste en revisor 

själv kunna ta beslut och inte bara gå med på klientens önskan. Sambandet belyser att ju högre grad av 

karismatiskt ledarskap som klienten besitter, desto mindre oberoende agerar revisorn. 
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 Finns det ett samband mellan klientens transformativa ledarskap och revisorns oberoende? 

Enligt vår undersökning så kan detta samband inte bekräftas. Varken korrelationsanalysen eller den 

multipla regressionsanalysen ger någon signifikans, vilket innebär att det inte går att påvisa något 

samband mellan klientens transformativa ledarskap och revisorns oberoende. 

 

Att ett samband mellan klientens karismatiska ledarskap och revisorns oberoende kunde påvisas är föga 

förvånande om man utgår från tidigare ledarskapsforskning. Shamir et al. (1993) belyser att det 

karismatiska ledarskapet har djupa effekter på följarna. Vår studie är som sagt unik på det plan att 

relationen mellan klientens ledarskap och revisorns oberoende aldrig tidigare undersökts, men efter vår 

omfattande litteraturgenomgång i denna studies början så fanns det som vi nämnt tidigare anledning att 

tro att ledarskapet har en påverkan även på revisorns oberoende, vilket visade sig stämma. 

 

Att det transformativa ledarskapet inte påvisade något som helst samband med revisorns oberoende 

förvånade oss en aning, då detta ledarskap och det karismatiska ledarskapet i tidigare studier ofta kopplas 

ihop eftersom de har många likheter. Knippenberg och Sitkin (2013) menar att ledarskapet klassas som 

transformativt eller karismatiskt, beroende på vart fokus i analysen ligger. Shamir et al. (1993) påpekar 

att även det transformativa ledarskapet har djupa effekter på följarna. 

 

Anledningen till att det karismatiska ledarskapet påvisade ett samband med revisorns oberoende, och 

inte det transformativa ledarskapet, tror vi kan bero på att när det kommer till den karismatiske ledaren 

så kan det i enighet med Howell och Shamir (2005) uppstå en blind tillbedjan och villkorlig lydnad 

utifrån de underordnade. Den transformativa ledaren förklaras av Stålhammar (2007), som menar att 

ledaren bygger på att bygga upp individer och öka energin hos medarbetaren som i sin tur visar sig i 

ökad kompetens och bättre resultat. Så trots det faktum att ledarskapsstilarna enligt existerande studier 

överlappar varandra, så går det inte att bortse från dess olikheter. Vi tror att vårt val att använda MLQ 

som mätinstrument gjorde att frågorna speglade de båda ledarskapsstilarna så pass bra att dess olikheter 

framgick tydligt, och att det på grund av detta påvisades att ledarskapet påverkade respektive icke 

påverkade revisorns oberoende. 

 

Resultatet av analyserna påvisar även samband mellan revisorns oberoende och revisorns position, dock 

var detta samband icke signifikant. Även ett samband mellan revisorns oberoende och 
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klientidentifikationen påvisades. Den sistnämnda relationen stärker Bamber och Iyers (2007) 

resultat.  Dock framkom inget samband mellan revisorns oberoende när det ställdes mot professionell 

identifikation, erfarenhet och transformativt ledarskap. Bamber och Iyer (2007) påvisade däremot ett 

samband mellan revisorns oberoende och professionell identifikation samt revisorns erfarenhet. Här 

strider alltså vårt resultat emot deras resultat. Enligt tidigare studier (Lachman & Aranya, 1986; Wallace, 

1995) så behöver en person som identifierar sig med sin profession inte nödvändigtvis vara helt 

oidentifierad med organisationen som anställer dem.  När denna dubbelidentifikation sker, så kan det 

skapa ett problem för professionella, eftersom dessa två uppsättningar av normer och värderingar inte 

överensstämmer med varandra. Wallace (1995) styrker detta påstående, och även fast studien undersöker 

sambandet i advokat branschen, så är resultatet intressant. Slutsatsen av Wallaces (1995) studie belyser 

att en organisatorisk identifiering är starkt beroende av en persons möjlighet till framsteg i karriären. Vi 

drar då slutsatsen att en person som upplever samma eller högre möjlighet till avancemang inom sin 

egen profession har högre sannolikhet att vara lojal mot företaget denna jobbar för. Vi tror att detta kan 

vara orsaken till vårt motsägande resultat kring revisorns samtycke med klienten och professionell 

identifikation, då majoriteten av respondenterna hade en hög position inom företaget, så har de en lojal 

inställning till sin arbetsplats, och på så vis framkommer det inget samband mellan de två variablerna i 

vår studie. Vi har även i hypotesutvecklingen tagit upp att den professionella identifikationen i sin 

ensamhet inte är tillräckligt för att mildra klientidentifikationen och därmed oberoendet, vilket kan vara 

ytterligare en anledning till att vi inte fick något samband. Orsaken till att denna relation hypotiserats i 

studiens inledning var till följd av tidigare forsknings upptäckt, där det alltså påvisats ett samband. Vi 

ville då undersöka detta återigen, för att se om det hade någon direkt koppling till ledarskapet, som i sin 

tur påverkar revisorns oberoende. Vårt resultat strider mot Bamber och Iyers (2007) resultat även när 

det kommer till sambandet mellan revisorns oberoende och revisorns erfarenhet. Vi fann som vi tidigare 

nämnt ingen relation mellan dessa faktorer, vilket även motsätter sig Sweeny och Pierces (2011) resultat, 

där dom i sin undersökning genom intervjuer fick fram att risken för att klienten påverkar revisorns 

oberoende ökar ju mindre erfarenhet revisorn har. Att vårt resultat strider mot dessa två tidigare studier 

tror vi kan bero på att respondenterna på något vis tolkat enkätfrågorna felaktigt. Det är inte särskilt 

sannolikt att erfarenheten inte har något samband alls med revisorns benägenhet till samtycke med 

klienten, då det i tidigare studier visat sig ha en relativt stor betydelse. 
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När vi ställde klientidentifikationen mot transformativt ledarskap, professionell identifikation och 

revisorns oberoende framkom det också samband i analyserna. Däremot fann vi inget samband mellan 

klientidentifikationen och klient image, klientens betydelse samt tid med klienten. Detta går emot 

Bamber och Iyers (2007) studier kring ämnet klientidentifikation, som visade ett signifikant samband 

mellan dessa variabler. En anledning till detta motsägande resultat kan vara att denna studie utfördes 

gentemot svenska revisorer, tillskillnad från Bamber och Iyers studie. Dock tror vi även här att en mer 

sannolik anledning kan vara att respondenterna tolkade enkätfrågorna fel. Bamber och Iyer (2007) 

påvisade dessutom relativt starka samband mellan dessa variabler, vilket gör att vi finner vårt resultat 

suspekt. 

 

Vi gjorde även en regressionsanalys där vi satte de båda ledarskapsstilarna som beroendevariabel, och i 

denna analys framkom spännande resultat. När det karismatiska ledarskapet sattes som beroendevariabel 

så påvisades ett samband med typ av företag, klientidentifikation och klientimage. När det 

transformativa ledarskapet sattes som beroendevariabel framkom ett samband med professionell 

identifikation, typ av företag, position, tid hos klienten, klientidentifikation, klientens betydelse samt 

klientimage. Dessa upptäckter hade vi inte funderat kring i studiens startskede, utan det framkom helt 

enkelt av en slump när analyserna gjordes. Dock är informationen i dessa modeller väldigt intressant, 

och påvisar under vilka omständigheter revisorn ser klientens ledare som karismatisk respektive 

transformativ. 

 

7.2 Studiens empiriska nytta 

Flera år av turbulens i stora företag med direkt koppling till redovisningsproblem har resulterat i 

oroligheter inom redovisningsbranschen. Detta har lett till en förtroendekollaps, där synen på oberoende 

revision blivit lidande. Den här studien bidrar till en ökad kunskap inom ett tidigare outforskat samband, 

och resultatet visar att klientens ledarskap har en påverkan på revisorns oberoende. Studien kan vara till 

nytta för revisionsbolagen då den uppmärksammar ett problem kring revisorns oberoende. Den 

akademiska nyttan som studien ger bidrag till är att den kan användas som underlag till vidare forskning 

kring ämnet, för att uppmärksamma detta samband och få en djupare inblick i det.  
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7.3 Kritik till studien 

När man gör en enkätundersökning är det väldigt viktigt hur man formulerar frågorna. Som vi nämnt 

tidigare tar Bryman och Bell (2014) upp tolkningsfel som en stor risk. Efter att vi samlat in data och 

kritiskt granskat respondenternas svar kunde vi se att en del hoppat över vissa frågor, mest troligt på 

grund av problem att tolka frågan. Vi fick även en handfull mail kring detta, exempelvis ”När ni skriver 

att jag ska tänka på min största klient och ledare för den klienten, menar man då den som är ansvarig 

för uppdraget hos oss som revisionsbyrå eller den som är ledare hos klienten?”. Vi hade kunnat vara 

tydligare i vår förklaring i varje rubrik i enkäten, för att undvika dessa tolkningsproblem. 

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Resultatet i denna studie visade på ett samband mellan klientens karismatiska ledarskap och revisorns 

oberoende, däremot kunde inget samband mellan klientens transformativa ledarskap och revisorns 

oberoende bekräftas. Vi använde oss av mätinstrumentet MLQ i denna undersökning men ett förslag till 

vidare forskning är att använda sig av ett annat mätinstrument, exempelvis Conger-Kanungo Scale 

(CKS). CKS mäter det karismatiska ledarskapet, och kan kanske ge en möjlighet att djupare gå in på just 

sambandet mellan karismatiskt ledarskap och revisorns oberoende. 

 

I våra analyser av data framkom även andra intressanta samband, som vi i början av vår undersökning 

inte hade reflekterat över. Vi gjorde nämligen en multipel regressionsanalys med de båda ledarskapen 

som beroendevariabler. Utifrån dessa analyser kunde vi få en inblick i under vilka förhållanden som 

revisorn ser klientens ledare som mer karismatisk respektive transformativ. Resultatet uppmärksammar 

att flertalet variabler (exempelvis typ av företag, klientidentifikation och klient image) uppvisar samband 

med de båda ledarskapen, och ger en intressant vinkel på vidare studier kring ämnet. 
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