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Abstract 

Objectivity is often emphasized as one of the fundamental principles for the auditing 

profession and is also a requirement for preserving satisfactory professional practice. 

The multiple company scandals in the first decade of the 21st century have created 

distrust for auditors’ capability to maintain objectivity. The purpose of this study is to 

contribute with a new way of thinking when it comes to the factors that affect 

objectivity. Earlier studies have indicated that personality factors may affect work 

performance in many different fields and this study is exploring the connection between 

separate personality factors, and the capability of less experienced auditors to maintain 

objectivity in the relationship with dominating and demanding clients. 

Data was collected through a survey that was divided into two separate parts where the 

first part measured the participant’s score on different personality factors, and the other 

part measured the participant’s score on perceived objectivity. 133 subjects participated 

in the study and these subjects were divided into non-authorized or non-approved 

auditors and recently authorized or approved auditors. 

The result of the study did not indicate any significant connection between perceived 

objectivity and the different personality factors. However, there was a statistically 

significant connection between authorization and perceived objectivity. Non-authorized 

and non-approved auditors in the study tended to score higher on perceived objectivity 

than did their authorized counterparts. 

In order to regain the trust for auditors and to strengthen the role of the profession it is 

important to increase objectivity. The surprising evidence supplied by this study creates 

a curiosity and urge to further investigate the factors affecting objectivity, especially in 

combination with possible psychological aspects. 

This study is unique because it focuses strictly on individual instead of contextual 

factors and it thereby contributes to the literature about the influence of individual 

factors as well as to the study of objectivity among auditors. This is a step towards 

greater understanding of the factors that actually affect objectivity and, as a 

consequence, also affect the quality of the audit as a control mechanism. 

Key words: Personality factors, objectivity, external manipulation, young auditors, 

bad apples, Five-Factor Model of Personality 



 

 

Sammanfattning 

Objektivitet framhålls ofta som en av de grundläggande principerna för revisorsyrket 

samt ett krav för att upprätthålla god yrkessed. Det tidiga 2000-talets stora 

företagsskandaler har dock skapat en misstro till revisorer som yrkesgrupp och har 

dessutom föranlett ett tvivel gentemot revisorers objektivitet. Avsikten med denna 

studie är att bidra med nya tankebanor kring vad som skulle kunna påverka 

objektiviteten. Tidigare studier har indikerat att personlighetsfaktorer kan påverka 

arbetsprestationen inom vitt skilda branscher och denna studie undersöker sambandet 

mellan olika personlighetsfaktorer och mindre erfarna revisorers förmåga att bibehålla 

objektiviteten i relationen med dominerande och krävande klienter.  

Data till studien samlades in genom en tvådelad enkät där en del mätte personligheten 

och den andra delen mätte graden av objektivitet. I studien deltog 133 respondenter 

fördelat på revisorsassistenter, revisorer som varken är auktoriserade eller godkända 

samt revisorer som har auktoriserats det senaste året.  

Resultatet av studien påvisar inte några signifikanta samband mellan graden av 

objektivitet och de studerade personlighetsfaktorerna. Istället påvisades ett signifikant 

samband mellan auktorisation och graden av objektivitet. Revisorer som varken var 

godkända eller auktoriserade visade i studien tendenser till högre grad av objektivitet än 

sina auktoriserade kollegor. 

I fråga om att vinna tillbaka förtroendet för revisorerna och att stärka deras yrkesroll är 

det viktigt att öka graden av objektivitet. Informationen som den här studien ger är 

överraskande och skapar framför allt en nyfikenhet och forskarlust att gräva djupare i 

objektivitetens påverkansfaktorer, och då i synnerhet i kombination med tänkbara 

psykologiska aspekter.  

Denna studie är unik då den i allra högsta grad fokuserar på individfaktorer istället för 

kontextuella faktorer och därmed bidrar till litteraturen om individfaktorers påverkan 

såväl som till studiet av objektivitet hos revisorer.  Detta är ett led i förståelsen av vilka 

faktorer som faktiskt har inverkan på objektivitet och därmed också har inverkan på 

kvaliteten hos revisionen som kontrollfunktion. 

Nyckelord: Personlighetsfaktorer, objektivitet, extern manipulation, unga 

revisorer, “bad apples”, Five-Factor Model of Personality
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1.  Inledning  

I det första och inledande kapitlet presenteras studiens bakgrund. I detta kapitel formuleras 

också studiens problemdiskussion som utmynnar i frågeställningar samt i syftet för studien. 

Vidare presenteras studiens avgränsningar och uppsatsens fortsatta disposition. 

1.1 Bakgrund 

”Tio år av skandaler – detta måste vi göra” uppmanar Dan Brännström och Anna-Clara af 

Ekenstam, generalsekreterare respektive ordförande på FAR, i sin debattartikel (2013). Vad 

som åsyftas med detta påstående är det sjunkande förtroendet för revisorns roll och 

objektivitet i sviterna efter det tidiga 2000-talets stora företagsskandaler. Media ger bilden av 

den ej så objektiva revisorn, sittande på dubbla stolar och utan att fullgöra sin uppgift att 

stoppa tåget i tid (Brännström & af Ekenstam, 2013). 

Samtidigt kommer nya striktare EU-regler som kan innebära påfallande förändringar inom 

den svenska revisionslagstiftningen (se Kommittédirektiv 2014:36). Förslag som byrårotation 

och större insyn i revisorns arbete framhålls i detta direktiv. Både direktivet samt Brännström 

och af Ekenstam (2013) menar att allmänheten måste utveckla sin förståelse för revisorns roll 

och dennes uppgifter i sammanhanget. Vidare framhäver de att om ingenting görs riskerar 

hela yrkeskåren att bli lidande då revisorns vara eller icke vara ifrågasätts. 

Av Johan Rippes (2014) debattartikel som behandlar kännetecken kring god revisionskvalitet 

framgår att företagsledare, styrelser samt ägare värdesätter att det finns välarbetade regelverk, 

samt att revisorn med korrekthet sköter sina uppgifter i enlighet med dessa. Vidare påpekar 

dock Rippe (2014) att det har visat sig att korrekthet mer är en förväntan på revisorn än ett 

mått på kvalitet. Kvalitetskravet som berör huruvida revisionsföretagen uppfyller 

förväntningarna kring korrekt genomförande av sina arbetsuppgifter tas således för givet. Vad 

som istället klassificeras som total revisionskvalitet är revisorns ”kunskap om bolaget, 

kunskap om branschen, kommunikativ förmåga, proaktivitet genom att framföra förslag till 

förbättringar före eller under revisionen, snarare än efteråt” (Rippe, 2014). Även 

Brännström och af Ekenstam (2013) menar att förväntningarna på revisorerna har förändrats 

till att nu innefatta mer än endast kommentarer kring redovisningen. Utöver detta förväntar 

man sig bl.a. en etiskt och moraliskt korrekt revisor som exempelvis tillhandahåller utlåtanden 

kring intern kontroll. 
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Av detta resonemang drar vi slutsatsen att regelverken kring revision är viktiga, men för 

yrkeskårens ökade kvalitet och överlevnad måste även andra aspekter utvecklas. 

Förväntningarna på revisorerna har onekligen förändrats och som en del i detta har vi förstått 

att den totala revisionskvaliteten måste förbättras. När det kommer till syftet att återvinna 

förtroendet för revisorerna anser vi att fokus i synnerhet bör ligga på att utveckla revisorns 

objektivitet. Det blir således av yttersta vikt att belysa, samt uppmuntra, kvalitéer hos 

revisorerna som tyder på stark objektivitet. 

1.2 Problemdiskussion 

I dyningarna efter detta årtiondes många företagsskandaler har flera studier gjorts i syfte att 

utröna de faktorer som påverkar revisionskvaliteten och som en del i detta även vilka faktorer 

som påverkar revisorernas objektivitet. Bamber och Iyer (2007) menar att revisorns 

identifiering med klienten kan hota objektiviteten, särskilt om revisorn i fråga är ung och 

oerfaren. Andra studier (se exempelvis Fontaine & Pilote, 2012; Herda & Lavelle, 2013) 

pekar på vikten av revisorns nära förhållande med klienten när det kommer till förbättrad 

revisionskvalitet eftersom revisorn måste vara väl insatt i klientens verksamhet för att kunna 

göra ett bra arbete. Även om åsikterna går isär gällande bästa förhållningsmetod är det tydligt 

att förhållandet mellan klient och revisor är en viktig faktor i revisionsarbetet. Flera studier 

har påvisat klientens inflytande över revisorn (se bl.a. Sweeney & Pierce, 2011) och man har 

även lyckats påvisa detta inflytande under tidiga stadium av revisionsplaneringen (Hellman, 

2011), vilket tyder på att sociala och interpersonella aspekter vid revisionsarbete inte bör 

underskattas. 

Av den existerande litteraturen på området drar vi slutsatsen att sociala aspekter är viktiga vid 

revisionsarbete och att relationen mellan kontrollobjektet (klienten) och den som ska 

kontrollera (revisorn) är viktig både för kvaliteten på revisionen, revisorns förmåga att 

upptäcka felaktigheter samt att undgå att manipuleras av klienten. Som nämnts tidigare har 

studier visat att personer i ledande ställning inom företagen inte bara strävar efter att påverka 

revisionsprocessen, utan också lyckas med detta. I Hellmans (2011) kvalitativa studie baserat 

på intervjuer framgick att klienten i 97 procent av fallen försökte påverka revisionen redan vid 

planeringsstadiet. Sweeney och Pierce (2011) gjorde en liknande studie och kom fram till att 

ekonomiansvariga och andra ledande personer fann det lätt att styra revisionsprocessen i den 

riktning de ville (särskilt om personerna i fråga hade bakgrund som revisorer och således 

kände till knepen i branschen). Exempel på former av manipulation som framkom i dessa 
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studier innefattade försök att styra revisionsplaneringen, försök att styra vilka medlemmar 

revisionsteamet skulle ha samt försök att påverka tidsallokeringen till de olika delarna av 

revisionen (Hellman, 2011; Sweeney & Pierce, 2011). De kom även fram till att många, 

främst yngre och därmed tämligen nya i yrket, revisorer saknade viktiga kunskaper för att 

klara av arbetet. Förutom låg förståelse för företagets verksamhet fann Sweeney och Pierce 

(2011) att många av revisorerna saknade självförtroende och därmed hade svårigheter att 

interagera med, såväl som att konfrontera, klienten. Dessutom hade dessa revisorer 

svårigheter med att balansera samarbetet med klienten med behovet att förbli objektiv. 

Om vi ska tolka resultatet av de två studierna ovan verkar det finnas en tendens till ett 

”undanglidande” beteende hos många revisorer och en ovilja att konfrontera eller stöta sig 

med klienten. Som framgår av framförallt Sweeney och Pierces (2011) studie är osäkerhet, 

oerfarenhet och lågt självförtroende ett problem när det kommer till revisorns objektivitet och 

förmåga att hantera eventuella manipulationer och påstötningar från klienternas sida. Flera 

studier har visat att klienter känner sig berättigade till dessa påtryckningar då de betraktar 

revisionsbyråerna som tillhandahållare av tjänster snarare än en kontrollmekanism (se 

Hellman, 2011; Sweeney & Pierce, 2011). Då båda dessa studier pekar på 

personlighetsfaktorer och interpersonella relationer som tänkbar förklaring till revisorers 

bristande objektivitet finns det kanske anledning att titta närmare på revisorns personlighet? 

I en studie av Fathil och Schmidtke (2010) undersöktes sambandet mellan revisorns 

personliga egenskaper och vederbörandes förmåga att upptäcka fel och bedrägerier när det 

kom till samvetsgrannhet (eng. ”conscientiousness”), integritet och misstänksamhet. I studien 

fann de tecken på samband mellan vissa specifika personlighetsdrag och förmågan att hitta 

fel. Jaffar, Haron, Iskandar och Salleh (2011) i sin tur använde McCraes och Johns ”Five-

Factor Model of Personality” (1992) för att studera potentiella samband mellan revisorers 

förmåga att upptäcka fel och deras inneboende personlighet. Studien fann dock inga entydiga 

svar på om personliga egenskaper hade effekt på individens förmåga till 

bedrägeriidentifikation. 

“Five-Factor Model och Personality” beskrivs av McCrae och John (1992) som ett 

personlighetstest baserat på fem grundläggande personlighetsfaktorer som kan mätas 

kvantitativt med hjälp av en enkät. Personlighetsfaktorerna är: neuroticism (individens 

benägenhet till ängslan, obeslutsamhet och låg självkänsla), extraversion (individens 

benägenhet till utåtvändhet och behov av kontakt med omvärlden), samvetsgrannhet 
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(individens benägenhet till pliktkänsla och plikttrogenhet), öppenhet till nya erfarenheter 

(individens öppenhet till nya erfarenheter och vilja att engagera sig i mental verksamhet) samt 

behaglighet (individens förmåga att komma överens med andra). Modellen är väl beprövad 

och har använts i många andra studier än den tidigare nämnda, bl.a. vid undersökning av 

sambandet mellan arbetsprestation och personlighet i så vitt skilda branscher som exempelvis 

brottsutredning (Ono, Sachau, Deal, Englert & Taylor, 2011), ledarskap (Oh & Berry, 2009) 

och kasinoverksamhet (Prentice & King, 2013). 

Finns det samband mellan revisorns personliga egenskaper och förmågan att balansera 

förhållandet till klienten på ett objektivt och professionellt sätt? Om så är fallet anser vi det 

vara av stor vikt att identifiera de personlighetsdrag som lämpar sig bättre än andra för just 

revisionsarbete. Detta eftersom flera studier pekar på att oerfarna revisorer har svårt att 

balansera mellan rollen som kontrollfunktion och rollen som tillhandahållare av en tjänst. Då 

allmänheten dessutom har förlorat förtroende för revisorn känns det viktigt att få fram det 

eventuella sambandet till revisorerna själva och företagsledningar så att de kan ta till sig av 

det och arbeta för förbättringar i syfte att stärka förtroendet för revisorernas yrkesroll. Enligt 

vår vetskap har inga studier till dags dato undersökt förhållandet mellan revisorns personliga 

egenskaper och vederbörandes förmåga att bemöta och stå emot påtryckningar från klienten. 

Sweeney och Pierce (2011) har dock påvisat att unga, nyutbildade revisorer har svårare att stå 

emot påtryckningar. Vi vill därför undersöka personlighetsdrag hos revisorsassistenter och 

mindre erfarna revisorer och sätta detta i förhållande till deras förmåga att identifiera och 

motstå olika former av extern manipulation från klientens sida. 

Föreliggande studie är enligt vår kännedom unik då den i allra högsta grad fokuserar på 

individfaktorer istället för kontextuella faktorer. Vi arbetar därmed utefter teorin om bad 

apples som i motsats till argumentet för bad barrels förespråkar att skulden till oetiskt 

beteende i olika former av organisationer vilar hos ett fåtal omoraliska individer snarare än 

hos klimatet i organisationen i stort (Treviño & Youngblood, 1990). I och med detta bidrar 

studien i huvudsak till två litteraturområden, där det ena är litteratur om individfaktorer och 

det andra är litteratur om objektivitet. Om samband kan påvisas blir resultatet intressant i 

fråga om vidare utveckling av underlag för rekryteringsprocessen, då vi som tidigare nämnts 

söker samband mellan revisorers personlighetsdrag och arbetsprestation.  
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I syfte att underlätta förståelsen kommer förmågan att motstå extern manipulation och 

förmågan att balansera relationen till klienten framledes likställas med förmågan att bibehålla 

objektiviteten vid revisionsarbete. 

1.3 Frågeställningar 

Hur påverkar revisorns personlighetsdrag dennes förmåga att bemöta och våga ifrågasätta 

påtryckningar från ledande personer i klientföretagen? 

Vilka personlighetsdrag eller personliga egenskaper är viktiga för revisorns förmåga att 

bemöta och våga ifrågasätta påtryckningar från ledande personer i klientföretagen? 

1.4 Syfte 

Studien syftar till att undersöka eventuella samband mellan revisorns personlighetsdrag och 

vederbörandes förmåga att stå emot påtryckningar från klienten (d.v.s. extern manipulation), 

och därmed förmågan att bibehålla objektiviteten vid revisionsarbetet. 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie bygger på relativt oerfarna revisorers personlighetsdrag och den potentiella 

effekt som dessa drag kan ha på revisorns förmåga att hantera klienter och objektivitet.  

Studien begränsas således till yngre revisorer, revisorsassistenter samt revisorer som blivit 

auktoriserade det senaste året. Fokus ligger på revisorns roll och förmågor vid revisionsarbete 

sett från revisorns perspektiv, vilket betyder att klientens perspektiv inte omfattas av den 

aktuella studien. 

En annan faktor som begränsar studiens omfattning är tidsbegränsningen för projektet; en 

tidsram på cirka tre månader omöjliggör en mer utförlig studie. 

1.6 Studiens fortsatta disposition 

I kapitel två behandlas tidigare forskning som är relevant för den aktuella studien och som 

hänger samman med studiens syfte och problemformulering. Kapitel tre tar upp och redogör 

för de metodval som har gjorts och hur de har applicerats på denna studie. I det fjärde kapitlet 

presenteras resultatet av studien. Slutsatser baserade på studiens resultat diskuteras i kapitel 

fem. Detta kapitel presenterar också potentiella begränsningar gällande generaliserbarheten 

hos resultatet samt ger förslag till framtida forskningsområden. 
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2. Tidigare forskning 

I det andra kapitlet presenteras tidigare forskning som belyser utvalda faktorer som kan 

tänkas påverka objektiviteten, vilka i sig kan påverkas av vilken personlighet man har. Vi 

beskriver även The Five-Factor Model of Personality (FFM) närmare där vi fördjupar oss i 

de fem olika karaktärsdimensionerna. Dessa ligger i sin tur till grund för utformandet av 

hypoteser. 

2.1 Objektivitet 

Brännström och af Ekenstam (2013) framhäver att allmänheten måste utveckla sin förståelse 

för revisorns roll och dennes uppgifter i sammanhanget. Vidare menar de att om ingenting 

görs riskerar hela yrkeskåren att bli lidande då revisorns vara eller icke vara ifrågasätts. När 

det kommer till att försöka återvinna förtroendet för revisorerna anser vi att fokus i synnerhet 

bör ligga på att belysa och utveckla revisorns objektivitet. Kravet på objektivitet finns stadgat 

i Revisorslagen 20 § där det står att revisorerna “ska utföra sina uppdrag med opartiskhet och 

självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden”. Även FAR (2014a, 2014b) 

belyser objektiviteten och framhåller att det är en av de grundläggande principerna för yrket 

samt ett krav för att upprätthålla god yrkessed. Men vad är det som påverkar denna 

objektivitet? 

2.2 Faktorer som kan påverka objektivitet 

2.2.1 Oberoende 

Många länder har infört speciella etiska regelverk för att säkerställa revisorns oberoende i 

förhållande till klienten, i Storbritannien erkändes vikten av revisorns oberoende för 

säkerställande av objektivitet så tidigt som 1845 (Vanasco, Skousen & Santagato, 1997). The 

Independence Standards Board (ISB 2000, se exempelvis Myring & Bloom, 2003) har 

identifierat fem hot mot revisorns oberoende: 

 Att revisorn handlar i självintresse, d.v.s. att revisorn har känslomässiga, finansiella eller 

personliga skäl att inte handla oberoende. 

 Att revisorn utför revision av sitt eget eller andra medarbetares jobb p.g.a. att 

revisionsfirman har utfört för stor andel rådgivningstjänster i förhållande till 

revisionstjänster i klientföretaget i fråga. 
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 Att revisorn försvarar eller opponerar mot klienten eller dess position snarare än att agera 

som en opartisk kontrollant av finansiella rapporter. 

 Att revisorn har ett för nära förhållande med klienten. 

 Att revisorn blir påverkad av öppna eller dolda hot från klienter eller andra intressenter. 

Flera studier har gjorts angående problemet med att revisionsfirmorna tillhandahåller fler 

tjänster än att bara fungera som en kontrollfunktion; Dopuch och King (1991) utförde ett 

studentexperiment för att undersöka huruvida tillhandahållandet av ej revisionsbetonade 

tjänster påverkade revisorns oberoende. Detta då lönsamheten av att tillhandahålla dessa 

tjänster skulle kunna påverka revisorns objektivitet eftersom denne lättare skulle acceptera 

påtryckningar från klienten i syfte att bibehålla dessa uppdrag. Chung och Kallapur (2003) 

fortsatte i samma stil med att undersöka sambandet mellan ej revisionsbetonade tjänster, 

klientens betydelse för revisionsfirman och effekten av dessa faktorer på revisorns vilja att 

kompromissa om oberoendet. Ytterligare en studie i samma linje utfördes av Jamal och 

Sunder (2011); genom att studera online-marknaden för baseball-kort drog de paralleller med 

revisionsområdet såtillvida att denna bransch också tillämpar kvalitetssäkring (av baseball-

korten) så väl som att tillhandahålla andra typer av tjänster (prissättning, tidningar och 

dealers). Utmärkande för dessa studier (Dopuch & King, 1991; Chung & Kallapur, 2003; 

Jamal & Sunder, 2011) var att man inte kunde finna något samband mellan tillhandahållandet 

av ej revisionsbetonade tjänster och bristande revisionskvalitet (till följd av minskat 

oberoende). Den marknadsbaserade studien av Jamal och Sunder (2011) indikerade till och 

med att företag som producerade flera olika typer av tjänster hade större marknadsandelar och 

erhöll större förtroende från sina kunder angående certifieringen av baseball-kort (vilket enligt 

studien är att jämföra med kontrollfunktionen vid en revision). 

Det har även gjorts omfattande studier gällande sambandet mellan revisorns oberoende och 

dennes kognitiva moraliska utveckling. Sweeney och Roberts (1997) fann samband mellan 

vilken grad av etiskt tänkande individen innehade och förmågan till ett oberoende handlande; 

individer med hög grad av etiskt tänkande var inte i samma utsträckning snara att enbart 

hänvisa till firmans etiska regler eller de etiska riktlinjerna i branschen, utan kunde i större 

grad reflektera över högre kontextuella etiska problem och hade således förmågan att sätta det 

etiska dilemmat i ett större sammanhang. Dessutom hade potentiella bestraffningar för oetiskt 

handlande enligt professionella riktlinjer större inverkan på individer med lägre moralisk 

utveckling eftersom dessa fungerade som direkta begränsningar för vad som fick göras 
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(Sweeney & Roberts, 1997). Treviño och Youngblood (1990) var inne på samma linje med 

sina teorier om bad apples, d.v.s. att vissa individer som i större utsträckning är benägna till 

oetiskt beteende av olika slag, till skillnad mot teorin om bad barrels som lägger skulden för 

oetiskt handlande på det etiska klimatet hos organisationen i stort. En senare studie av Kish-

Gephart, Harrison och Treviño (2010) påvisar stöd för att både individuella faktorer (bad 

apples) och kontextfaktorer (bad barrels) har inflytande på det etiska handlandet i en 

organisation. Resultatet av denna studie indikerade dock att det skulle vara möjligt för 

organisationer att genom test av individernas personliga egenskaper avgöra vilka personer 

som är mest benägna till oetiskt beteende och således undvika dessa bad apples vid 

rekrytering (ibid.). Falk, Lynn, Mestelman och Shehata (1999) fann också samband mellan 

individens moraliska utveckling och dennes agerande i förhållande till klienten; revisorer med 

lägre poäng på denna skala tenderade att i större utsträckning fatta oetiska beslut till gagn för 

egen vinning. Denna slutsats är intressant eftersom Falk et al. (1999) också fann att risken var 

större att revisorer skulle handla oetiskt om det fanns en möjlighet för klienten att byta 

revisor. Dessutom kunde det påvisas att eventuella bestraffningar eller böter hade mindre 

effekt ju högre risk att klienten skulle kunna byta revisor. Dessa slutsatser är av särskilt 

intresse eftersom respondenterna i studien inte visste om att deras moraliska utveckling 

testades i samband med deras beteende och detta kan ha minskat risken för oärliga svar 

(ibid.). 

Ett hot mot oberoende och objektivitet som särskilt uppmärksammades av ISB (2000) var 

revisorns förhållande med klienten. Bamber och Iyer (2007) studerade sambandet mellan 

revisorns identifikation med klienten och dennes förmåga att förbli oberoende. De fann att 

även om den professionella identifikationen (revisorns identifikation med sin yrkesroll) 

överlag var större än klientidentifikationen (revisorer som identifierade sig mer med sina 

klienter) visade revisorerna större tendenser till att samtycka till klientens önskemål gällande 

hur rapporteringen skulle gå till. En intressant slutsats av studien var att revisorer med större 

erfarenhet och högre grad av professionell identifikation i större utsträckning tenderade att 

inte ge efter för klienten (ibid.). 

2.2.2 Kännedom om klientens verksamhet 

Med ledning av innehållet i det föregående avsnittet är det tydligt att revisorns förhållande 

med klienten kan vara problematiskt för den förres förmåga att bibehålla objektiviteten och att 

många anser ett nära förhållande som ett hot mot revisorns oberoende (vilket inte minst 

framgår av att ISB framhöll det som ett av fem reella hot mot revisorns oberoende). Det finns 
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dock studier som tyder på att ett nära förhållande med klienten är av vikt för att 

revisionsfirmorna inte bara ska kunna ge så bra service som möjligt, utan också för att 

kvaliteten på revisionen ska säkerställas. Inte minst handlar det om att utveckla en kännedom 

om och ett kunnande av klientens verksamhet. Sweeney och Pierce (2011) uppger som ett 

extremt exempel en ung revisors felaktiga antagande: personen i fråga tog miste på ett märke 

för gödningsmedel vid en inventering eftersom denne trodde att märkesbeteckningen i själva 

verket var ett datum. Detta hade en minst sagt menlig verkan på klientens förtroende för 

nämnda revisor (ibid.). 

Fontaine och Pilote (2011, 2012) uppmärksammar revisorns problematiska situation genom 

att framhäva att revisorer och klienter, till skillnad mot exempelvis säljare och kunder, har ett 

trepartsförhållande där produkten av samarbetet inte enbart är till för revisorn och klienten, 

utan också är viktigt för aktieägare, anställda eller övriga intressenter (d.v.s. tredje parten i 

förhållandet). Fontaine och Pilote (2011) gjorde med ledning av detta en undersökning av hur 

företag ville att deras relation till revisorn skulle te sig och det som framkom var att man från 

företagens sida önskade ett nära och långvarigt förhållande till revisorn. Detta eftersom 

företagen inte såg revisorn som enbart en kontrollfunktion utan också efterfrågade rådgivning 

gällande bästa redovisningspraxis, intern redovisning och kontroll samt rent generell 

rådgivning angående verksamheten, allt sammantaget s.k. Value-Added Audit (ibid.). 

En annan studie som tar upp klienternas ökande efterfrågan efter mer än bara en 

kontrollfunktion är Herda och Lavelles (2013) undersökning av klienternas behandling av 

revisorerna och hur denna behandling inverkar på revisorns tillhandahållande av tjänster 

utöver själva revisionen. Här fann de ett positivt samband mellan klientens uppträdande, d.v.s. 

hur trevliga, tillmötesgående och öppna de var gentemot revisorn, och revisorns 

tillhandahållande av Value-Added Service, d.v.s. utförande av tjänster utöver revisionsarbetet 

för klienten. Även om ett vänskapligt förhållande uppenbarligen innebär stora fördelar för 

både revisorer och klienter (inte minst för deras gemensamma arbetsklimat och samarbete) 

framhåller Herda och Lavelle (2013) att man i sin undersökning inte ägnat någon 

uppmärksamhet åt detta förhållandes inverkan på revisorns objektivitet. Tvärtom finns det 

mycket riktigt studier som tyder på att vänskapliga och långvariga förhållanden klienter och 

revisorer emellan kan påverka revisorns benägenhet att acceptera klientens förespråkade 

redovisningsprinciper så länge som dessa principer ligger inom ramen för god 

redovisningssed (Shafer, Ketchand & Morris, 2004; Kerler & Brandon, 2010). Detta gäller 

även i fall där revisorn inte håller med om att dessa principer i sammanhanget är de bäst 
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lämpade (ibid.). En förklaring till detta är att ett långvarigt och vänskapligt betonat 

förhållande ofta leder till att revisorn utvecklar ett större förtroende för klientföretagets 

ledning och dess etiska principer (Kerler & Brandon, 2010). 

Tydligt är att förhållandet mellan klienten och revisorn presenterar ett dilemma; Fontaine och 

Pilote (2011, 2012) förespråkar ett nära förhållande i syfte att utveckla ett bättre samarbete 

och ett kvalitativt revisionsarbete, men att revisorn samtidigt måste hålla sig på armlängds 

avstånd från klienten för att säkerställa oberoende och objektivitet. Denna balansgång ställer 

stora krav både på personlighet och erfarenhet hos revisorn (ibid.). 

2.2.3 Erfarenhet 

Erfarenhet är en annan faktor som har nämnts tidigare i samband med diskussionen om 

revisorers förmåga till oberoende och därmed bibehållning av objektiviteten (se Hellman, 

2011; Sweeney & Pierce, 2011; Fontaine & Pilote, 2012). Erfarenhet har också framhållits 

som en viktig faktor för att klara av den svåra balansgången som relationen mellan klienten 

och revisorn faktiskt utgör (Kerler & Brandon, 2010). 

En intressant vinkling på problemet med brist på erfarenhet ges i Bhattacharjee och Morenos 

(2002) studie om effekten av affektiv (emotionell) information på professionell 

beslutsfattning hos erfarna och oerfarna revisorer; dessa forskare fann att oerfarna revisorer 

hade mycket svårare att sortera bort irrelevant information och att detta påverkade vilket 

beslut de fattade. I studien som baserade sig på både erfarna och oerfarna revisorer delades 

dessa upp i två grupper med lika stor andel erfarna och oerfarna revisorer i båda grupperna. 

Revisorerna blev sedan tillfrågade om deras bedömning i ett scenariofall som gällde andelen 

inkurans vid en lagergranskning. Den första gruppen fick i stort sett bara relevant information 

som underlag för bedömningen av fallet. Den andra gruppen däremot fick dessutom ta del av 

information om att personalen på klientföretaget var både högfärdiga och svåra att samarbeta 

med, d.v.s. negativ emotionell information som inte var relevant för bedömningen av fallet i 

fråga.  Resultatet blev att erfarna revisorer gjorde samma bedömning av fallet oavsett om de 

matades med negativ emotionell information eller inte, vilket tyder på en förmåga att ignorera 

irrelevant information. Oerfarna revisorer gjorde i högre grad en negativ bedömning av 

inkuransen hos lagervärdet när de hade delgivits negativ emotionell information om 

klientföretaget, vilket tyder på att deras bedömning i hög grad färgades av denna information 

trots att den var helt irrelevant (Bhattacharjee & Moreno, 2002). 
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En tidigare studie av Bonner (1990) påvisar också ett visst samband mellan erfarenhet och 

arbetsprestation. Även om många saker kan läras in redan som student måste vissa saker 

anammas genom praktik; Bonner (1990) identifierade bl.a. den erfarna revisorns förmåga att i 

större grad identifiera viktiga vinklingar av fallet vid beslutsfattning, dessutom underlättade 

erfarenhet för individens förmåga att se helheter och uppfatta samband. 

En något motsägande slutsats drogs av Ashton (1991); hon undersökte graden av expertis hos 

revisorer genom att applicera rådande modeller av expertis på revisorns arbete och fann att 

erfarenhet inte alltid hjälper individer att upptäcka och bedöma felfrekvenser. Detta strider 

mot de modeller av expertis som är allmänt rådande och som förlitar sig på kunskapsförvärv 

och minne, baserat på många år av frekvent och direkt erfarenhet av det aktuella området. I 

jämförelse med exempelvis schackspelaren, vars förmåga bedöms av om vederbörande vinner 

eller inte, är det faktiskt svårt att bedöma expertisen hos en revisor (ibid.). Ashton (1991) drar 

därför slutsatsen att revisorns arbetsuppgifter är alltför komplexa för att mätas med rådande 

modeller av expertis eftersom att revisorns framgång i organisationen inte bara härrör till 

fattande av revisionsrelaterade beslut, utan också grundar sig på interpersonella och politiska 

egenskaper. 

2.2.4 Klientens inflytande 

Som omnämnts ovan kunde Kerler och Brandon (2010) påvisa ett positivt samband mellan 

revisorns förtroende för klientföretagets ledning och dennes benägenhet att acceptera 

klientens förespråkade redovisningsmetoder så länge som dessa var i linje med Generally 

Accepted Accounting Principles, GAAP (skulle kunna jämföras med god redovisningssed i 

svenska sammanhang), även i de fall revisorn inte ansåg det vara bästa praxis för 

sammanhanget i fråga. Detta samband påvisar relationens roll i klientens förmåga att influera 

revisorn i dennes beslutsfattande. 

Gibbins, McCracken och Salterio (2010) använde en annan utgångspunkt genom att 

undersöka hur revisorer valde att förhandla med sina klienter i relation till vad rådande 

förhandlingsteorier förespråkar; enligt dessa finns det två typer av strategier: 

Fördelande strategier 

 Påstridig strategi, vilken innebär att parterna försöker få den andra att ge med sig. 
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 Beviljande strategi, vilken innebär att parterna ändrar sin ståndpunkt inom ett område 

(vilket minskar de egna fördelarna och förbättrar villkoren för den andra parten) i syfte 

att få fler fördelar på ett annat område. 

 Kompromissande strategi, vilken innebär att man försöker nå en medelväg parterna 

emellan. 

Integrativa strategier 

 Problemlösande strategi, vilken innebär att man försöker nå en bättre förståelse för 

båda parters intressen och på detta sätt utveckla nya lösningar som är anpassade till 

dessa intressen. 

 Utöka förhandlingen med nya frågor i syfte att bättre kunna förhandla fram de frågor 

man tycker är viktiga, vilket det ges utrymme för om att man gör avträdanden från 

mindre viktiga frågor. 

(Gibbins et al., 2010) 

En av slutsatserna från studien var att revisorer redan från början var mer inriktade på 

integrativa strategier, vilket enligt generella förhandlingsteorier brukar innebära att den 

förhandlande parten syftar till att försöka bibehålla en god relation med den andra parten och 

samtidigt försöka nå bästa möjliga resultat för sig själv. Gibbins et al. (2010) menar att detta 

användande av integrativa strategier kan inverka ofördelaktigt på revisorns objektivitet 

eftersom användandet av dessa strategier innebär att revisorer rutinmässigt ger efter för 

klienten, vilket i sig kan påverka revisionskvaliteten negativt. Detta innebär i så fall att 

revisorns förhållande till klientföretagets ledning kan inverka negativt på objektiviteten i 

förhandlingen dem emellan, något som tydligt visar effekten av klientens inflytande på 

revisorn (Gibbins et al., 2010). 

Vi har tidigare varit inne på att klienter aktivt strävar efter att påverka sina revisorer och att 

studier har visat att de faktiskt lyckas med det, både allmänt (Sweeney & Pierce, 2011) och 

redan i inledningsstadiet till revisionen (Hellman, 2011). Som omnämnts ovan visade 

Hellmans (2011) svenska studie att CFO (eng. Chief Financial Officer) i 97 procent av fallen 

sökte påverka förhandlingen med revisorer redan vid inledningsstadiet till revisionen i syfte 

att dra fördel av revisionsarbetet för den interna kontrollen i företaget, och att de ansåg sig 

berättigade till detta eftersom de såg sig själva som kunder och revisionsbyrån som en 

tillhandahållare av tjänster. Detta strider mot den allmänna bilden av förhållandet mellan 
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revisorer och klienter som ett trepartsförhållande, eftersom synen som klienterna i Hellmans 

(2011) studie uppvisade inte tog någon hänsyn till övriga intressenter som exempelvis 

aktieägare eller allmänheten. 

Flera studier har visat att klienter försöker och ibland lyckas med att påverka sina revisorer på 

olika områden: 

 Styra vilka områden som ska granskas i revisionen genom att försöka påverka revisorn 

redan i förhandlingsstadiet till revisionen med argumentet att klienten betalar ett högt 

pris för tjänsten (Hellman, 2011). Detta sätt att förhandla skulle i så fall falla under 

integrativa strategier, vilket i sin tur kan utgöra ett hot mot objektiviteten i 

revisionsarbetet (Gibbins et al., 2010). Flera klienter i Sweeney och Pierces (2011) 

studie uppgav att box-ticking mentaliteten hos många revisorer gjorde att de lättare 

accepterade potentiellt svaga förklaringar från klientens sida i syfte att fortgå med 

arbetet. 

 Styra vilka personer som ska vara med i revisionsteamet och återigen hänvisa till det 

pris de måste betala för tjänsten (Hellman, 2011). Sweeney och Pierce (2011) anger 

svårigheten i förhållandet mellan revisionsteamet och klienten som ett potentiellt hot 

mot objektiviteten eftersom revisorerna ofta måste spendera mycket tid med klienten, 

d.v.s. utöva ett nära samarbete där interpersonella faktorer kan spela in och möjligen 

skapa implikationer för revisorns roll som kontrollfunktion. Vidare uppgav några av 

klienterna i studien att de hade utvecklat en intuition för att identifiera svagare 

medlemmar av revisionsteamet, vilket också bidrog till en källa för manipulation 

(Sweeney & Pierce, 2011). 

 Styra hur revisorn bör utföra revisionen. En stor del (85 procent) av klienternas CFOs 

i Hellmans (2011) studie föreföll betrakta revisorerna som verktyg i ledningens 

kontrollarbete över underlydande enheter. 

 Styra över tidsplanen för revisionen och hur mycket tid som ska allokeras till olika 

områden (framgick i 17 procent av fallen i Hellmans (2011) studie). En vanlig metod 

för manipulering av revisorer under revisionsarbetet var att inte presentera viss 

information förrän närmare deadline vilket kunde påverka noggrannheten i 

granskningen av denna information (Sweeney & Pierce, 2011). 
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Som framgår av ovanstående studier finns det flera områden på vilka klienter har möjlighet att 

påverka sina revisorer. Sweeney och Pierce (2011) visade dessutom på att klienter med 

bakgrund på revisionsfirmor i ännu högre grad ansåg sig ha möjlighet att påverka och 

manipulera revisorn, särskilt i de fall där revisorerna i fråga var oerfarna, osäkra eller under 

tidspress. 

2.2.5 Tidspress 

Tidspress har i flera studier uppgetts vara en viktig faktor som påverkar både objektiviteten 

och kvaliteten på revisionsarbetet (Willet & Page, 1996; Pierce & Sweeney, 2004). Pierce och 

Sweeney (2004) fann att många revisorer hade upplevt en större tidspress än tidigare. De 

angav även att livlig ekonomi, krävande klienter och brist på personal var faktorer som 

spelade in i denna ökning av arbetstempo. I en tidigare studie av Willet och Page (1996) 

upplevde 88 procent av respondenterna att tidspressen hade ökat under deras karriär som 

revisorer. Dessutom uppgav respondenterna att för lite tid var allokerad till varje projekt i 

över hälften av fallen (Willet & Page, 1996). Båda studierna (Pierce & Sweeney, 2004; Willet 

& Page, 1996) fann ett starkt samband mellan tidspress och dysfunktionellt beteende som 

exempelvis URT (eng. Under Reporting Time), d.v.s. för lite tid rapporteras i syfte att inte 

spräcka tidsbudgeten eller framstå som inkompetent. Dessa studier fann också samband 

mellan tidspress och QTB (eng. Quality Threatening Behavior) där för tidigt signerande av 

stegen i revisionsarbetet (eng. Premature Sign-Off, PSO) upplevdes som ett av de allvarligaste 

för kvaliteten på revisionen. Svanberg och Öhman (2013) argumenterar att en stark etisk 

kultur inom revisionsfirman bidrar till att minska QTB och att eventuella bestraffningar för 

oetiskt beteende faktiskt har effekt på minskandet av denna typ av dysfunktionellt beteende. 

Något motsägande visade Glover (1997) att tidspress kunde reducera den så kallade 

utspädningseffekten genom att få revisorn att enbart fokusera på relevant information. Detta 

resultat kan ha implikationer för oerfarna revisorer eftersom Bhattacharjee och Moreno 

(2002) fann tydliga tendenser att denna grupp hade svårt att skilja mellan relevant information 

och subjektivt laddad information. Lee (2002) argumenterar å andra sidan för att problemet 

inte låg hos de yngre individerna inom revisionsfirman och att ansvaret alltid bör läggas hos 

chefer och ansvariga eftersom det är de som till syvende och sist sätter tidsbudgeten och 

utvärderar de yngre revisorernas arbete. 

Märk väl att tidspress som påverkan på revisorns objektivitet i ovanstående studier har 

undersökts mer ur ett kontextuellt perspektiv än som en faktor som påverkar individer olika. 
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Vi anlägger ett individperspektiv på vår studie och lägger därmed större vikt vid individuella 

egenskaper och interpersonella relationer och hur dessa påverkar revisorns objektivitet. 

2.3  Personlighetspsykologi 

2.3.1 Bakgrund 

Personlighetspsykologi syftar till att ur ett helhetsperspektiv beskriva och förklara människors 

sätt att fungera (Törestad & Magnusson, 2014). Som ett exempel inom 

personlighetspsykologin nämns traitpsykologin, där arbetssättet och inriktningen beskrivs 

som att man på ett kvantitativt sätt studerar “olika personlighetsdrags betydelse för beteendet 

och hur de förhåller sig till varandra” (ibid.). Pervin och Cervone (2010) beskriver traitteorin 

som en teori där man med hjälp av personlighetsegenskaper försöker beskriva personlighet. 

De framhåller dock att det finns olika nyanser av traitteorier och att de aktuella 

karaktärsdragen skiljer sig mellan de olika teorierna. Gemensamt för alla traitteorier är 

emellertid att man ser på personlighetens kärna som uppbyggd av breda generella 

karaktärsdrag som påverkar individens beteende. Pervin och Cervone (2010) framhäver också 

att alla individer, enligt traitteorin, har olika mycket av de skilda karaktärsdragen i sig och att 

det utmärkande karaktärsdraget hos en individ ska reflektera ett sammanhängande mönster i 

hur individen agerar, känner och tänker. Om en person exempelvis beskrivs som reserverad 

ska detta spegla individens generella beteende, det handlar således inte om ett specifikt 

tillfälle. Med detta inte sagt att individen aldrig kan agera på annat sätt än reserverat (ibid.). 

Pervin och Cervone (2010) poängterar även att traitteorins syn på individer är att oavsett vilka 

miljöombyten som sker består individens psykologiska egenskaper, man har således en 

oföränderlig personlighet. McCrae och John (1992) beskriver The Five-Factor Model of 

Personality (FFM) som en version av traitteori. 

2.3.2 Five-Factor Model of Personality 

Enligt Digman (1990) tog forskningen kring personlighetsorganisering fart i och med en 

artikel skriven av William McDougall (1932), men inspiration påstås ha hämtats från ännu 

tidigare forskning såsom Klages (1926) och Baumgarten (1933) (i Digman, 1990). I sin 

artikel föreslog McDougall (1932) att personligheten möjligen kan analyseras med hjälp av 

fem komplexa faktorer, vilka han menade var: intellekt, karaktär, temperament, disposition 

och humör. Digman (1990) beskriver olika forskningsresultat som uppkommit till följd av 

McDougalls artikel, ur vilka man kan se att antalet nödvändiga dimensioner oftast stämmer 
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överens, men att det finns meningsskiljaktigheter vad gäller innebörden och betydelsen av 

dem. 

I efterdyningarna av McDougalls artikel utvecklades The Five-Factor Model of Personality 

(FFM) av Paul T. Costa Jr. och Robert R. McCrae (Digman, 1990). Den beskrivs av McCrae 

och John (1992) som en version av traitteori där mänsklighetens innersta egenskaper beskrivs 

i form av individuella skillnader. Av Pervin och Cervone (2010) framgår det att FFM 

använder sig av fem globala och breda karaktärsdimensioner för att beskriva personligheten. 

Dessa dimensioner är: neuroticism, extraversion, öppenhet till nya erfarenheter, 

samvetsgrannhet och behaglighet. Dimensionerna anses vara relativt oberoende av 

miljöpåverkan och har således en biologisk grund där genetiken spelar en betydande roll. 

Pervin och Cervone (2010) menar vidare att varje individ, oavsett nationalitet eller kultur, har 

inslag av alla karaktärsdimensioner. De fem huvudsakliga karaktärsdimensionerna utgörs i sin 

tur av sex mer specifika karaktärsdrag. Ofta visar individer på en enhetlighet när det gäller hur 

hög grad de passar in på de olika karaktärsdragen inom en karaktärsdimension, men det 

behöver inte alltid vara så (Pervin och Cervone, 2010). 

1985 publicerades frågeformuläret NEO-PI för första gången av Costa och McCrae (1992). 

Formuläret skulle användas för att mäta de fem personlighetsfaktorerna i FFM. Sedan 1985 

har frågeformuläret granskats och utvecklats. Man har även skapat ett förenklat och mer 

koncist frågeformulär (NEO-FFI) som innehåller betydligt färre frågor (ibid.). McCrae och 

Costa (2004) menar att detta frågeformulär har bevisats användbart och trovärdigt inom flera 

områden och det är detta frågeformulär som används mest för att mäta FFM. 

2.3.3 Alternativ version av FFM 

McCrae och Costa Jr. (1997) poängterar att de flesta psykologer nu är överens om att FFM är 

den bästa modellen för att skildra uppbyggnaden av människors karaktärsdrag. 1995 

presenterade dock Block (1995) kritik mot FFM där han menade att det finns flera områden 

inom modellen att ifrågasätta och att vidare studier bör göras på denna. Denissen och Penke 

(2008) tar fasta på detta och anser dessutom att FFM är för beskrivande samt att det finns 

många varierande beskrivningar av de fem personlighetsfaktorerna inom FFM. De menar 

vidare att för att FFM ska kunna accepteras fullt ut som en vetenskaplig personlighetsmodell 

behövs omfattande teoretisk bearbetning, samt begreppsmässig förfining. Denissen och Penke 

(2008) försöker göra en möjlig begreppsmässighet av dimensionerna i FFM och har utifrån 
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sina tolkningar av tidigare forskning bildat mer koncentrerade beskrivningar, vilka i sin tur 

legat till grund för bildandet av ett frågeformulär, FIRNI. 

Neuroticism - Känslomässig instabilitet 

Neuroticism eller graden av känslomässig instabilitet har blivit kopplad bland annat till 

individens oförmåga att hantera stress och prestera i pressade situationer, men också till 

sociala rädslor såsom att bli kritiserad eller avvisad. (Denissen & Penke, 2008). Denissen och 

Penke (2008) har i sin koncentrerade beskrivning av neuroticism föreslagit följande tolkning: 

”individuella skillnader i människors känslighet för signaler om social exkludering” dock 

med viss öppenhet för att även icke-sociala tolkningar kan vara giltiga. Sweeney och Pierce 

(2011) identifierade tidspress som en viktig faktor när det kom till klientens möjlighet att 

manipulera revisorn, vilket kan kopplas till den tidigare tolkningen av neuroticism. Vi menar 

dock att även ängslan inför social exklusivitet torde ha en effekt på revisorn att vara 

lättpåverkad.  Hypotesen för neuroticism blir därmed följande: 

H1: Hög grad av neuroticism har negativ inverkan på revisorns förmåga att stå emot 

extern manipulation. 

Extraversion - Utåtvändhet 

Dennisen och Penke (2008) menar att det finns tre olika grupperingar av extraversion. Den 

första beskrivningen handlar om till vilken grad en individ följer sina impulser och man 

menar därmed att det finns ett positivt samband mellan extraversion och känsligheten i 

individers belöningssystem. En annan beskrivning handlar om individers förmåga att utöva 

makt och att vara ledare, medan en tredje beskrivning riktar in sig på individers benägenhet 

att uppskatta social interaktion. Dennisen och Penke (2008) väljer att beskriva extraversion, 

eller utåtvändhet, som just individens benägenhet att uppskatta sociala utbyten med andra 

människor och dessutom som ett mått på hur passiv eller aktiv en person är när det kommer 

till att initiera sociala kontakter. Med ledning av detta samt med hänsyn till revisorns 

problematiska förhållande till klienten hypotiserar vi följande om extraversion: 

H2: Hög grad av extraversion har positiv inverkan på revisorns förmåga att stå emot 

extern manipulation. 
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Öppenhet till nya erfarenheter 

Enligt Dennisen och Penke (2008) finns det åtskilliga beskrivningar av denna beteckning. Till 

exempel relaterar man begreppet till individens benägenhet till innovation och 

problemlösning såväl som förmåga och förkärlek för intellektuell och kreativ stimulans. Det 

finns en röd tråd genom alla beskrivningar, vilken Dennisen och Penke (2008) tar fasta på vid 

sin beskrivning av begreppet. De menar att öppenhet till nya erfarenheter bör tolkas som 

“skillnader i belöningsvärde av att engagera sig i kognitiv aktivitet” (Dennisen & Penke, 

2008, s.1289). Förkärleken till tankeverksamhet och intellektuell stimulans leder oss fram till 

följande hypotes: 

H3: Hög grad av öppenhet till nya erfarenheter har positiv inverkan på revisorns 

förmåga att stå emot extern manipulation. 

Samvetsgrannhet - målmedvetenhet 

Generellt är de flesta forskare överens om att graden av samvetsgrannhet har att göra med 

uppgiftsrelaterade beteenden (Dennisen & Penke, 2008). Mer specifikt beskriver Dennisen 

och Penke (2008)  detta personlighetsdrag som kopplat till individuella skillnader i 

målmedvetenhet, det vill säga strävan efter fullförandet av målsättningar och förmågan att 

fortsätta arbeta målmedvetet trots att väntan på eventuella belöningar är lång. Fathil och 

Schmidtke (2010) fann tecken på samband mellan graden av samvetsgrannhet och individens 

betyg i ämnen relaterade till redovisning och att detta i så fall skulle ha indirekt påverkan på 

individens prestation som revisor. Med detta som grund har vi kommit fram till följande 

hypotes: 

H4: Hög grad av samvetsgrannhet har positiv inverkan på revisorns förmåga att stå 

emot extern manipulation. 

Behaglighet - vänlighet 

Beskrivningen av detta personlighetsdrag kan delas upp i två grupper där den första gruppen 

beskriver behaglighet som graden att vårda nära relationer och att man uppskattar andra 

människors sällskap. Den andra gruppen beskriver istället behaglighet som ett mått på 

individens benägenhet till att vilja samarbeta, snarare än att tävla om begränsade resurser samt 

som individuella tendenser till altruistiskt beteende, det vill säga att sätta gruppens 

välbefinnande före individens (Dennisen & Penke, 2008). Dennisen och Penke (2008) väljer 
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att begränsa sin tolkning av begreppet till det senaste. som: ”individuella skillnader i 

tendensen att uppvisa altruistiskt beteende”.  

Åsikterna går isär gällande detta personlighetsdrags inverkan på arbetsprestation (Dennisen & 

Penke, 2008), men Barrick och Mount (1993) fann tendenser till negativt samband mellan 

höga grader av behaglighet och arbetsprestation inom yrken med stor andel självständigt 

arbete. Som en följd av detta hypotiserar vi att behaglighet har negativt samband, om något, 

på revisorns prestation i sammanhanget: 

H5: Hög grad av behaglighet har negativ inverkan på revisorns förmåga att stå emot 

extern manipulation. 
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3. Metod 

I det tredje kapitlet presenteras uppsatsens övergripande metodval i form av 

forskningsansats, forskningsprocess och forskningsmetod. Forskningsstrategin inleder den 

empiriska metoden som beskriver hur vi agerat vid insamling av data. Här presenterar vi 

datainsamlingsmetod och urval, samt genomför en operationalisering av enkäten. Även 

studiens svarsfrekvens, validitet och reliabilitet diskuteras. Slutligen beskrivs de metoder som 

har tillämpats för dataanalys. 

3.1 Övergripande metodval 

3.1.1 Positivistisk forskningsansats 

Enligt Bryman och Bell (2013) handlar den kunskapsteoretiska ståndpunkten om hur man ser 

på den sociala verkligheten och på vad som kan ses som giltig kunskap. Ett sätt att se på detta 

är genom naturvetenskapens synvinkel (ibid). Bryman och Bell (2013) menar att när man 

förespråkar och anammar naturvetenskapliga metoder vid sina studier har man en positivistisk 

utgångspunkt, vilket vi benämner forskningsansats. 

Saunders, Lewis och Thornhill (2012) framställer positivismen som helt uteslutande av de 

egna tolkningarna och värderingarna, samt att målet med studierna är att genom 

hypotesprövning generalisera verkligheten inom ett visst område. Bryman och Bell (2013) 

beskriver vidare positivismen som ett spår från naturvetenskapen där man gärna vill ha 

absolut kunskap som kan kvantifieras. De menar att man med hjälp av forskningen vill kunna 

testa teorier och bidra med stöd för utvecklingen av lagar som kan förklara mänskliga 

beteenden. Allwood och Erikson (1999) i sin tur framhäver positivismen som begränsad till 

erfarenheten, till det som är givet. De påstår att man genom vetenskapen vill finna 

beskrivningar av regelbundenheter som kan bidra till förutsägelser. Dessa beskrivningar 

stämmer väl överens med arbetsgången för vår studie, då vi söker ett generellt samband 

mellan fem varierande personlighetsdrag och revisorns förmåga att motstå extern 

manipulation, och således vederbörandes förmåga att bevara objektiviteten. Studien bygger 

även på tidigare forskning där vi försöker utveckla redan existerande teorier och finna stöd till 

förklaringar av mänskliga beteenden. I linje med Saunders et al. (2012) beskrivning redovisas 

dessutom resultatet från studien objektivt utifrån de svar vi samlat in från respondenterna. 
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3.1.2 Forskningsprocess 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det framför allt två sätt att se på hur forskning och teori 

förhåller sig till varandra, de talar om deduktiv och induktiv process. Denna process är 

framför allt kopplad till vilken väg forskaren tar mot sina slutsatser. Frågorna man ställer sig 

är huruvida det är teorin som styr forskningen eller om teorin är ett resultat av 

forskningen.  Beroende på vilket synsätt man har angriper man således studien från olika 

utgångspunkter (ibid.) Saunders et al. (2012) presenterar även abduktion, vilket innebär en 

förening av de två nämnda processerna. Vidare framställer de den deduktiva processen som 

en process som bygger på att man kontrollerar hypoteser som utvecklats utifrån tidigare 

fastställda teorier. Den induktiva processen beskrivs istället av Bryman & Bell (2013) som ett 

angreppssätt där forskaren ser på teorin som ett resultat av forskningsinsatsen. Utifrån denna 

framställning samt tidigare beskrivningar av både positivismen och vår studie känns det 

självklart att vår studie följer den deduktiva processen. 

3.1.3 Forskningsmetod 

Bryman och Bell (2013) menar att val av forskningsmetod främst är kopplat till vilken typ av 

information och data som ska sökas i den empiriska undersökningen, samt hur 

datainsamlingen ska ske och på vilket sätt den sedan ska analyseras. Bryman och Bell (2013) 

talar om två olika forskningsmetoder; kvantitativ och kvalitativ metod. 

Enligt Allwood och Erikson (1999) lägger den positivistiska vetenskapsfilosofin en värdering 

i val av forskningsmetodik, där den kvantitativa forskningsmetodiken förespråkas på 

grunderna att den anses vara mer effektiv och värdefull. Även Bryman och Bell (2013) menar 

att kvantitativ forskningsmetodik hör ihop med positivismen, såväl som med den deduktiva 

forskningsprocessen och en objektiv syn på verkligheten. Det framgår även att man vid 

användning av kvantitativ metod mestadels är intresserad av numerisk data som gärna samlas 

in genom enkäter. Det finns även en förkärlek för mätningar, och man föredrar att göra 

analysen och presentationen av data med hjälp av grafer och statistik (ibid.) 

Vår studie är numeriskt inriktad och vi är till fullo beroende av svaren från våra enkäter, 

vilket stämmer väl överens med föregående beskrivningar. Vi bedömer att analysen av våra 

data lämpligast sker med hjälp av statistiska instrument såsom korrelations- och 

regressionsanalyser, samt illustreras med hjälp av tabeller och boxplots. Baserat på denna 

bedömning samt tidigare val av forskningsansats och forskningsprocess har vi kommit fram 



 

22 
 

till att den kvantitativa forskningsmetoden lämpar sig väl för vår studie, och är således den 

metod vi har anammat. 

3.2 Empirisk metod 

3.2.1 Forskningsstrategi 

Saunders et al. (2012) menar att val av forskningsdesign handlar om hur man väljer att gå till 

väga när man ska besvara sin forskningsfråga. För dem blir formuleringen av 

forskningsdesignen en fråga om sammanhang, vilket oundvikligen blir en omfattande process. 

Den berör bl.a. val av kvalitativ och kvantitativ studie, bemötande av studiens syfte, 

strategival och tidsram. 

Bryman och Bell (2013) beskriver istället forskningsdesignen som en ram för insamling och 

analys av en studies data, vilket kan likställas med vad Saunders et al. (2012) beskriver som 

forskningsstrategi. Det är detta vi kommer att förhålla oss till då vi fortsättningsvis diskuterar 

forskningsdesign/forskningsstrategi eftersom andra delar beskrivits tidigare (alternativt att de 

kommer att beskrivas i det följande). Vi kommer även att anamma ordvalet forskningsstrategi. 

För att samla in data till vår studie har vi använt oss av forskningsstrategin 

surveyundersökning, vilken enligt Saunders et al. (2012) är en populär strategi som ofta 

används i förklarande forskning. De beskriver vidare det förklarande syftet som kopplat till 

studier av framför allt orsakssamband, vilket stämmer väl överens med vår studie som har i 

syfte att söka samband mellan revisorns personlighetsdrag och dennes förmåga att behålla sin 

yrkesmässiga objektivitet. Valet av surveyundersökning som forskningsstrategi bygger 

framför allt på tidigare val av forskningsansats, forskningsprocess och forskningsmetod. 

Bryman och Bell (2013) beskriver surveyundersökningen som en form av tvärsnittsdesign där 

man i huvudsak använder sig av enkäter eller strukturerade intervjuer för att vid ett tillfälle 

samla in data i syfte att söka samband mellan variabler. 

3.2.2 Datainsamlingsmetod 

Materialet som analyseras i vår uppsats har vi samlat in genom en enkätundersökning. Utifrån 

tidigare gjorda studier och fastställda teorier har vi utformat en tvådelad enkät. En del som 

testar revisorns personlighet, och en del som testar revisorns förmåga att bemöta och 

ifrågasätta klienten. Enligt Bryman och Bell (2013) är postenkäter den vanligaste formen av 

enkäter som respondenterna fyller i själva. Vi har valt en variant av detta då vi via E-post har 

skickat ut en länk med enkäten till respondenterna. Respondenternas E-postadresser 
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registreras i ett enkätprogram, därefter skickas länken ut till alla. Programmet håller reda på 

vilka som har svarat och vilka som inte har svarat, baserat på detta skickas automatiska 

påminnelser ut till de som inte har svarat. Respondenterna besvarar enkäten direkt via länken 

och svaren registreras i enkätprogrammet då de väljer att trycka på “submit”. Det framgår inte 

vem som har svarat, och vi kan således endast ta del av svaren.  Vi valde att använda detta 

enkätprogram då det ger oss möjligheten att garantera våra respondenter 100 procent 

anonymitet samtidigt som vi ändå har möjlighet att påminna de respondenter som glömt, eller 

vid första tillfället valt bort, att besvara vår enkät. Vi har en tro på att denna 

anonymitetsgaranti samt påminnelserna ska kunna öka deltagandet något. Bryman och Bell 

(2013) stödjer detta då de konstaterar att påminnelser fungerar. 

3.2.3 Urval 

Enligt Bryman och Bell (2013) är förmågan att generalisera vad som ofta står i fokus vid 

kvantitativ forskning. Eftersom det är svårt att intervjua en hel population eller att få 

densamma att svara på enkäter menar de att det istället blir viktigt att välja ut ett representativt 

urval. Den vanligaste använda tekniken för att uppnå representativt urval är sannolikhetsurval 

där man slumpmässigt väljer ut individer ur en population (ibid.). Bryman och Bell (2013) 

höjer dock ett varnande finger för en övergeneralisering. De påpekar att det är vanligt att 

forskare generaliserar för större populationer än den som legat till grund för det slumpmässiga 

urvalet. Det representativa urvalet är endast representativt för den population som legat till 

grund för det slumpmässiga urvalet (Bryman & Bell, 2013). 

Halvorsen (1992) framhäver också forskares vilja att generalisera sina resultat, samt urvalets 

del i detta. Han menar att sannolikheten för ett överensstämmande mellan resultatet i urvalet 

och i populationen ökar med storleken på urvalet. Bryman och Bell (2013) påpekar att det inte 

finns något “korrekt” antal respondenter, utan tillsammans med ett antal andra faktorer brukar 

tid, pengar och behovet av precision ligga till grund för urvalsstorleken. 

Populationen som vår studie riktar sig till är alla Sveriges revisorsassistenter, revisorer som ej 

är godkända eller auktoriserade samt nyligen auktoriserade revisorer. Vi har i och med detta 

gjort ett försök att rikta in oss på mindre erfarna och relativt nyutbildade revisorer. 

Insamlingen av E-postadresser till respondenterna har inte följt någon speciell strategi. Vi har 

haft en önskan att samla in så många E-postadresser som möjligt och har således sökt 

revisorsassistenter och revisorer som inte är godkända eller auktoriserade på de sätt vi kunnat 

komma på. I första hand har vi sökt via revisionsbyråer runtom i hela Sverige vilket gav cirka 
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500 adresser, vi har även kontaktat de fyra största revisionsbyråerna i Sverige (“Big 4” - 

KPMG, Deloitte, EY, PwC) i hopp om att de skulle dela med sig av email adresser till sina 

anställda med den rätta befattningen, dock utan resultat. Vi bedömer ändå att vi har fått ett 

representativt urval av revisorsassistenter samt svenska revisorer som ej är godkända eller 

auktoriserade eftersom vi har adresser till personer som är spridda över hela landet, samt är 

verksamma i ett stort antal små och medelstora revisionsfirmor. Till sist valde vi att utöka 

populationen något och kontaktade Revisorsnämnden för att få ut namnen på de som 

auktoriserats det senaste året. Detta gav oss cirka 150 ytterligare E-postadresser, där vissa 

även arbetar inom Big 4 vilket ger oss en än större vidd på respondenter, då de i och med 

detta även omfattas av stora revisionsfirmor. Även om de auktoriserade revisorerna kan anses 

betydligt mer erfarna än exempelvis revisorsassistenter anser vi de inte vara alltför långt ifrån 

vår målgrupp, just för att de är nyligen auktoriserade. Att involvera både auktoriserade och 

icke auktoriserade revisorer kan dessutom möjliggöra för en jämförelse mellan dessa grupper, 

vilket eventuellt kan leda till intressanta resultat. 

Vi bedömer att insamlingen av respondenter till vår studie i det närmsta uppfyller kraven för 

sannolikhetsurval, då den i enlighet med Bryman och Bells (2013) krav i så stor utsträckning 

som möjligt har gjorts på slumpmässiga grunder. Med detta menar vi att vi inte har uteslutit 

några grupper inom urvalsramen, och vi har arbetat för att ge alla samma möjlighet att komma 

med. 

Däremot har vi, som tidigare nämnts, inte fått till ett samarbete med de stora revisionsbolagen 

som benämns Big 4. I och med detta kan en diskussion huruvida vår studie är drabbad av 

urvalsbias vara aktuell.  Bryman och Bell beskriver nämligen urvalsbias som en skevhet 

baserad på att vissa medlemmar inom urvalsramen har låg chans att komma med. Ur det 

avseendet att E-postadresser till anställda av Big 4 är betydligt svårare att få tag på än E-

postadresser till anställda på övriga revisionsfirmor skulle man kunna hävda att vi är drabbade 

av urvalsbias. Genom vårt val att även ta med nyligen auktoriserade revisorer i vår studie 

ökade vi dock chanserna för anställda inom Big 4 att komma med, men vad gäller de icke 

auktoriserade revisorerna och revisorsassistenterna är Big 4 i det närmsta icke-existerande. I 

det stora hela menar vi ändå att vår studie bygger på ett sannolikhetsurval och att vi har gett 

alla lika stor chans att delta, baserat på våra befogenheter. 



 

25 
 

3.2.4 Etiska ställningstaganden 

Bryman och Bell (2013) presenterar flera olika instanser som har utformat regler kring etik i 

samband med forskning. De poängterar vidare vikten av att inbegripa de etiska riktlinjerna i 

sin forskning. Precis som med mycket annat framkommer det att synen på vad som är etiskt 

acceptabelt är nyanserad. Bryman och Bell (2013) refererar dock till Diener och Crandall 

(1978) som har riktat in sig på fyra huvudsakliga områden som är viktiga att ta hänsyn till: 

 om det uppstår någon skada för deltagarnas del 

 om det förekommer någon brist på samtycke från deltagarnas sida 

 om man inkräktar på privatlivet 

 om det förekommer någon form av bedrägeri, falska förespeglingar eller 

undanhållande av viktig information 
(Bryman & Bell, 2013, s.144) 

Som tillägg till vår enkät utformade vi ett introduktionsbrev där vi presenterade oss själva 

samt vårt syfte med studien och vår enkät. I vårt utskick till respondenterna framgick det även 

tydligt att de var garanterade anonymitet. Det var ett medvetet val att i vårt introduktionsbrev 

inte gå djupt in i vår problemdiskussion eller i vårt syfte då vi inte ville avslöja något som 

kunde färga respondenternas svar. Vid utformandet av vinjettfrågorna hade vi också med oss 

en tanke om att utforma dem på ett sätt som gör dem svåra att tolka vad gäller syftet med att 

ställa frågan. Möjligtvis kan man tolka detta som manipulation av frågorna och undanhållande 

av information från respondenterna. Vi menar dock att det var nödvändigt för att studien 

skulle reflektera verkligheten så väl som möjligt och för att undvika att respondenterna 

“svarade rätt” istället för att svara sanningsenligt. Vi menar även att detta inte är ett etiskt 

brytande då deltagarna på intet sätt kan ta skada av detta, de hade full valmöjlighet till att 

avstå att svara på enkäten, vi inkräktade på intet sätt på deras privatliv och vår nyansering av 

informationen bör inte betraktas som någon form av bedrägeri. Jacobsen (2002) poängterar 

även att de etiska reglerna är omöjliga att följa till punkt och pricka, vilket öppnar för egna 

reflektioner och bedömningar. Med detta menar han bl.a. att det är upp till forskaren att 

bedöma huruvida nyttan av ett etikbrott överträffar skadan, s.k. nyttoetik. 

3.3 Operationalisering 

Operationalisering handlar om en process där forskaren utformar de begrepp som är av 

intresse att undersöka (Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) förklarar vidare att 

begrepp är de företagsekonomiska studiernas utgångspunkt och även teorins byggstenar. För 
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att kunna vara till nytta i en kvantitativ undersökning förutsätts dock att begreppet görs 

mätbart på något sätt och sedermera kan fungera som beroende och oberoende variabler. 

3.3.1 Enkäten 

Personliga faktafrågor 

Vår enkät inleds med tre personliga faktafrågor där vi frågar om kön, ålder och erfarenhet i 

revisionsbranschen. Eftersom att vi inte har kunnat handplocka E-postadresser till oerfarna 

revisorer har vi ingen aning om erfarenheten hos respondenterna. Genom att ta med dessa 

frågor öppnar vi för att kunna se eventuella samband mellan erfarenhet, kön eller ålder och 

förmågan att motstå extern manipulation. Då vi även har valt att inkludera nyligen 

auktoriserade eller godkända revisorer i studien har vi dessutom valt att inkludera en fråga om 

detta i den inledande delen av enkäten för att kunna särskilja mellan individer som är 

auktoriserade eller inte. 

FFM 

Faktafrågorna följs av ett frågeformulär som är baserat på den beprövade Five-Factor-Model 

of Personality, FFM. Vi har valt en omarbetad version av frågeformuläret som Dennisen och 

Penke (2008) har arbetat fram. Detta formulär består av 50 påståenden som är kopplade till 

personlighet. Respondenten besvarar enkäten genom att kryssa i alternativ på en Likertskala 

där de på fem olika nivåer tar ställning till huruvida de instämmer eller inte instämmer om 

påståendet. Genom Likertskalan kan man således gradera kraften i deras svar. 

FFM mäter hur väl respondenternas personlighet överensstämmer med de fem karaktärsdrag 

som speglas i frågorna. Vår studie ämnar mäta huruvida de fem olika karaktärsdragen som 

mäts i FFM påverkar revisorns objektivitet. Bryman och Bell (2013) beskriver oberoende 

variabler som utövare av kausal verkan på beroende variabler.  De fem karaktärsdragen är 

således de oberoende variablerna i vår studie: 

 neuroticism 

 extraversion 

 öppenhet till nya erfarenheter 

 samvetsgrannhet 

 behaglighet 
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Vinjettfrågor 

Vinjett-teknik beskrivs av Bryman och Bell (2013) som en vanlig teknik när man vill 

undersöka människors normer och värderingar. De förklarar vidare att en vinjettfråga består 

av en beskrivning av ett scenario följt av en fråga till respondenten där man vill veta hur 

vederbörande skulle reagera i en liknande situation. 

Sista delen i vår enkät går ut på att mäta revisorernas förmåga att förbli objektiva trots 

påtryckningar från klienterna. För detta har vi valt att utforma två vinjettfrågor, vi kallar dem 

scenariofrågor, som besvaras genom en femgradig Likertskala. 

Genom att sammankoppla svaren från de båda delarna i enkäten, avser vi att mäta huruvida 

karaktärsdragen har någon inverkan på graden av objektivitet. Då vi antar att graden av 

objektivitet påverkas av olika personlighetsfaktorer utgör objektivitet den beroende variabeln 

i studien (Bryman & Bell, 2013). 

3.4 Pilotstudie 

Eftersom respondenten oftast är helt utelämnad vid en enkätundersökning blir det extra viktigt 

att undvika oklarheter (Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) menar därför att det 

vid enkätundersökningar kan vara bra att göra en pilotstudie, d.v.s. att man testar enkäten 

innan den skickas ut till det egentliga urvalet. 

Även Kylén (1994) beskriver vikten av att testa enkäten innan det slutgiltiga utskicket till det 

utvalda urvalet. Han menar att enkäter lägger en bra grund för att få lättbearbetat material, 

men i gengäld krävs det mycket tid för att få fram en bra enkät. 

På grund av tidsbrist och svårigheter med att hitta respondenter till vår studie har vi inte haft 

möjlighet att genomföra någon regelrätt pilotstudie eller att till punkt och pricka följa Kyléns 

(1994) steg mot en bra enkät. Vi anser dock att vår enkät är utformad på ett lättförståeligt sätt 

och att vi med de små medel vi har haft har testat den på en tillräckligt bra nivå. 

I vår teoridel framgår tydligt att FFM är en brett accepterad modell samt att frågeformulären 

som hör till är väl beprövade sedan tidigare. Trots att mest litteratur visar på användbarhet och 

trovärdighet av frågeformulären NEO-PI samt NEO-FFI (se exempelvis McCrae och Costa, 

2004) och inte specifikt den omarbetade versionen FIRNI som vi har valt att använda 

bedömer vi ändå att den inte behöver testas. Detta eftersom FIRNI bygger på NEO-PI och har 
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omarbetats utifrån den kritik som har riktats mot FFM. Vi har således valt att inte lägga 

resurser på att testa dess trovärdighet då detta ligger utanför vårt vetenskapliga område.  

Vid utformningen av vinjettfrågorna har vi lagt vikt vid att göra dem så lättförståeliga och 

sanningsenliga som möjligt. De två olika scenarion som framställs i vinjettfrågorna har med 

avsikt gjorts tämligen detaljerade, där både professionella och personliga aspekter har 

beskrivits utförligt i syfte att presentera en realistisk bild över hur många faktorer som kan 

spela in vid bedömningen av olika fall. Vi har även ägnat mycket energi till att formulera 

frågorna på ett sätt som gör att man undviker att respondenterna svarar “rätt”. Detta har bl.a. 

gjorts genom att ställa indirekta frågor baserade på hur respondenten tror att personen i fallet 

skulle ha agerat i den situation som framställs, snarare än att fråga hur de själva hade agerat. 

Fisher (1993) påvisar i sin studie av tre experiment att indirekta frågor kan förhindra att 

respondenter besvarar frågor med utgångspunkt i ett socialt önskvärt perspektiv (eng. Social 

Desirability Bias). Anonymiteten hos indirekta frågor kunde därmed till viss del öka chansen 

för ärliga svar eftersom tredjepersonsperspektivet gjorde att respondenterna visade sig mer 

villiga att svara ärligt på socialt känsliga frågor än vid direkt utfrågning (ibid.). 

För att ytterligare säkerställa trovärdigheten i våra scenariofrågor och kontrollera att de inte är 

ledande i sin formulering lät vi två auktoriserade revisorer samt en auktoriserad 

redovisningskonsult (f.d. revisorsassistent) tycka till om dem. Samtliga ansåg att frågorna var 

relevanta samt att de var “svåra” att besvara på så vis att de inte kunde utläsa vad vi var ute 

efter. Detta ser vi som väldigt positivt och som att vi har lyckats att undvika att 

respondenterna svarar “rätt”. Efter de tre tillfrågades bedömning av frågorna som bra valde vi 

att göra våra enkätutskick. 

3.5 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

Svarsfrekvensen på vår enkät uppgår till 21,9 procent av urvalet (eller 133 svar av 607 

respondenter). Det förkommer dessutom bortfall på grund av att vissa respondenter har valt 

att inte svara på samtliga frågor, vilket kan medföra konsekvenser för den slutliga analysen. 

Vad gäller svarsfrekvenser poängterar Mangione (i Bryman & Bell, 2013) att svarsfrekvenser 

under 50 procent inte är acceptabla.  Bryman och Bell (2013) ger dock exempel på flera 

studier med låg svarsfrekvens (i de allra flesta fall lägre än den i vår studie) som publicerats i 

välrenommerade tidskrifter. Förutsättningen för att fortgå med analyser av studier med låg 

svarsfrekvens är en medvetenhet över eventuella skevheter som kan uppstå, vilka bör tas i 

beaktning vid analysen (ibid.). Då urvalet för vår studie redan från början är en grupp som 
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anses svår att nå (p.g.a. att det inte finns några tydliga register över yngre revisorer och 

revisorsassistenter, ej publicerade E-postadresser, låga incitament att svara på enkäter etc.) 

väljer vi, trots relativt låg svarsfrekvens, att analysera de data som har inkommit. 

3.6 Analysmetoder 

Då vår enkät består av ett stort antal variabler (56 stycken), utförs inledningsvis en PCA-

analys (Principal Components Analasys) på de 50 personlighetsfrågorna för att minska antalet 

variabler i FFM till fem komponenter; extraversion, öppenhet till nya erfarenheter, 

neuroticism, samvetsgrannhet och behaglighet. På detta sätt blir antalet variabler mer 

överskådligt eftersom man har möjlighet att minska antalet dimensioner i data utan att förlora 

stora mängder information. Detta eftersom man enbart använder de komponenter som står för 

en stor del av variansen i data (Shlens, 2005). Den s.k. faktorladdningen för varje variabel i 

enkäten indikerar hur starkt de är knutna till ovanstående komponenter; variabler med svag 

laddning eller med laddning på flera komponenter tas sedan bort för att undvika skevhet 

(ibid.). 

Därefter beräknas Cronbach’s Alpha för varje faktor och den här gången inkluderas den 

beroende faktorn som vi här väljer att kalla för objektivitet. Med hjälp av Cronbach’s Alpha 

kan man mäta den interna reliabiliteten d.v.s. måttens följdriktighet (Bryman & Bell, 2013). 

Vidare förklarar Bryman och Bell (2013) att en alphakoefficient som uppgår till 1 innebär 

perfekt inre reliabilitet, medan ett värde på 0 betyder att det inte finns någon reliabilitet. Det 

framgår även att gränsen för vilket värde som kan klassas som en acceptabel nivå är något 

svävande. Bryman och Bell (2013) hävdar dock att ett värde på nedåt 0,7 är att betrakta som 

acceptabelt, men att värdet i bästa fall inte bör understiga 0,8.   

En korrelationsanalys utförs för att mäta sambandet mellan samtliga variabler inklusive 

objektivitet, kön, ålder, erfarenhet och auktorisation. På detta sätt mäts relationen mellan varje 

variabel (De Veaux, Velleman & Bock, 2012). Relationen mäts mellan maximum +1 som 

innebär en perfekt positiv korrelation, d.v.s. att variablerna ökar i samma riktning, och 

minimum -1 som innebär en negativ korrelation, d.v.s. att variablerna rör sig i motsatt 

riktning. En korrelation på 0 innebär att variablerna är perfekt oberoende av varandra 

(ibid.).  I detta sammanhang beräknas också p-värdet för varje oberoende variabel vilket visar 

vilken statistisk signifikans som uppnås. Sammanfattningsvis uttrycker p-värdet hur sannolika 

våra data är givet att nollhypotesen (H0) är sann (De Veaux et al., 2012). Ett p-värde på 0,05 
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antyder att testet är statistiskt signifikant även om denna måttstock är subjektiv och beror på 

vilket värde forskaren tolkar som signifikant (Bryman & Bell, 2013).  

Slutligen genomförs en regressionsanalys av de fem komponenternas prediktiva verkan på 

den beroende variabeln objektivitet. Innan en regressionsanalys utförs bör vissa antaganden 

om data och villkor för dessa vara uppfyllda; data som analyseras måste bestå av kvantitativa 

variabler och förhållandet mellan variablerna måste vara någorlunda linjärt (De Veaux et al., 

2012). Det senare antagandet kan verifieras genom att plotta de oberoende variablerna mot 

den beroende variabeln i en scatterplot; om inga tydliga mönster eller outliers (data som 

ligger långt ifrån de andra) framgår av scatterplotten kan man således fortgå med 

regressionsanalysen (ibid.). Nedan följer ett exempel på en scatterplot där den oberoende 

variabeln öppenhet till nya erfarenheter plottas mot den beroende variabeln objektivitet. Detta 

måste dock göras för varje enskild oberoende variabel innan en regressionsanalys kan utföras 

på dessa variabler (De Veaux et al., 2012). 

Figur 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

En scatterplot för varje oberoende variabel plottas mot objektivitet; om inga tydliga mönster 

kan urskiljas möjliggörs en regressionsanalys av samtliga data eftersom samtliga villkor för 

genomförandet är uppfyllda (De Veaux et al., 2012). 

Scatterplot över den beroende variabeln objektivitet gentemot personlighetsdraget öppenhet till nya 

erfarenheter. Som synes framgår inga tydliga mönster, utan spridningen är relativt oregelbunden. Några 

outliers strävar dock mot vänster i grafen, men bedöms inte ha större signifikans. 
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Eftersom studien involverar ett flertal oberoende variabler utförs en multipel hierarkisk 

regressionsanalys eftersom denna typ av analys möjliggör en separation av varje oberoende 

variabels inverkan på den beroende (De Veaux et al., 2012). Detta är viktigt för att kunna 

särskilja enskilda variablers påverkan från den aggregerade effekt de oberoende variablerna 

utgör tillsammans. Denna förklaringsgrad mäts i R
2
 som är ett mått mellan 0 och 1 där högre 

tal visar på en högre förklaringsgrad. Genom att multiplicera R
2
 med hundra kan man 

dessutom beräkna variabelns eller modellens (beroende på vilken som mäts) procentuella 

förklaringsgrad (ibid.). Den statistiska signifikansen mäts också i regressionsanalysen genom 

ett t-test (vilket anger p-värdet för variabelns förklaringsgrad) och ett F-test som uttrycker 

graden av förklarad varians i relation till graden av felvarians (Bryman & Bell, 2013). 

3.7 Validitet och reliabilitet 

Av Holme och Solvang (1997) ser vi att det är viktigt att granska sitt arbete kritiskt, bl.a. i 

fråga om validitet och reliabilitet. Validiteten berör vad det är vi mäter och huruvida ett mått 

verkligen mäter det den avser att mäta. Reliabiliteten i sin tur syftar till utförandet av 

mätningar och noggrannheten vid informationsbearbetning (ibid.). Bryman och Bell (2013) 

poängterar även att reliabilitet är en förutsättning för förekomsten av validitet. 

3.7.1 Validitet 

För att säkerställa validiteten hos den kvantitativa studien är det nödvändigt att resultaten inte 

har påverkats av eventuella kännetecken eller skevheter som rör forskaren (Bryman & Bell, 

2013). Detta innebär med andra ord att forskningen måste vara strikt objektiv för att resultaten 

ska betraktas som meningsfulla. Ett sätt att uppnå detta är att möjliggöra för andra forskare att 

replikera studien, d.v.s. att kunna upprepa studien och reproducera liknande resultat (ibid.). 

Det är därför viktigt att redogöra detaljerat för hur man har gått tillväga vid produktionen av 

resultaten. 

Personlighetstestet är, som tidigare nämnts, hämtat direkt från aktuell psykologiforskning och 

anses vara ett väl etablerat sätt att mäta individers personlighet (Denissen & Penke, 2008). 

Viss skevhet kan dock förekomma i vårt fall då vi själva har översatt enkäten från engelska 

till svenska, och man bör ta i beaktning att våra egna subjektiva tolkningar av frågorna kan ha 

färgat översättningen. Detta till trots att Denissen och Penke (2008) har en tro att deras 

omarbetade enkät, FIRNI, är lättare att översätta korrekt än den ursprungliga NEO-PI-R. 
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Scenariofrågorna i vinjettform har utvecklats för att inrymma så många faktorer som möjligt 

som kan ha effekt på revisorns sätt att hantera sin objektivitet och är inspirerade av tidigare 

studier (bl. a. Hellman, 2011; Sweeney & Pierce, 2011; Bhattacharjee & Moreno, 2002). 

Även här finns det risk för subjektiv färgning då scenarierna är en beskrivning av en potentiell 

verklighet såsom vi tolkar den. Detta i sig kan ha åverkningar på validiteten då det kan 

ifrågasättas om våra frågor verkligen utgör ett mått på revisorns objektivitet och dennes 

förmåga att stå emot extern manipulation (Bryman & Bell, 2013). 

3.7.2 Reliabilitet 

Holme och Solvang (1997) menar att det är oundvikligt att fel och brister smyger sig in under 

insamling och bearbetning av information. Processen från utskick av enkäter till presentation 

av resultat innehåller flera steg där fel kan smyga sig in, bl.a. tolkningar av frågorna från 

respondenterna och kodning av svaren. De menar vidare att det således blir viktigt för 

forskaren att sträva efter så små och få fel som möjligt. Ett möjligt sätt som framställs för att 

prova pålitligheten är att göra flera oberoende undersökningar av samma företeelse. Detta är 

dock allt som oftast för kostsamt, vilket gör att forskare många gånger strävar efter att redan 

innan undersökningen uppnå hög reliabilitet (ibid.). Detta menar Holme och Solvang (1997) 

exempelvis kan ske genom att man testar sina enkäter innan utskick. Som framkommit 

tidigare har vi i så stor mån vi har haft resurser till försökt att öka reliabiliteten på detta sätt 

när vi har arbetat med vår enkät.  

Andra faktorer som bör beaktas vid enkätstudier är trovärdigheten på respondenternas svar; 

det kan vara omöjligt att bedöma huruvida respondenterna har svarat utifrån hur de ser på 

verkligheten eller om de svarat utifrån hur de vill att verkligheten ska vara (se exempelvis 

Bryman och Bell (2013) för en diskussion om hur man upptäcker svarstendenser vid enkäter 

med slutna frågor). Detta kan vara viktigt för bedömningen av svaren från vårt 

personlighetstest då respondenterna själva kan vara omedvetna om hur de faktiskt beter sig i 

en verklig situation där påståendena i testet är aktuella. Begreppet Social Desirability Bias 

(Fisher, 1993) har diskuterats ovan och kan till viss del minskas med hjälp av indirekta frågor, 

garanterad anonymitet är ett annat sätt att minska socialt “lämpliga” svar och har tillämpats på 

den aktuella studien. Viss hänsyn måste också tas till att samtliga respondenter kanske inte 

har befogenhet att fatta beslut i situationer beskrivna i vinjettfrågorna och således inte har en 

riktig uppfattning över hur de själva skulle hantera en dylik situation. Slutsatser får istället 

dras utifrån hur de tror att någon annan hade hanterat situationen, vilket fortfarande kan vara 

av värde för studiens resultat.  
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En annan faktor som kan ha inverkan på trovärdigheten är enkätens sammansättning och 

längd; enkäten kan verka avskräckande om den är för lång men man tjänar sällan på att 

minska marginaler, typsnittsstorlek och radavstånd för att få den att se mindre omfattande ut 

än den verkligen är (Bryman & Bell, 2013). Enkäten bör inte heller vara för kort eftersom 

detta bäddar för slarviga svar, sex till åtta sidor är en vanlig rekommendation (Saunders et. al 

2012). Vid en första anblick kan vår enkät ge intryck av att vara väldigt omfattande med de 50 

frågorna på personlighetsdelen som följs av två stora vinjettfrågor med mycket text. Detta är 

dock nödvändigt för att vi ska kunna mäta det vi är ute efter, och med avseende på Saunders 

et. al (2012) uttalande torde vår enkät på sex sidor anses vara lagom. 
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4. Resultat 

I resultatkapitlet redogörs för urvalets grundläggande egenskaper och vilken fördelning som 

råder mellan dessa. Vidare följer en detaljerad genomgång av de analysmetoder som har 

valts och hur de har applicerats på studien. Slutligen sammanfattas resultatet av studien som 

ett underlag för diskussionen av slutsatserna i det påföljande och sista kapitlet. 

4.1 Demografisk profil av urvalet 

Enkätutskicket resulterade i 133 svar. I påföljande avsnitt redogörs för fördelningen mellan 

variablerna ålder, kön, erfarenhet och auktorisation. 

4.1.1 Ålder 

Åldersfördelningen mellan respondenterna blev relativt bred då den yngsta deltagaren var 22 

år gammal och den äldsta 63 år gammal. Fördelningen är dock skev åt vänster, d.v.s. att de 

flesta av respondenterna är yngre, vilket kan ses av att medelålder och medianålder är 32,9 år 

respektive 30 år. Bortfallet för denna fråga uppgick till två respondenter. 

Figur 4.1 

 

 

 

 

 

 

Boxplot över åldersfördelningen hos respondenterna. Förutom några outliers som drar medelåldern uppåt är 

fördelningen skev mot det yngre hållet med en medianålder på 30 år. 
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4.1.2 Kön 

Av de 133 respondenterna ingick 63 män och 68 kvinnor. Detta innebär att andelen män var 

47,4 procent och andelen kvinnor 51,1 procent. Bortfallet för denna fråga bestod av två 

respondenter vilket innebär ett bortfall på 1,5 procent. 

4.1.3 Erfarenhet 

Respondenterna uppgav att de hade mellan 0,2 års erfarenhet och 26 års erfarenhet av 

revision. Av de respondenter som svarade på frågan hade man i genomsnitt fem och ett halvt 

års erfarenhet vilket visar att fördelningen är skev åt vänster, d.v.s. att de flesta hade mindre 

erfarenhet, vilket också visas av medianvärdet på fyra år. Två respondenter valde dock att inte 

svara på denna fråga och fem respondenter uppgav att de hade noll års erfarenhet av revision, 

d.v.s. ingen erfarenhet alls. 

Figur 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 Auktorisation 

23 av de 133 respondenterna var antingen auktoriserade eller godkända revisorer och 107 

respondenter saknade auktorisation, vilket innebär en procentsats på 17,3 procent respektive 

80,5 procent. Bortfallet uppgick till tre respondenter. 

4.2 Förutsättningar för dataanalys 

Det har tidigare nämnts att studien involverar ett stort antal variabler (enbart 

personlighetstestet består av 50 komponenter). För att reducera antalet variabler till en mer 

Boxplot över fördelningen av erfarenhet (i år) hos respondenterna. Även här finns några outliers med 

längre erfarenhet av revision, men huvuddelen av respondenterna har enbart några års erfarenhet med en 

median på 4 år. 
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överskådlig nivå har en principalkomponentanalys (PCA) utförts vilket innebär att 50 

komponenter har reducerats till fem; extraversion, öppenhet till nya erfarenheter, 

neuroticism, samvetsgrannhet och behaglighet. De av komponenterna i personlighetstestet 

som påvisade låga faktorladdningar eller laddningar på fler faktorer än en har tagits bort för 

att minska skevhet i påföljande analyser. I följande avsnitt presenteras komponenterna och 

deras laddning till respektive faktor. 

Tabell 4.1  

Faktorladdning för personlighetsfaktorn Extraversion. 

Faktor 1 – Extraversion Faktorladdning 

Att interagera med andra människor brukar ge mig energi. 0,753 

Jag trivs bäst när jag är omgiven med många människor. 0,752 

Jag tycker om att träffa många människor och ha roligt tillsammans med dem. 0,729 

Jag trivs bäst när jag är ensam. 0,665 

Att vara med andra människor är ofta utmattande för mig. 0,663 

Att prata med andra människor motiverar mig och tar fram det bästa i mig. 0,658 

Jag tycker alltid det är roligt att träffa nya människor. 0,543 

När jag är tillsammans med en stor grupp av människor föredrar jag att stanna i 

bakgrunden. 
0,460 

Observera att några påståenden ger höga scores på varje personlighetsfaktor om man svarar nekande, andra ger 

utslag för medhållande svar. Av totalt tio komponenter som behandlade extraversion har åtta behållits då dessa 

påvisade starkare laddningar.  

Tabell 4.2 

Faktorladdning för personlighetsfaktorn Öppenhet till nya erfarenheter. 

Faktor 2 - Öppenhet till nya erfarenheter Faktorladdning 

Jag tycker verkligen om att engagera mig i mental verksamhet. 0,755 

Jag älskar att fundera över komplexa idéer som exempelvis meningen med livet eller 

internationella problem. 
0,742 

Jag föredrar att sysselsätta mig med dagliga ting framför att fundera över teoretiska 

problem. 
0,665 
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Jag tycker inte om att fundera över okonventionella idéer. 0,651 

Jag tycker inte om att engagera mig i tankeexperiment. 0,616 

Jag tycker om att fundera över hur samhället skulle kunna se ut i framtiden. 0,505 

Jag associerar inte tänkande med något kul. 0,363 

Observera att några påståenden ger höga scores på varje personlighetsfaktor om man svarar nekande, andra ger 

utslag för medhållande svar. Av totalt tio komponenter som behandlade extraversion har sju behållits då dessa 

påvisade starkare laddningar. 

Tabell 4.3 

Faktorladdning för personlighetsfaktorn Neuroticism. 

Faktor 3 – Neuroticism Faktorladdning 

Jag tvivlar ofta på stabiliteten hos mina sociala relationer. 0,304 

När jag plockar upp signaler om avslag från andra människor blir jag omedelbart orolig och 

börjar spekulera över möjliga anledningar. 
0,633 

Om andra signalerar att de inte tycker om någonting hos mig kan jag snabbt bli på sämre 

humör. 
0,630 

När jag inte hör något från en person på länge börjar jag snabbt tvivla på min relation till 

honom/henne. 
0,621 

Om en person som är viktig för mig beter sig konstigt på något sätt antar jag sällan att det 

har något med mig att göra. 
0,561 

Jag är sällan rädd för att andra människor inte ska tycka om mig. 0,532 

När vänner och släktingar inte uppmärksammar mig tillräckligt antar jag sällan att det beror 

på att de inte gillar mig längre. 
0,463 

Jag förutsätter aldrig att det är mitt fel även när vänner och släktingar inte ringer på länge. 0,325 

Observera att några påståenden ger höga scores på varje personlighetsfaktor om man svarar nekande, andra ger 

utslag för medhållande svar. Av totalt tio komponenter som behandlade extraversion har åtta behållits då dessa 

påvisade starkare laddningar. 
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Tabell 4.4 

Faktorladdning för personlighetsfaktorn Samvetsgrannhet. 

Faktor 4 – Samvetsgrannhet Faktorladdning 

När jag har ett mål kämpar jag hårt för att nå det målet. -0,775 

När jag har bestämt mig för en plan följer jag den oavsett hur lång tid den tar att 

genomföra. 
-0,737 

Jag har ofta satt upp målsättningar utan att verkligen ha försökt nå dem. -0,647 

När jag har en plan eller en målsättning gör jag allt för att klara av det jag har förutsatt mig. -0,647 

Det är svårt för mig att följa en plan om det kräver att jag lägger mina tillfälliga bekymmer 

åt sidan. 
-0,561 

Ofta fullföljer jag inte mina planer. -0,447 

När jag handlar utefter en plan blir jag inte lätt distraherad av kortsiktiga behov. -0,442 

Observera att några påståenden ger höga scores på varje personlighetsfaktor om man svarar nekande, andra ger 

utslag för medhållande svar. Av totalt tio komponenter som behandlade extraversion har sju behållits då dessa 

påvisade starkare laddningar. 

Tabell 4.5 

Faktorladdning för personlighetsfaktorn Behaglighet. 

Faktor 5 – Behaglighet Faktorladdning 

När mina intressen strider mot andras försöker jag alltid få ut så mycket som möjligt till 

mig själv. 
0,708 

Jag skulle inte ha problem med att prioritera mina egna intressen på bekostnad av andra 

människor. 
0,629 

Jag skulle hellre dela med mig av något än att tävla mot andra människor för att få det helt 

för mig själv. 
0,537 

Jag tvekar att hjälpa andra människor om det leder till nackdelar för mig själv. 0,520 

Mitt eget välbefinnande är viktigare för mig än att bekymra mig om andra människors 

problem. 
0,509 

Jag lägger hellre mina egna intressen åt sidan när de strider mot andra människors känslor. 0,480 

När jag delar någonting med andra är det inte viktigt för mig om andra får mer av det än 

jag. 
0,467 
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Jag tycker inte om att göra någon en tjänst när jag vet att han eller hon inte kommer ge 

något tillbaka i framtiden. 
0,325 

Observera att några påståenden ger höga scores på varje personlighetsfaktor om man svarar nekande, andra ger 

utslag för medhållande svar. Av totalt tio komponenter som behandlade extraversion har åtta behållits då dessa 

påvisade starkare laddningar. 

4.2.1 Cronbach’s Alpha 

Efter att ha reducerat antalet komponenter till fem, beräknas Cronbach’s Alpha på varje 

faktor. Detta mått visar som tidigare påtalats graden av intern reliabilitet hos varje faktor, 

d.v.s. att varje faktor faktiskt mäter det den är satt att mäta. Som kan utläsas i tabell 4.10 

nedan har alla faktorer ett Alpha-värde överstigande 0,7 och samtliga kan således betraktas 

som tillförlitliga (Bryman & Bell, 2013). 

Tabell 4.6 

Cronbach’s Alpha. 

Oberoende Variabler Cronbach’s Alpha 

Faktor 1 – Extraversion 0,867 

Faktor 2 - Öppenhet till nya erfarenheter 0,833 

Faktor 3 – Neuroticism 0,755 

Faktor 4 – Samvetsgrannhet 0,724 

Faktor 5 – Behaglighet 0,776 

Cronbach’s Alpha för oberoende variabler. Den mäter den interna reliabiliteten hos varje personlighetsfaktor. 

4.2.2 Sammanfattning av deskriptiv statistik 

I tabell 4.7 nedan presenteras deskriptiv statistik för samtliga oberoende och beroende 

variabler. Notera att de fyra första raderna rör dikotoma variabler med enbart två 

svarsalternativ. Ålder och erfarenhet har besvarats som öppna frågor där respondenten anger 

sin ålder i år samt erfarenhet av revisionsarbete i år. Övriga frågor rörande personlighet och 

förmåga att stå emot extern manipulation från klienten (objektivitet) har mätts med en fem-

gradig Likertskala där 1 ger lägsta poäng och 5 presenterar högsta möjliga poäng på varje 

variabel. 
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Tabell 4.7 

Deskriptiv statistik över samtliga variabler. 

Variabler Frekvens Medelvärde SD Median Min Max 

Man 63 
     

Kvinna 68 
     

Auktoriserad/godkänd 

Revisor 

23 
     

Ej auktoriserad/godkänd 

Revisor 

107 
     

Ålder
a 

 

32,95 8,40 30 22 63 

Erfarenhet 
 

5,49 5,32 4 0 26 

Extraversion 
 

3,71 0,58 3,69 1,63 5,00 

Öppenhet till nya erfarenheter 
 

3,41 0,57 3,38 1,63 4,75 

Neuroticism 
 

2,76 0,57 2,75 1,00 4,33 

Samvetsgrannhet 
 

3,67 0,60 3,71 1,14 4,71 

Behaglighet 
 

3,38 0,56 3,38 1,38 4,50 

Objektivitet
b 

 

2,78 0,96 2,50 1,00 5,00 

a
Oberoende variabler; ålder mäter respondentens ålder i år. Erfarenhet mäter respondentens erfarenhet av revison 

i år. Extraversion mäter respondentens score på personlighetsfaktorn extraversion. Öppenhet till nya erfarenheter 

mäter respondentens score på personlighetsfaktorn öppenhet till nya erfarenheter. Neuroticism mäter 

respondentens score på personlighetsfaktorn neuroticism. Behaglighet mäter respondentens score på 

personlighetsfaktorn behaglighet. 

b 
Beroende variabel; objektiviteten mäter respondentens förmåga att stå emot extern manipulation från klienten 

och förmågan att bibehålla objektiviteten vid revisionsarbete. 

4.3 Korrelationsanalys 

För att undersöka samband mellan olika variabler beräknas deras inbördes korrelation vilket 

visar styrkan i förhållandet mellan olika variabler. I tabell 4.8 nedan visas de inbördes 

relationerna som råder mellan varje variabel i en korrelationsmatrix. Den statistiska 

signifikansen hos styrkan i varje korrelation är också utsatt i form av ett p-värde. Förutom de 

fem personlighetsfaktorerna har även övriga oberoende variabler i enkäten adderats; kön, 

ålder, auktorisation och erfarenhet i år. 
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Tabell 4.8 

Pearson’s korrelation. 

  a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) 

a) Objektivitet Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed) 

1          

b)  Extraversion Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-,074 

 

,427 

1         

c) Öppenhet till nya  

     erfarenheter 

Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-,099 

 

,284 

,088 

 

,342 

1        

d) Neuroticism Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed) 

,129 

 

,164 

-,143 

 

,120 

-,023 

 

,805 

1       

e) Samvetsgrannhet Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed) 

,038 

 

,679 

-,202* 

 

,027 

-,112 

 

,223 

,025 

 

,789 

1      

f) Behaglighet Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-,062 

 

,502 

,044 

 

,637 

,126 

 

,171 

-,015 

 

,869 

-,072 

 

,432 

1     

g) Kön Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed) 

,020 

 

,820 

,094 

 

,308 

-,278** 

 

,002 

,151 

 

,101 

-,121 

 

,188 

,041 

 

,654 

1    

h) Ålder Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed) 

,041 

 

,650 

-,178 

 

,053 

,181* 

 

,049 

-,035 

 

,708 

-,071 

 

,443 

,200* 

 

,029 

,080 

 

,366 

1   

i) Auktorisation Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed) 

,228* 

 

,010 

-,030 

 

,746 

-,149 

 

,106 

,145 

 

,115 

-,019 

 

,834 

-,071 

 

,445 

,273** 

 

,002 

-,157 

 

,075 

1  

j) Erfarenhet (i år) Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-,071 

 

,431 

-,121 

 

,189 

,151 

 

,101 

-,038 

 

,683 

-,011 

 

,908 

,165 

 

,074 

,081 

 

,360 

,763** 

 

,000 

-,295** 

 

,001 

1 

*p < 0,05, **p < 0,01; (2-tailed).  

a 
Beroende variabel; objektiviteten mäter respondentens förmåga att stå emot extern manipulation från klienten 

och förmågan att bibehålla objektiviteten vid revisionsarbete.  

b-j
 Oberoende variabler; ålder mäter respondentens ålder i år. Erfarenhet mäter respondentens erfarenhet av 

revison i år. Extraversion mäter respondentens score på personlighetsfaktorn extraversion. Öppenhet till nya 

erfarenheter mäter respondentens score på personlighetsfaktorn öppenhet till nya erfarenheter. Neuroticism 

mäter respondentens score på personlighetsfaktorn neuroticism. Behaglighet mäter respondentens score på 

personlighetsfaktorn behaglighet. 

Som framgår av ovanstående tabell visar ingen av personlighetsdragen statistisk signifikans 

gentemot den oberoende variabeln objektivitet. Detta tyder på att ingen av hypoteserna 1 till 5 

kan bekräftas. Observera dock att variabeln auktorisation har gett utslag (signifikant på 0,05-
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nivån) och påvisar ett positivt samband mellan objektivitet och att inte vara auktoriserad eller 

godkänd. Detta eftersom ett nekande svar på frågan om auktorisation ger högre poäng (2) än 

ett jakande svar (1). Således tyder detta samband på en högre grad av objektivitet hos de 

individer som inte är auktoriserade eller godkända revisorer. 

4.4 Regressionsanalys 

Trots att korrelationstabellen i föregående avsnitt indikerar att det inte finns något starkt 

samband mellan objektivitet och något av personlighetsdragen har vi valt att genomföra en 

regressionsanalys på personlighetsfaktorerna och deras prediktiva påverkan på den beroende 

variabeln objektivitet. För att säkerställa att dessa faktorer har ett linjärt samband med den 

beroende variabeln har varje personlighetsfaktor plottats mot variabeln objektivitet i 

scatterplots. Då spridningen var jämn och inga urskiljbara mönster uppträdde i scatterplotten 

(se exempelvis figur 3.1 ovan) för varje personlighetsfaktor uppfylldes kravet om linjärt 

samband (De Veaux et al., 2012) för samtliga personlighetsfaktorer gentemot graden av 

objektivitet. 

4.4.1 Multipel regressionsanalys 

Eftersom studien involverar mer än två variabler har vi valt att genomföra en multipel 

regressionsanalys. Detta innebär att man mäter sambandet mellan samtliga 

personlighetsvariabler i förhållande till objektiviteten (De Veaux et al., 2012). 

Tabell 4.9 

Multipel regressionsanalys. 

Model R R square (R
2
) Adjusted R square 

(R
2
) 

Std. error of the 

estimate 

1 ,279a ,078 -,001 ,97844980 

a
 Predictors: (Constant), Faktor 1 - extraversion, Faktor 2 - öppenhet till nya erfarenheter, Faktor 3 - neuroticism, 

Faktor 4 - Samvetsgrannhet, Faktor 5 - Behaglighet. Extraversion mäter respondentens score på 

personlighetsfaktorn extraversion. Öppenhet till nya erfarenheter mäter respondentens score på 

personlighetsfaktorn öppenhet till nya erfarenheter. Neuroticism mäter respondentens score på 

personlighetsfaktorn neuroticism. Behaglighet mäter respondentens score på personlighetsfaktorn behaglighet. 

Som kan utläsas av tabell 4.9 står samtliga personlighetsvariabler i analysen för bara 3,1 

procent av förklarandegraden. Detta innebär att enbart 3,1 procent av förändringar i 

objektivitet kan förklaras av individens aggregerade personlighetsdrag. Detta framgår också 

av tabell 4.10 nedan där F-värdet d.v.s. den förklarande variansen i förhållande till 

felvariansen är mycket låg (0,709) medan p-värdet (0,618) inte indikerar någon statistisk 

signifikans. 
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Tabell 4.10 

Signifikans hos modellen i sin helhet. 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 Regression  

    Residual 

    Total 

8,497 

100,523 

 

5 

112 

117 

,675 

,951 

,709 ,618
b 

a
 Dependent Variable: Objektivitet. Objektiviteten mäter respondentens förmåga att stå emot extern manipulation 

från klienten och förmågan att bibehålla objektiviteten vid revisionsarbete. 

b 
Predictors: (Constant), Faktor 1 - extraversion, Faktor 2 - öppenhet till nya erfarenheter, Faktor 3 - neuroticism, 

Faktor 4 - Samvetsgrannhet, Faktor 5 - Behaglighet. Extraversion mäter respondentens score på 

personlighetsfaktorn extraversion. Öppenhet till nya erfarenheter mäter respondentens score på 

personlighetsfaktorn öppenhet till nya erfarenheter. Neuroticism mäter respondentens score på 

personlighetsfaktorn neuroticism. Behaglighet mäter respondentens score på personlighetsfaktorn behaglighet. 

För att kunna se varje separat personlighetsfaktors påverkan på graden av objektivitet har vi 

valt att även utföra en hierarkisk regressionsanalys. Inga signifikanta samband har kunnat 

påvisas mellan aggregerad personlighet och objektivitet, genom den hierarkiska analysen kan 

man däremot urskönja om vissa personlighetsdrag har större påverkan på graden av 

objektivitet än andra. I tabell 4.11 nedan påvisas resultaten av den hierarkiska 

regressionsanalysen. 

Tabell 4.11 

Hierarkisk regressionsanalys. 

Model R R 

square 

(R
2
) 

Adjusted 

R Square 

(R
2
) 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

 

R 

Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,078a ,006 -,003 ,97922457 ,006 ,695 1 116 ,406 

2 ,128b ,016 -,001 ,97846394 ,010 1,176 1 115 ,281 

3 ,180c ,032 ,006 ,97486171 ,016 1,829 1 114 ,179 

4 ,180d ,033 -,003 ,97918775 ,000 ,021 1 113 ,884 

5 ,186e ,035 -,010 ,98262971 ,002 ,231 1 112 ,632 

6 ,186f ,035 -,019 ,98714744 ,000 ,005 1 111 ,946 

7 ,194g ,037 -,026 ,99030694 ,003 ,312 1 110 ,578 

8 ,278h ,077 ,008 ,97409741 ,040 4,591 1 109 ,034 

9 ,279i ,078 -,001 ,97844980 ,001 ,059 1 108 ,808 

a Predictors: (Constant), Extraversion.  

b Predictors: (Constant), Extraversion, Öppenhet till nya erfarenheter. 

c Predictors: (Constant), Extraversion, Öppenhet till nya erfarenheter, Neuroticism. 

d Predictors: (Constant), Extraversion, Öppenhet till nya erfarenheter, Neuroticism, Samvetsgrannhet. 
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e Predictors: (Constant), Extraversion, Öppenhet till nya erfarenheter, Neuroticism, Samvetsgrannhet, 

Behaglighet. 

Extraversion mäter respondentens score på personlighetsfaktorn extraversion. Öppenhet till nya erfarenheter 

mäter respondentens score på personlighetsfaktorn öppenhet till nya erfarenheter. Neuroticism mäter 

respondentens score på personlighetsfaktorn neuroticism. Behaglighet mäter respondentens score på 

personlighetsfaktorn behaglighet.    f Dependent Variable: Objektivitet. Objektiviteten mäter respondentens 

förmåga att stå emot extern manipulation från klienten och förmågan att bibehålla objektiviteten vid 

revisionsarbete. 

Som kan utläsas av tabell 4.11 påvisas ingen signifikant påverkan på objektivitet av någon av 

de fem personlighetsfaktorerna. Den personlighetsfaktor som tillför mest till modellen är 

neuroticism som ökar förklaringsgraden med 1,4 procent (R square change = 0,014) och det 

kan också utläsas av att detta personlighetsdrag ökar F-värdet med 1,665 enheter. Det bör 

dock påpekas att detta inte räcker för att påvisa någon statistisk signifikans eftersom p-värdet 

för ökningen i F-värde är 0,200 och därmed mycket högre än 0,05 som utgör vår gräns för 

statistisk signifikans. 

Den enda variabel som påvisade ett statistiskt signifikant samband med objektivitet i 

korrelationstabellen (tabell 4.8 ovan) är auktorisation vilken hade en relativt stark korrelation 

med objektivitet och visade en signifikans på 0,05-nivån. Denna variabel är dikotom eftersom 

frågan som ställdes (Är du auktoriserad eller godkänd revisor?) endast kunde besvaras med ja 

eller nej. Eftersom ett nekande svar hade högre poäng (tilldelades värdet 2 i SPSS) än ett 

jakande (tilldelades värdet 1 i SPSS) innebär sambandet att individer i studien som inte var 

auktoriserade eller godkända revisorer i större grad uppvisade högre poäng på objektivitet. Då 

detta samband visade sig statistiskt signifikant utfördes en regressionsanalys även på 

variabeln auktorisation. 

Tabell 4.12 

Regressionsanalys för den oberoende variabeln auktorisation. 

Model R R square (R
2
) Adjusted R square 

(R
2
) 

Std. error of the 

estimate 

1 ,228a ,052 ,044 ,98124058 

a Predictors: (Constant), Auktorisation. Auktorisation innebär huruvida respondenten innehar eller saknar 

auktorisation (auktoriserad eller godkänd som revisor) och besvarades med ja eller nej. Nej tillmättes högre 

poäng (2) än ett jakande svar (1). 

bDependent Variable: Objektivitet. Objektiviteten mäter respondentens förmåga att stå emot extern manipulation 

från klienten och förmågan att bibehålla objektiviteten vid revisionsarbete. 

Som kan utläsas i tabell 4.12 ovan är förklaringsgraden för denna variabel 5,2 procent vilket 

innebär en högre förklaringsgrad för variabeln auktorisation än för samtliga 
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personlighetsfaktorer tillsammans vars förklaringsgrad för modellen endast uppgick till 3,1 

procent. Det positiva sambandet mellan objektivitet och auktorisation (eller snarare 

avsaknaden av) visade statistisk signifikans som predikator även i regressionsanalysen (se 

tabell 4.13 nedan). Med ett p-värde på 0,01 kan vi därmed utesluta att auktorisation inte 

påverkar graden av objektivitet i denna studie. 

Tabell 4.13 

Signifikans av modellen i regressionsanalysen ovan (Tabell 4.12). 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 Regression  

    Residual 

    Total 

6,573 

120,354 

126,927 

1 

125 

126 

6,573 

,963 

6,827 ,010
b 

a 
Dependent Variable: Objektivitet. Objektiviteten mäter respondentens förmåga att stå emot extern manipulation 

från klienten och förmågan att bibehålla objektiviteten vid revisionsarbete. 

b 
Predictors: (Constant), Auktorisation. Auktorisation innebär huruvida respondenten innehar eller saknar 

auktorisation (auktoriserad eller godkänd som revisor) och besvarades med ja eller nej. Nej tillmättes högre 

poäng (2) än ett jakande svar (1).   

4.5 Resultat av hypotesprövning 

I påföljande avsnitt sätts studiens statistiska resultat i relation till samtliga ställda hypoteser. 

Utöver detta presenteras övriga resultat. 

4.5.1 Signifikanta oberoende variabler 

I detta avsnitt presenteras den variabel som har visat sig ha statistisk signifikant påverkan på 

graden av objektivitet hos revisorerna i studien. 

Auktorisation 

Ingen hypotes utformades för just denna variabel men då den uppvisade statistisk signifikans 

fordras en mer utförlig presentation. Frågan i enkäten löd som följer: 

Är du auktoriserad eller godkänd revisor? 

Frågan kunde bara besvaras med ja eller nej vilket medför att variabeln blev dikotom. Jakande 

svar graderades med 1 och nekande svar med 2. Som kan utläsas i tabell 4.8 i föregående 

kapitel uppvisar variabeln auktorisation en positiv korrelation med graden av objektivitet. 

Sambandet är signifikant på 0,05-nivån. Detta innebär att det finns ett positivt samband 

mellan att sakna auktorisation och graden av objektivitet i denna studie. Därför utfördes även 
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regressionsanalys (se tabell 4.12 och 4.13) och därigenom påvisades att avsaknaden av 

auktorisation har en prediktiv påverkan på graden av objektivitet och att denna påverkan är 

signifikant på 0,01-nivån. Slutsatsen av detta blir att individer som saknar auktorisation visar 

tendenser till högre grad av objektivitet än auktoriserade eller godkända revisorer. 

4.5.2 Icke signifikanta oberoende variabler 

I påföljande avsnitt presenteras de oberoende variabler som inte har påvisat signifikant 

påverkan på graden av objektivitet hos revisorerna i studien. 

Extraversion 

Hypotesen för denna variabel lyder som följer: 

H2: Hög grad av extraversion har positiv inverkan på revisorns förmåga att stå emot extern 

manipulation. 

Enligt korrelationsanalysen (se tabell 4.8 ovan) har personlighetsfaktorn extraversion en 

mycket svag negativ inverkan på objektivitet vilket går stick i stäv med den utformade 

hypotesen. Detta svaga negativa samband saknar dock signifikans (p-värde 0,427) och ingen 

reell påverkan på objektivitet kan påvisas. 

Öppenhet till nya erfarenheter 

Hypotesen för denna variabel lyder som följer: 

H3: Hög grad av öppenhet till nya erfarenheter har positiv inverkan på revisorns förmåga att 

stå emot extern manipulation. 

Även denna personlighetsfaktor uppvisar en motsatt riktning på sambandet med graden av 

objektivitet än den som hypotiserats. Enligt korrelationsanalysen (se tabell 4.8 ovan) uppvisar 

denna variabel en mycket svag negativ korrelation med graden av objektivitet. Men också i 

detta fall saknar sambandet statistisk signifikans (p-värde 0,284).   

Neuroticism 

Hypotesen för denna variabel lyder som följer: 

H1: Hög grad av neuroticism har negativ inverkan på revisorns förmåga att stå emot extern 

manipulation. 
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Denna variabel har också bytt riktning på sambandet med graden av objektivitet än det som 

hypotiserats fram eftersom hög grad av personlighetsfaktorn neuroticism istället uppvisar en 

svag positiv korrelation med objektivitet (se Tabell 4.8 ovan). Även om också detta samband 

saknar statistisk signifikans (p-värde 0,164) visar denna personlighetsfaktor tendenser till 

större påverkan på graden av objektivitet än de övriga personlighetsfaktorerna. Detta kan 

också utläsas av den hierarkiska regressionsanalysen (se tabell 4.11 ovan) där man kan se att 

denna faktor tillför betydligt mer till modellens förklaringsgrad än de övriga 

personlighetsdragen. 

Samvetsgrannhet 

Hypotesen för denna variabel lyder som följer: 

H4: Hög grad av samvetsgrannhet har positiv inverkan på revisorns förmåga att stå emot 

extern manipulation. 

Denna personlighetsfaktor uppvisade faktiskt ett svagt positivt samband med graden av 

objektivitet, men korrelationen (se tabell 4.8 ovan) saknar helt statistisk signifikans eftersom 

p-värdet för denna korrelation uppgick till hela 0,679. 

Behaglighet 

Hypotesen för denna variabel lyder som följer: 

H5: Hög grad av behaglighet har negativ inverkan på revisorns förmåga att stå emot extern 

manipulation. 

Hög grad av behaglighet uppvisade mycket riktigt en svag negativ korrelation med graden av 

objektivitet (se tabell 4.8 ovan). Det mycket höga p-värdet (0,502) innebär dock tyvärr att 

sambandet saknar statistisk signifikans och nollhypotesen kan inte förkastas i detta fall heller. 

Övriga oberoende variabler 

Övriga fristående variabler inkluderade kön, ålder och erfarenhet av revisionsarbete. Även om 

inga av dessa variabler påvisade något statistiskt signifikant samband i korrelationsanalysen 

(se tabell 4.8 ovan) kan det vara på sin plats med en redogörelse för riktningen på dessa 

variablers samband med graden av objektivitet. 

Variabeln kön är dikotom eftersom den bara lämnar plats för två svarsalternativ; man eller 

kvinna. I enkäten graderades manliga svar på denna fråga med 1 och kvinnliga svar med 2. 
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Eftersom denna variabel uppvisade en mycket svag positiv korrelation med graden av 

objektivitet innebär det att kvinnorna i studien uppvisade en något högre grad av objektivitet 

än deras manliga kollegor. Dock var p-värdet för detta samband oerhört högt (0,820) och inga 

definitiva slutsatser kan därmed dras utifrån detta faktum.  

Variabeln ålder besvarades som en öppen fråga i enkäten och handlade om respondentens 

ålder i år. I det här fallet påvisades en svag positiv korrelation med graden av objektivitet, 

d.v.s. en ökande grad av objektivitet i takt med stigande ålder. Tyvärr saknas statistisk 

signifikans även för detta samband eftersom p-värdet uppgick till hela 0,650 och inga 

slutsatser kan dras om dess betydelse. 

Slutligen kommer vi till variabeln erfarenhet av revisionsarbete i år som besvarades som en 

öppen fråga i enkäten. Denna variabel uppvisade istället en svag negativ korrelation med 

graden av objektivitet. Detta innebär att objektiviteten minskar med ökande erfarenhet av 

revisionsarbete. Det höga p-värdet (0,431) förhindrar några definitiva slutsatser på området, 

men det faktum att variabeln ålder istället hade ett positivt samband med objektivitet innebär 

ett tämligen motsägelsefullt resultat.   

4.6 Sammanfattning av hypotesernas resultat 

Som redogjorts ovan finns inget empiriskt stöd för någon av de utformade hypoteserna (se 

tabell 4.14 nedan för en sammanfattning av hypotesernas resultat). Tvärtom är det flera 

hypoteser som istället har ett svagt motsatt samband med graden av objektivitet än det 

samband som hypotiserats fram. Höga poäng på personlighetsfaktorn extraversion och 

öppenhet till nya erfarenheter antogs på basis av tidigare forskning ha ett positivt samband 

med graden av objektivitet, men uppvisade istället mycket svaga negativa samband. Detta 

medan höga poäng på personlighetsfaktorn neuroticism antogs ha ett negativt samband med 

graden av objektivitet, men istället uppvisade ett svagt positivt samband. Enbart 

personlighetsfaktorerna samvetsgrannhet och behaglighet uppvisade samma riktning på 

sambanden som hade antagits, dock mycket svaga sådana. 
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Tabell 4.14 

Resultat av hypotestester. 

H1 Hög grad av neuroticism har negativ inverkan på revisorns förmåga 

att stå emot extern manipulation.
 

Saknar empiriskt stöd. 

H2 Hög grad av extraversion har positiv inverkan på revisorns förmåga 

att stå emot extern manipulation.
 

Saknar empiriskt stöd. 

H3 Hög grad av öppenhet till nya erfarenheter har positiv inverkan på 

revisorns förmåga att stå emot extern manipulation.
 

Saknar empiriskt stöd. 

H4 Hög grad av samvetsgrannhet har positiv inverkan på revisorns 

förmåga att stå emot extern manipulation.
 

Uppvisar mycket svag 

tendens till empiriskt 

stöd men saknar 

statistisk signifikans. 

H5 Hög grad av behaglighet har negativ inverkan på revisorns förmåga 

att stå emot extern manipulation.
 

Uppvisar mycket svag 

tendens till empiriskt 

stöd men saknar 

statistisk signifikans. 
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5. Resultatdiskussion 

I det sista och avslutande kapitlet diskuteras resultatet av studien samt resultatets 

implikationer och bidrag för forskningsområdet i stort. Vidare presenteras kritik mot studien 

och dess allmänna begränsningar. Slutligen ges förslag till områden för framtida forskning. 

5.1 Diskussion av resultat och slutsats 

Den här studien är en utökning av tidigare forskning inom området för personlighetsrelaterad 

arbetsprestation (se exempelvis Fathil & Schmidtke, 2010 och Ono et al., 2011), men studien 

kan också ses som en utvidgning av litteraturen för klientens förmåga att manipulera sina 

revisorer (Hellman, 2011; Sweeney & Pierce, 2011). I det här fallet har vi undersökt en grupp 

individer som inte studerats i någon större utsträckning tidigare; revisorsassistenter och 

mindre erfarna revisorer. Syftet med studien var att undersöka om det finns speciella 

personliga egenskaper som är bättre lämpade för revisionsarbete och förmågan att bibehålla 

objektiviteten i relationen med krävande och dominerande klienter. Studien är således ytterst 

inriktad mot rekryteringsprocessen och undersöker huruvida man kan använda sig av 

personlighetstester vid rekryteringen för att sålla bort de individer som besitter mindre 

lämpade karaktärsdrag, ur en objektivitetssynvinkel. Första frågeställningen löd som följer: 

Hur påverkar revisorns personlighetsdrag dennes förmåga att bemöta och våga ifrågasätta 

påtryckningar från ledande personer i klientföretagen? 

Den andra frågeställningen löd som följer: 

Vilka personlighetsdrag eller personliga egenskaper är viktiga för revisorns förmåga att 

bemöta och våga ifrågasätta påtryckningar från ledande personer i klientföretagen? 

Ingen påverkan på graden av objektivitet kunde dock påvisas utifrån testet av respondenternas 

personlighet eftersom ingen av personlighetsfaktorerna; extraversion, öppenhet till nya 

erfarenheter, neuroticism, samvetsgrannhet eller behaglighet visade några signifikanta 

samband med graden av objektivitet. I många fall visade sambanden helt motsatta riktningar 

än vad som hypotiserats i studiens inledande stadium baserat på tidigare forskning. Det 

innebär att ovanstående frågeställningar inte kan besvaras utifrån resultatet av denna studie.  

Studien indikerar således att man i rekryteringsprocessen inte kan få fram mer eller mindre 

lämpade individer genom att göra ett personlighetstest. Möjligen kan man inte mäta 
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objektivitet på det här sättet eller så har vi använt en felaktig metod för bedömningen av 

revisorers grad av objektivitet.  Kanske kan detta resultat även tolkas som ett stöd för Kish-

Gepharts et al. (2010) teorier om att både personliga faktorer och kontextfaktorer har inverkan 

på det etiska handlandet i organisationer och att dessa faktorer genom komplex samverkan 

även skulle kunna förklara eller vara relaterat till graden av objektivitet hos revisorer.  

Denna studie kan ändock presentera ett oväntat och potentiellt betydande resultat; graden av 

auktorisation har ett signifikant samband med graden av objektivitet men inte på det sätt man 

är föranledd att tro. Enligt resultatet av denna studie uppvisar ej auktoriserade eller godkända 

revisorer tendenser till högre grad av objektivitet än sina högre uppsatta och förmodligen mer 

erfarna kollegor. Enligt vår regressionsanalys har avsaknaden av auktorisation en påverkan på 

graden av objektivitet som är statistiskt signifikant på 0,01-nivån och det innebär att vi i det 

här fallet kan avvisa tesen om att auktorisation inte har påverkan på graden av objektivitet. 

Detta resultat strider mot tidigare forskning av exempelvis Bhattacharjee och Moreno (2002) 

vilka påvisade att mindre erfarna revisorer hade svårare att urskilja väsentlig information när 

de även fick emotionellt negativ information om klienten, och att detta hade en tämligen stark 

inverkan på deras beslutstagande. Detta är mycket intressant med tanke på att de scenarion vi 

har utvecklat i våra vinjettfrågor medvetet innehåller en stor mängd emotionell information 

som strikt professionellt inte bör ha någon inverkan på revisorns beslutstagande. Istället för att 

dra slutsatser om den mer erfarne revisorns förmodade högre grad av objektivitet i relationen 

med besvärliga och dominerande klienter har vi därför kunnat påvisa ett helt motsatt resultat.  

Vårt resultat strider också mot Sweeney och Pierces (2011) studie gällande klientens förmåga 

att manipulera sina revisorer eftersom det vid denna studie framkom att klienterna utan 

svårighet kunde manipulera och påverka sina revisorer, särskilt om dessa revisorer dessutom 

var unga, oerfarna och saknade ingående information om branschen. Kan man därvidlag dra 

slutsatsen att unga svenska revisorer med liten erfarenhet är mer objektiva än sina irländska 

kollegor? Det är inte särskilt sannolikt. De skilda resultaten kan också bero till viss del på det 

urval vi har fokuserat på. Även om det visade sig att mer erfarna revisorer tenderade att vara 

mindre objektiva så måste vi komma ihåg att de som vi benämner som erfarna är relativt 

oerfarna, då de på sin höjd varit auktoriserade i ett års tid. Kanske hade resultatet blivit 

annorlunda om vi även hade studerat revisorer med större erfarenhet.    

Även Hellman (2011) påvisade effekterna av klientens förmåga att styra och manipulera sina 

revisorer och detta under svenska förhållanden. Kanske rör det sig om skiljande perspektiv; 
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dessa forskare (Sweeney & Pierce, 2011; Hellman, 2011) studerade frågan utifrån klientens 

perspektiv medan vi fokuserade på revisorerna själva och hur de såg på krävande klienter. 

Detta skulle i så fall kunna innebära ett snedvridet perspektivförhållande; klienter har 

möjligen en överdriven tro på sin förmåga att styra sin revisor eller så har revisorerna för stort 

förtroende för sin egen förmåga att bibehålla objektiviteten i dylika situationer? Med tanke på 

det senaste årtiondets många bolagskrascher lutar det åt det senare scenariot.  

En annan förklaring till vårt motsägelsefulla resultat skulle kunna vara respondenternas 

tolkning av enkätfrågorna. Vinjettfrågorna som vi har använt som ett mått på respondenternas 

grad av objektivitet är som tidigare nämnts indirekt ställda i syfte att undvika en överdriven 

vinkling mot socialt acceptabla svar (se exempelvis Fisher, 1993 för en introduktion till Social 

Desirability Bias och dess inverkan på enkätstudier). Det skulle kunna vara så att mer erfarna 

individer såsom auktoriserade eller godkända revisorer har besvarat frågan utifrån ett 

bristande förtroende för sina mindre erfarna kollegors förmåga att stå emot besvärliga klienter 

och att deras svar inte speglar deras egen förhållning till problemet. Något som skulle kunna 

styrka detta påstående är det faktum att variabeln erfarenhet av revisionsarbete påvisade ett 

svagt negativt samband med graden av objektivitet, d.v.s. att mer erfarna individer visade 

tendenser till lägre grader av objektivitet. Då testpersonerna som bedömde scenariofrågorna 

innan utskicket ansåg att frågorna var svåra att tolka när det gällde att svara i linje med vad 

som är mest socialt acceptabelt kan det möjligen ha varit ett ofördelaktigt beslut av oss att 

skriva indirekta frågor. Detta p.g.a. att det istället öppnade för en osäkerhet kring om man 

svarat utifrån sin egen förmåga eller någon annan som man har mindre förtroende för. 

Bryman och Bell (2013) menar nämligen att det är vanligt att man nedvärderar andras och 

förhöjer sin egen förmåga.   

Ytterligare en annan förklaring till varför innehavet av auktorisation och större erfarenhet 

uppvisar ett negativt samband med graden av objektivitet skulle kunna ligga i linje med 

Ashtons studie gällande revisorers expertis från 1991. Hon fann svårigheter i att bedöma 

expertisen hos en revisor eftersom revision är ett mycket komplext område och att erfarenhet 

inte nödvändigtvis är en garanti för att uppnå expertis inom ett område.  

Då dessa frågeställningar till viss del vilar utanför denna undersöknings räckvidd får framtida 

studier avgöra om faktorer som bristande förtroende för kollegor eller överdriven tro på sin 

egen objektivitet kan ha betydelse för det komplicerade förhållandet mellan revisor och klient. 
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5.2 Studiens begränsningar 

Vi har arbetat hårt med att utforma enkäten till studien på ett lättförståeligt sätt, men i och 

med att vi inte har haft kontakt med någon av respondenterna kan vi inte veta huruvida de 

upplevde någon eller några av frågorna som oklara. Vinjettfrågorna öppnar speciellt upp för 

olika vinklar vad gäller tolkningen eftersom respondenten kan välja att svara utifrån hur 

denne tror att unga och oerfarna revisorer skulle agera utan att detta speglar respondentens 

egen hållning gällande problemet. Att välja enkäter framför strukturerade intervjuer har dock 

fördelen att man ökar chanserna för att undvika svar som uppstår till följd av att 

respondenterna vill framstå som socialt önskvärda (Bryman & Bell, 2013). Som en del i att 

ytterligare minska risken för en skev framställning av respondenterna har vi ställt indirekta 

frågor. Vi kan dock inte säkerställa att svar inte har förekommit där respondenterna försöker 

ge en mer positiv bild av sig själva än vad verkligheten är. Vi kan heller inte garantera 

respondenternas hängivenhet till enkäten och således huruvida de verkligen reflekterat innan 

de svarat.   

Ett annat problem som kan uppstå gällande besvarandet av enkäten är att de individer som 

faktiskt besvarat enkäten besitter andra personliga egenskaper än de som har valt att inte svara 

vilket kan bidra till en viss skevhet gällande vissa personlighetsfaktorer. Detta kan i sin tur 

inverka menligt på studiet av samband mellan personlighetsfaktorer och graden av 

objektivitet eftersom personligheten hos respondenterna inte är helt representativ för hela 

populationen. Det bör även tilläggas att enkäten saknar vissa kontrollvariabler som hade 

kunnat bidra till förståelsen för resultatet och gett upphov till ytterligare information gällande 

de resultat som erhållits. Dessa variabler inkluderar bl.a. professionell identifikation och 

klientidentifikation vilka mäter huruvida revisorn i högre grad identifierar sig med sin egen 

profession d.v.s. yrkesidentifikationen, eller i högre grad identifierar sig med klienten d.v.s. 

anlägger ett ”vi-perspektiv” med klienten i fråga (se exempelvis Bamber & Iyer, 2007). 

Studien har dessutom en begränsad generaliserbarhet utöver urvalet p.g.a. det stora bortfallet 

samt svårigheten att komma i kontakt med urvalsgruppen. Ett stort bortfall ökar risken för en 

ökning av fel och skevheter i studien (Bryman & Bell, 2013). Då vi inte kan uttala oss om hur 

de respondenter som valde att avstå att svara på vår enkät skulle ha svarat i förhållande till de 

som svarade, ser vi bortfallet som en potentiell del i ett missvisande resultat.    
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5.3 Förslag till fortsatt forskning 

Man kan med fog säga att denna studie har gett upphov till betydligt fler frågeställningar än 

den har besvarat vilket i sig kan tolkas som ett intressant resultat. Detta innebär att 

problemställningen kan utvecklas på många olika sätt och därmed utöka förståelsen för 

individfaktorers inverkan på arbetsprestation.  

Först och främst skulle denna studies omfattning kunna utökas till att också inkludera 

revisorsassistenter och mindre erfarna revisorer från “Big 4-firmor”. Skulle resultatet ha sett 

likadant ut om dessa individer hade inkluderats eller finns det någon skillnad när det kommer 

till objektivitet och personlighet hos mindre erfarna individer på de största revisionsbyråerna?  

Man skulle även kunna utforska möjligheten att använda andra metoder vid mätning av 

sambandet mellan personliga egenskaper och förmågan att bibehålla objektiviteten.  Genom 

att addera kontrollvariabler för kontextfaktorers inverkan på graden av objektivitet i samband 

med individuella egenskaper skulle man kunna fördjupa förståelsen för hur och om dessa 

typer av faktorer samverkar vid avgörandet av en individs förmåga till objektivitet. 

Ett annat område som betingar en fördjupande studie är själva auktorisationen och dess roll 

för revisorns grad av objektivitet.  Vilka egenskaper gör att en individ väljer att genomgå 

certifiering och bli godkänd eller auktoriserad revisor och har dessa egenskaper någon effekt 

på revisorns förmåga att förbli objektiv? 
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Appendix 1 – Personlighetstest (FFM) 

 
Instämmer 

verkligen 

inte 

Instäm

mer 

inte 

Vet ej 
Instäm

mer 

Instämmer 

verkligen 

Att interagera med andra människor brukar ge mig mycket energi 
       

Jag är sällan rädd för att andra människor inte ska tycka om mig 
       

Jag tycker om att fundera på nya sätt att lösa problem 
       

När jag arbetar med någonting har jag lätt för att bli distraherad 
       

Jag skulle hellre dela med mig av något än att tävla mot andra 

personer för att få det helt för mig själv 
       

Jag trivs bäst när jag är ensam 
       

Ibland när jag träffar vänner får jag känslan av att de säger dåliga 

saker om mig efteråt 
       

Jag associerar inte tänkande med något kul 
       

När jag har en plan eller en målsättning gör jag allt för att klara av det 

jag har förutsatt mig 
       

Mitt eget välbefinnande är viktigare för mig än andra personers 

problem 
       

Jag tycker om att träffa många människor och ha roligt tillsammans 

med dem 
       

Jag tvivlar aldrig på att jag förtjänar att accepteras av andra 
       

Jag tycker om att fundera över hur samhället skulle kunna se ut i 

framtiden 
       

När jag stöter på svårigheter vid genomförandet av en plan tenderar 

jag att ge upp snabbt 
       

Jag lägger hellre mina egna intressen åt sidan när dessa strider mot 

andra människors känslor 
       

När jag är tillsammans med en stor grupp av människor föredrar jag 

att stanna I bakgrunden 
       

Jag tvivlar ofta på stabiliteten hos mina sociala relationer 
       

Jag tycker inte om att fundera över saker när det inte finns något 

särskilt skäl att göra det 
       

Jag skulle inte ha problem med att jobba hårt för något som inte ger 

fördelar förrän långt in i framtiden 
       

Jag tvekar att hjälpa andra människor om det leder till nackdelar för 

mig själv 
       

Att prata med andra människor motiverar och tar fram det bästa I mig 
       

Även när vänner eller släktingar inte ringer till mig på länge förutsätter 

jag inte att det är mitt fel 
       

Jag älskar att fundera över komplexa idéer som meningen med livet 

eller internationella problem 
       

Ofta fullföljer jag inte mina planer  
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Jag tycker om att vara generös utan att förvänta mig något tillbaka 
       

 

Jag trivs oftast bäst med att göra saker ensam 
       

När jag inte hör något från en person på länge börjar jag snabbt tvivla 

på min relation till honom/henne 
       

Jag tycker inte om att engagera mig i tankeexperiment 
       

När jag handlar utefter en plan blir jag inte lätt distraherad av 

kortsiktiga behov 
       

När mina intressen strider mot andras försöker jag alltid få ut så 

mycket som möjligt till mig själv 
       

Jag tycker alltid det är roligt att träffa nya människor 
       

Om en person som är viktig för mig beter sig konstigt på något sätt 

antar jag sällan att det har något med mig att göra 
       

Jag tycker verkligen om att engagera mig I mental verksamhet 
       

Jag har ofta satt upp målsättningar utan att verkligen försökt nå dem 
       

Om jag delar någonting med andra är det inte viktigt för mig om andra 

får mer än jag 
       

Att vara med andra människor är ofta utmattande för mig 
       

Om andra människor signalerar att de inte tycker om något hos mig 

kan jag snabbt bli på sämre humör 
       

Jag föredrar att sysselsätta mig med dagliga ting framför att fundera 

över teoretiska problem 
       

När jag har ett mål kämpar jag hårt för att nå det målet 
       

Jag tycker inte om att göra någon en tjänst när jag vet att han eller hon 

inte kommer ge nåt tillbaka I framtiden 
       

Jag trivs bäst när jag är omgiven med många människor 
       

När vänner och släktingar inte uppmärksammar mig tillräckligt antar 

jag sällan att det beror på att de inte gillar mig längre 
       

Jag trivs bäst när jag blir intellektuellt utmanad 
       

Det är svårt för mig att följa en plan om det kräver att jag måste lägga 

åt sidan mina tillfälliga bekymmer 
       

Jag skulle hjälpa andra människor också när jag själv har seriösa 

problem 
       

Jag blir inte snabbt entusiastisk över andra människor 
       

När jag plockar upp signaler om avslag från andra människor blir jag 

omedelbart orolig och börjar spekulera över möjliga anledningar 
       

Jag tycker inte om att fundera över okonventionella idéer 
       

När jag har en plan i huvudet, följer jag den oavsett hur långt det tar 

att utföra 
       

Jag skulle inte ha problem med att framhäva mina egna intressen på 

bekostnad av andra människor 
       

 



 

62 
 

Appendix 2 - Vinjettfrågor 

Fråga 1. 

Betänk följande scenario (baserat på Bamber & Iyer, 2007): 

 

Johan är nyutexaminerad och har bara jobbat på revisionsbyrån i drygt ett år. Tillsammans 

med ett team av andra revisorer och revisorsassistenter har han fått i uppdrag att utföra 

revision på en av firmans största och viktigaste klienter. Hans chef har noga framhållit vikten 

av att göra ett så bra arbete som möjligt eftersom denna klient betalar höga arvoden för både 

rådgivning och revision. Ekonomiansvarige på klientföretaget i fråga har tidigare varit 

delägare i revisionsbyrån som Johan jobbar för och spelar dessutom tennis med byrån VD 

varje torsdag kväll. 

 

En bra bit in i revisionen upptäcker Johan att det finns vissa oklarheter gällande omfattningen 

av oregistrerade skulder. Det finns inga tydliga professionella riktlinjer för hur omfattningen 

på dessa skulder ska bedömas. Johan tycker själv att omfattningen är ganska stor. När han 

påpekar detta för ekonomiansvarige på klientföretaget slår denne ifrån sig och menar att 

omfattningen av de oregistrerade skulderna är relativt liten och att det är helt onödigt att 

justera balansrapporten. Johan vet att ekonomiansvarige har många års erfarenhet som revisor 

och att denne därmed är betydligt mer kunnig än honom själv. Johan vet också att ett 

eventuellt misstag från hans sida i bästa fall skulle göra stämningen i fikarummet en aning 

ansträngd och i värsta fall skulle misstaget kunna påverka hans karriärmöjligheter i firman 

negativt. 

 

Hur stor är sannolikheten att Johan skulle godkänna ekonomiansvariges argument? 

  

Mycket stor Ganska stor Vet ej Ganska liten Mycket liten 
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Fråga 2. 

Betänk följande scenario (Till viss del baserad på Bhattacharjee & Moreno, 2002; Sweeney & 

Pierce, 2011): 

 

Sofia har arbetat några år som revisor på en större revisionsbyrå. Stämningen på kontoret är 

prestationsinriktad och för att kunna avancera måste man visa framfötterna. Konkurrensen är 

således hård bland de nyare på kontoret. Tidspressen är tidvis ganska stor och det är 

underförstått att de som inte hinner fullgöra sina uppgifter i tid förväntas arbeta obetald 

övertid. Firman har en tämligen bred klientbas bestående av små och medelstora företag i vitt 

skilda branscher.  

 

I nuläget jobbar Sofia med revisionen av ett företag som tillverkar gödningsmedel. Sofia 

känner att hon inte är särskilt insatt i ämnet och läget är lite extra pinsamt eftersom hon 

föregående år gjort bort sig inför chefen på klientföretaget genom att missta benämningen på 

ett gödningsmedel för ett datum. Chefen hade skrattat gott men varit hygglig nog att inte 

sprida fadäsen vidare till Sofias överordnade. 

 

I år har klientföretaget utvecklat ett nytt slags gödningsmedel som är tänkt att revolutionera 

marknaden. Man har i redovisningen uppskattat värdet på lagret av detta gödningsmedel till 

nästan fem miljoner kronor. Trots sin ringa kunskap om branschen i sig anser Sofia att detta 

är lite optimistiskt uppskattat eftersom klientföretaget har flera stora konkurrenter som också 

spenderar stora summor på framställning av nya gödningsmedel. När hon nämner detta för 

chefen på klientföretaget kan han inte låta bli att dra upp föregående års fadäs och antyder att 

det är svårt att uppskatta värdet på saker man inte vet något om. Han presenterar dessutom en 

rapport på 600 sidor om varför deras gödningsmedel är överlägset. Om nu Sofia är intresserad 

av att läsa hela rapporten vill säga? Sofia har tonvis med arbete kvar att göra på det egna 

kontoret och hon vet hennes chef inte tolererar att man ligger efter allt för mycket. Hennes 

chef har också påpekat att detta klientföretag är en viktig kund som aldrig har slarvat med 

redovisningen och alltid presenterar all information i tid. Dessutom är Sofia rädd att chefen på 

klientföretaget nämner något om hennes misstag föregående år för hennes chef. Kanske är 

hennes invändningar mot lagervärderingen lite för petiga ändå? 

 

Hur stor är sannolikheten att Sofia skulle godkänna klientföretagets lagervärdering?  

 

Mycket stor Ganska stor Vet ej Ganska liten Mycket liten 

 


