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ABSTRACT  
 
Title: Transformellt ledarskap och klientidentifikaton – Hur påverkas revisionens kvalitet? 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Susanne Johansson, Christina Karlsson 
 
Supervisor: Jan Svanberg 
 
Date: 2015 - June 
 
Aim: It is important that an auditor is objective and independent of its client. This requirement 
of independence can be counteracted by a transformational “client leader” and the fact that an 
auditor needs to maintain good customer relations to his or her client, which might lead to RAQ 
acts. The study can be viewed as an illuminating part of the work to prevent negative behaviors 
of auditors and their independence. The purpose of the study is 1) to determine if auditors 
identify themselves more with the "transformational clients" 2) if such circumstances are 
associated with higher frequencies of RAQ acts 3) how confidence in the leader and the client's 
internal control may affect the audit quality. 
 
Method: The study uses a deductive approach with a questionnaire as primary data, which 
were carried out among 3607 Swedish auditors, and a literature review as secondary data. 
Analysis was done with Principal component analysis, Cronbach’s Alpha, correlation- and 
regression analysis reported in SPSS software. 
 
Result & Conclusions: The study shows that a client’s transformational leadership may have 
an impact on the auditor. The results show that there is a positive connection between 
transformational leadership and the auditor's client identification, and that the Transformal 
leadership has a positive impact on the auditor's confidence in his client. There is also a 
positive connection between trust in the client and the client's internal control. 

 
Suggestions for future research: For future reaseach we would suggest to use data that can be 
generalized, a probability sample, to know the size of the actual population, and thereby get a 
better response rate. We would also suggest using better and safer methods though our 
measurement methodology can be questioned because the results of the survey show such low 
significance 
 
Contribution of the thesis: The study is unique because there hasn’t been any research on the 
transformational leadership effect on client identification, trust in the client, trust in client’s 
internal control and how this can affect the frequency of RAQ behavior.  
 
Key words: Transformational leadership, RAQ acts, auditor objectivity, client identification, 
confidence in the leader, internal control 



SAMMANFATTNING 
 
Titel: Transformellt ledarskap och klientidentifikation – hur påverkas revisionens kvalitet? 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Susanne Johansson och Christina Karlsson 

 
Handledare: Jan Svanberg 
 
Datum: 2015 - juni 
 
Syfte: Det är viktigt att en revisor är objektiv och oberoende av sin klient. Detta krav på 
oberoende kan motverkas av en ”transformell klientledare” och det faktum att en revisor 
behöver upprätthålla goda kundrelationer till sin klient vilket kan leda till RAQ handlingar. 
Studien kan ses som en upplysande del i det arbete som finns med att förebygga negativa 
beteenden hos revisorer och dess oberoende. Syftet med studien är att 1) ta reda på om 
revisorer identifierar sig mer med “transformella klienter” 2) om sådana omständigheter är 
förknippade med högre frekvenser av RAQ handlingar. 3) Se hur förtroendet för ledaren och 
klientens interna kontroll kan påverka revisionens kvalitet. 
 
Metod: Studien använder en deduktiv metod med enkätundersökning som primärdata 
genomförd bland 3607 svenska revisorer samt en litteraturstudie som sekundärdata. Analys 
gjordes med Principal komponentanalys, Cronbach’s Alpha, korrelations- och 
regressionsanalys i programmet SPSS. 
 
Resultat & slutsats: Studien visar att en klients transformella ledarskap kan ha en inverkan på 
revisorn. Resultaten visar att det finns ett positivt samband mellan ett transformellt ledarskap 
och revisorns klientidentifiering, samt att det transformella ledarskapet har en positiv inverkan 
på revisorns förtroende för klienten. Det finns även ett positivt samband mellan ett förtroende 
för klienten och klientens internkontroll.  
 
Förslag till fortsatt forskning: För fortsatt forkning föreslår vi att använda data som kan 
generaliseras, ett sannolikhetsurval, att veta storleken på den egentliga populationen vilket 
därigenom kan ge en bättre svarsfrekvens. Vi föreslår även att använda sig av bättre och 
säkrare mätmetoder då vår mätmetod kan ifrågasättas eftersom resultatet i undersökningen 
visar låg signifikans.  
 
Uppsatsens bidrag: Studien är unik då det inte finns tidigare forskning kring hur det 
transformella ledarskapet påverkar klientidentifikation, förtroende för klienten och dess 
internkontroll samt hur detta i sin tur kan påverka frekvensen av RAQ beteenden. 
 
Nyckelord: Transformellt ledarskap, RAQ handlingar, revisorers objektivitet, 
klientidentifikation, förtroende för ledaren, internkontroll 

 
 
 
 
  



Innehållsförteckning 
1. Inledning .......................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund .................................................................................................................................... 1 
1.2 Problemdiskussion ...................................................................................................................... 2 
1.3 Frågeställningar .......................................................................................................................... 4 
1.4 Syfte ............................................................................................................................................ 4 
1.5 Avgränsningar ............................................................................................................................ 4 

2. Metod ............................................................................................................................................... 5 
2.1 Forskningsfilosofi ....................................................................................................................... 5 
2.2 Forskningsansats ......................................................................................................................... 6 
2.3 Forskningsdesign ........................................................................................................................ 7 
2.4 Val av metod ............................................................................................................................... 8 
2.5 Forskningskvalitet ...................................................................................................................... 8 
2.6 Källkritik ..................................................................................................................................... 9 

3. Tidigare forskning .......................................................................................................................... 10 
3.1 Revisorers oberoende ............................................................................................................... 10 
3.2. Klientidentifikation .................................................................................................................. 11 

3.2.1 Social identitetsteori ........................................................................................................... 11 
3.3 Ledarskap ................................................................................................................................. 12 

3.3.1 Transformellt ledarskap ..................................................................................................... 13 
3.3.2 Förtroende för ledaren ........................................................................................................ 14 

3.4 Revisionskvalitet ...................................................................................................................... 15 
3.4.1 Minskad revisionskvalitet .................................................................................................. 16 
3.4.2 Revisorers klientidentifiering, förtroende och minskad revisionskvalitet ......................... 17 
3.4.3 Budgettidspress och minskad revisionskvalitet ................................................................. 18 

3.5  Slutsats av tidigare forskning .................................................................................................. 19 
4. Empiri ............................................................................................................................................ 21 

4.1  Datainsamlingsmetod .............................................................................................................. 21 
4.2  Urval ........................................................................................................................................ 21 
4.3  Operationalisering ................................................................................................................... 22 

4.3.1  Bakgrundsfrågor ............................................................................................................... 23 
4.3.2  Beroendevariabler ............................................................................................................. 23 
4.3.2.1  Klientidentifikation ........................................................................................................ 24 
4.3.2.2 RAQ handlingar .............................................................................................................. 24 
4.3.2.3  Transformellt ledarskap ................................................................................................. 24 
4.3.2.4 Förtroende för ledaren ..................................................................................................... 25 
4.3.3  Oberoende variabler .......................................................................................................... 25 
4.3.3.1  Tidsbudget ...................................................................................................................... 26 



4.3.3.2  Förtroende för klientens internkontroll .......................................................................... 26 
4.3.3.3 Yrkesidentifikation ......................................................................................................... 27 
4.3.4 Kontrollvariabler - Erfarenhet, position, big4 och klientstorlek ........................................ 27 
4.3.5 Sammanställning av hypoteser och dess variabler ............................................................. 27 

4.4  Svarsfrekvens och bortfallsanalys ........................................................................................... 29 
4.5  Analysmetoder ......................................................................................................................... 29 

4.5.1 Principal component analysis ............................................................................................ 29 
4.5.2  Cronbach´s alpha .............................................................................................................. 29 
4.5.3 Korrelationsanalys ............................................................................................................. 30 
4.5.4  Regressionsanalys ............................................................................................................. 30 

5. Resultat .......................................................................................................................................... 31 
5.1 Demografisk profil av urvalet .................................................................................................. 31 
5.2  Förutsättningar för dataanalys ................................................................................................. 33 
5.3 Cronbach’s alpha ...................................................................................................................... 36 
5.4  Korrelationsanalys ................................................................................................................... 37 
5.5  Regressionsanalys .................................................................................................................... 40 
5.6  Resultat av hypotesprövning ................................................................................................... 43 

5.6.1 Signifikanta oberoende variabler ....................................................................................... 43 
5.6.1.2. Transformellt ledarskap ................................................................................................. 44 
5.6.1.3 Förtroende ....................................................................................................................... 45 
5.6.1.4. Tidsbudgetpress ............................................................................................................. 45 
5.6.2 Icke signifikanta oberoende variabler ................................................................................ 45 
5.6.2.1 Klientidentifikation ......................................................................................................... 45 
5.6.2.2 Transformellt ledarskap .................................................................................................. 46 
5.6.2.3 Internkontroll .................................................................................................................. 46 
5.6.2.4 Förtroende ....................................................................................................................... 46 

5.7 Sammanfattning av hypotesernas resultat ................................................................................ 47 
6. Slutsats ........................................................................................................................................... 48 

6.1 Diskussion av resultat och slutsats ........................................................................................... 48 
6.2 Studiens empiriska nytta ........................................................................................................... 52 
6.3 Kritik till studien ....................................................................................................................... 53 
6.4 Förslag till fortsatt forskning .................................................................................................... 54 

Källförteckning .................................................................................................................................. 55 
Bilaga 1 - Enkät ................................................................................................................................. 62 
 

  



Tabellförteckning 
Tabell 4.1 Sammanställning av hypoteser och dess variabler .......................................................................................... 28	  
Tabell 5.1 Beskrivande statistik för demografisk profil ..................................................................................................... 31	  
Tabell 5.2 Resultat från PCA ............................................................................................................................................. 34	  
Tabell 5.3 Resultat från PCA ............................................................................................................................................. 35	  
Tabell 5.4 Resultat av PCA ................................................................................................................................................ 36	  
Tabell 5.5 Cronbach´s alpha ............................................................................................................................................. 37	  
Tabell 5.6 Korrelationsanalys ........................................................................................................................................... 38	  
Tabell 5.7 Multipel regressionsanalys ............................................................................................................................... 40	  
Tabell 5.8 Multipel regressionsanalys efter analys av outliers ......................................................................................... 41	  
Tabell 5.9 Sammanfattning av hypotesernas resultat ........................................................................................................ 47	  
 

Figurförteckning 
Figur 2.1 Modell över den deduktiva processen ................................................................................. 7	  

Figur 3.1 Samband över transformellt ledarskap, klientidentifiering, minskat oberoende, förtroende 

och minskad revisionskvalitet med RAQ handlingar.	    . 19	  

Figur 3.2 Samband över hypoteser .................................................................................................... 20	  
 



 

1 
 

1. Inledning 
 

 
I det inledande kapitlet presenterar vi bakgrunden till vår uppsats. Vi tar sedan upp en 

problemdiskussion kring ämnet som slutligen kommer leda fram till våra frågeställningar samt 

syftet med uppsatsen. Vi avslutar inledningen med att berätta hur vi valt att avgränsa vår studie.  

 
 

1.1 Bakgrund 

  
I augusti 2013 dömdes en av de stora revisionsbyråerna till att betala ett av historiens största 

skadestånd (Persson, 2013). Efter att domen kom skriver DN (Gripenberg, 2013) en artikel om 

spektakulära konkurser där det finns eller har funnits misstankar om ekonomisk brottslighet och 

förskönade redovisningar och ställer sig där frågan “Varför upptäckte de inte något?” 

 

Arbetsklimatet är idag hårdare för revisorer än vad det var för några decennier sedan. Revisorerna 

har högre krav på sig än tidigare och stramare tidsbudgetar vilket kan göra det svårt att leverera 

revisionen i tid.  Detta kan i sin tur leda till att det blir vanligare för revisorer att söka olika 

genvägar. Genvägar är olika accepterade inom olika byråer men beror även på det ledarskap och 

den företagskultur som råder på arbetsplatsen. Gemensamt för dessa genvägar är att de i sin tur kan 

leda till en minskad kvalitet i det arbete som utförs. 

 

Minskad revisionskvalitet (Reduced Audit Quality (RAQ)) är avsiktliga handlingar som syftar till 

att på̊ något sätt minska den bevisupptagning som finns i revisionen (Coram & Woodliff, 2003). Det 

kan t.ex. vara handlingar där revisorer accepterar svaga förklaringar från klienten (Coram et al., 

2003), förlitar sig på klientens interna kontroller (Sweeney & Pierce, 2004), eller misslyckas med 

att följa upp tvivelaktiga uppgifter (McNair, 1991). 

 

Det är viktigt att revisorer i sitt arbete är objektiva och oberoende av sin klient både i uppträdande 

och utförande av en revision. Detta krav på oberoende (AICPA, 2004) kan motverkas av en klients 

ledarskap samt det faktum att en revisor behöver upprätthålla goda kundrelationer till sina klienter. 

Revisorer som arbetar med samma klient dagligen och på återkommande årsbasis behöver förstå 

klienters redovisning och informationssystem (Bamber & Iyer 2007) och kan på lång sikt börja 

känna en gemenskap och samhörighet till klienten.  
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Klientidentifikation kan bero på en klients ledarskap. Den transformella klienten som vi valt att 

fokusera på, är duktig på att förmedla både visioner och mål och kan lätt uppfattas som en visionär 

med ett gott självförtroende och stark karisma (ledarstil, 2015). Den transformella klienten ställer 

höga förväntningar både på sig själv och på andra, samtidigt som han eller hon ger råd och coachar 

(ibid.). Det finns dock en viss risk med det transformella ledarskap då det kan få följarna att bidra 

till företagets framgång på sätt som kan anses oetiska (Effelsberg, Solga & Gurt 2014). Vi är därför 

nyfikna på om det finns någon koppling mellan ledarskap och samhörighet mellan revisorer och 

klienter och hur relationen mellan de båda parterna fungerar. Vi vill med andra ord titta närmare på 

om ett transformellt ledarskap hos klienten kan leda till klientidentifikation och om detta kan ha 

något samband med revisorns objektivitet och benägenhet till minskad kvalitet i revisionen, även 

kallat RAQ handlingar? 

     

1.2 Problemdiskussion 

 

Enligt Effelsberg, Solga och Gurt (2014) har skandaler av korruption och företagsbedrägerier gett 

ett ökat fokus och intresse kring den etiska dimensionen av ledarskap. För att avgränsa oss kommer 

vi i denna studie enbart att fokusera på det transformella ledarskapet där det under senare år har 

kommit studier som behandlat ledarskapets “mörka sida” (Effelsberg et al., 2014). 

 

Ett transformellt ledarskap kan öka följarnas identifiering med sig själva (Hobman, Jacksson, 

Jimmiesson & Martin, 2011), men även följarnas identifiering med företaget (Effelsberg et al., 

2014). Detta eftersom det transformella ledarskapet har förmågan att öka motivationen, moralen och 

prestationerna hos följarna. Även Bass (1998) lyfter fram att det transformella ledarskapet är byggt 

på att skifta följarnas perspektiv från ett individuellt “jag” tänk till ett kollektivt “vi” tänk. Att 

följarna identifierar sig med företaget kan göra att de ser företagets framgångar som sina egna och 

därmed bidrar till dessa framgångar på sätt som rent generellt kan ses som oetiska (Effelsberg et al., 

2014) Hur mycket en följare påverkas av en ledare har delvis att göra med följarens förtroende för 

ledaren (Conger, Kanungo & Menon, 2000). 

 

Att identifiera sig med en organisation kan leda till vissa nackdelar för de anställda och 

organisationen i sig. Detta betyder dock inte att man måste vara anställd inom en organisation för 

att identifiera sig med denna utan även en revisor kan komma att identifiera sig med den klient eller 

organisation där han eller hon utför sin revision (Bamber & Iyer, 2007). Revisorer kan t.ex. komma 

att dras till en klient med transformella ledarskapsegenskaper eller en ”transformell klient” som vi 

väljer att kalla det. Bamber och Iyer (2007) visar i sin studie att ju längre revisorer reviderar en 
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klient är positivt relaterat till att revisorerna identifierar sig med klienten. Författarna menar även att 

revisorer tenderar att identifiera sig mer med de klienter de anser är viktiga. När revisorer 

identifierar sig med sin klient minskar objektiviteten och revisorerna tenderar att samtycka med 

klienten och dennes önskade redovisning (Bamber & Iyer 2002, 2007). Bamber & Iyer (2007) 

menar dock att mer erfarna revisorer, som är mer professionell, är mindre benägen till att samtycka 

med klientens önskade redovisning.  

 

Det är inte bara objektiviteten som påverkas när revisorer identifierar sig med klienten utan 

Svanberg och Öhman (2014) föreslår även att revisorer som identifierar sig med sin klient är mer 

benägna att begå RAQ handlingar än andra revisorer.  

 

RAQ handlingar är ett allvarligt problem inom revisionsbranschen då det kan leda till att revisorer 

förlitar sig på kundens interna kontroll (Sweeney & Pierce, 2004), misslyckas med att följa upp 

tvivelaktiga uppgifter (McNair, 1991), avvisar uppgifter som är besvärliga (Coram & Woodliff, 

2003) och sedan signerar rapporten i förtid (Alderman & Deitrick 1982). Svanberg och Öhman 

(2014) menar att dessa handlingar är nära besläktade med tidsbudgetpress och att det är denna press 

som är den vanligaste orsaken till RAQ handlingar. Tidsbudgetpress kan leda till att revisorer 

drabbas av partisk bedömning av revisionen och att revisorernas förtroende för klientens interna 

kontroll ökar (Cianci & Bierstaker, 2009). 

 

Tanken med denna studie är att bygga vidare på Bamber och Iyers (2007) forskning om hur 

revisorer kan komma att identifiera sig med sin klient och om ett transformellt ledarskap kan ligga 

bakom. Vi tror att ”transformella klienter” i allt större grad kan ”dra till sig” revisorer med dess 

ledarskapsegenskaper som Effelsberg et al. (2014) tar upp och på så vis få revisorerna att identifiera 

sig med klienten. Detta i och med att man enligt Bamber och Iyer (2007) inte måste vara anställd i 

en viss organisation för att identifiera sig med denna. Studien kommer även bygga vidare på 

Svanberg och Öhmans (2014) undersökning om hur klientidentifikation hänger samman med ökade 

RAQ handlingar och därmed minskad kvalitet på revisionen. Tidigare forskning kring RAQ 

handlingar och klientidentifikation har främst fokuserat på sociala identiteter och har därmed inte 

behandlat det transformella ledarskapets roll och påverkan. För att avgränsa oss ytterligare från 

mängden har vi även valt att titta på effekten av följarnas förtroende för den transformelle 

ledaren/klienten och vi utgår då från Conger et al. studie (2000). Vi kommer genomföra denna 

undersökning bland svenska revisorer och såvitt vi vet har ingen liknande undersökning gjorts 

tidigare. Studien bidrar därmed till forskningen om klientidentifikation och om ett transformellt 
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ledarskap kan antas påverka denna identifikation med klienten som därmed påverkar revisorers 

oberoende och revisionens kvalitet. 

 

1.3 Frågeställningar 
 

De huvudsakliga frågeställningarna i denna uppsats är: 

 

→ Hur påverkar ett transformellt ledarskap klientidentifikation? 

→ Hur påverkar ”transformella klienter” revisorers benägenhet till RAQ handlingar? 

→ Finns det något samband mellan RAQ handlingar och revisorers identifikation med klienten? 

→ Hur påverkar revisorers förtroende för klientens interna kontroll revisionens kvalitet? 

→ Hur påverkar revisorers förtroende för en ”transformell klient” revisonens kvalitet? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att ta reda på om revisorer identifierar sig mer med “transformella 

klienter” och om sådana omständigheter är förknippade med högre frekvenser av RAQ handlingar. 

Vi vill även ta reda på hur förtroendet för ledaren och klientens interna kontroll kan påverka 

revisionens kvalitet.  

 

1.5 Avgränsningar 

 

Denna studie är utformad för att mäta klientidentifikation och dess effekter i förhållande till 

transformella ledarskap. Vi tittar därför endast på transformella ledare/klienter och inte på andra 

typer av ledare/klienter såsom t.ex. karismatiska- eller autentiska ledare/klienter som även de kan ha 

viss betydelse för klientidentifikation. Vi avgränsar studien till att endast omfatta revisorer i 

Sverige. 
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2. Metod 
 

 
I det andra kapitlet presenterar vi uppsatsens metod. Vi gör det genom att presentera vår uppsats 

forskningsfilosofi, forskningsansats, forskningsdesign samt vårt val av metod. Vi tar även upp 

forskningskvalitet och vikten av källkritik. 

 
 

2.1 Forskningsfilosofi 
 

Det är viktigt att noga tänka igenom, behandla och ta hänsyn till valet av forskningsfilosofi då olika 

filosofier har olika ”regler” och tankar kring hur vetenskap bör bedrivas (Sohlberg, 2009). Man kan 

säga att forskningsfilosofin hjälper till att lägga grunden för studien och den hjälper oss att se vad 

det är vi ska undersöka. När man väljer forskningsfilosofi är det främst fyra olika filosofier att ta 

hänsyn till. Dessa fyra forskningsfilosofier är positivism, realism, 

interpretativism/tolkningsperspektivet och pragmatism som var och en behandlas kort nedan. 

 

Positivismen syftar enligt Thurén (2007) till att bygga en positiv, säker kunskap med hjälp av 

empiri och logik. Thurén menar att positivismen handlar om att man ska skala bort allt det som man 

tror att man vet, men som man egentligen inte har belägg för. Det man får kvar är en kärna av säker 

kunskap som positivismen anser att man sedan kan bygga upp vetenskapen kring. Enligt Bryman 

och Bell (2013) står även positivismen för ”en kunskapsteoretisk ståndpunkt som förespråkar en 

användning av naturvetenskapliga metoder vid studiet av den sociala verkligheten och alla dess 

aspekter”. Bryman och Bell (2013) nämner att positivismen innebär olika saker beroende på vilken 

forskare eller författare man frågar. Det finns dock vissa punkter inom positivismen som de flesta är 

överens om och dessa är: 

 

● Fenomenalism, d.v.s. det är bara sådana händelser som vi kan bekräfta med våra sinnen som 

ska ses som ”riktig” kunskap. 

● Positivismens syfte är att skapa hypoteser som kan prövas och därmed göra så att det går att 

ta ställning till lagmässiga förklaringar. 

● Kunskap uppnås genom att man samlar in fakta. 

● Vetenskap ska vara objektiv och därmed värderingsfri. 
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Det finns enligt Bryman och Bell (2013) två olika slag av realism, kritisk realism och empirisk 

realism. Empirisk realism innebär (ibid) att man med hjälp av passande metoder kan förstå 

verkligheten. Kritisk realism å andra innebär att vi endast kan förstå och förändra den sociala 

verkligheten om vi identifierar de strukturer som finns i verkligheten (ibid). 

 

Interpretativism eller tolkningsperspektivet som det även kallas grundar sig enligt Bryman och Bell 

(2013) på uppfattningen att det behövs en strategi som tar hänsyn till skillnaderna mellan människor 

och naturvetenskapens studieobjekt. Denna strategi ska få samhällsforskare att fånga den subjektiva 

innebörden av en viss social handling. Forskningsfilosofin innefattar hermeneutik och den 

fenomenologiska traditionen (ibid). 

 

Pragmatism kan enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) vara ett bra alternativ av 

forskningsfilosofi om man inte kan välja mellan positivismen eller interpretativismen då den är en 

kombination av de båda. I denna forskningsfilosofi är det viktigaste själva forskningsfrågorna och 

för att få svar på dessa menar pragmatismen att det ibland behövs både positivism och 

interpretativism (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 

 

Den forskningsfilosofi som vi anser passar bäst för just denna studie är positivismen. Detta eftersom 

vi kommer utforma våra hypoteser utifrån tidigare forskning och då vi anser att vetenskap ska vara 

objektiv och inte blanda in egna värderingar.   

 

2.2 Forskningsansats 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det två olika sätt att se på förhållandet mellan teori och 

forskning, d.v.s. två olika forskningsansatser, dessa är deduktiv och induktiv teori. Deduktiv teori 

utgår enligt Bryman och Bell (2013) ifrån det man vet om ett visst ämne och de teoretiska 

överväganden som rör detta område. Utifrån detta härleder forskaren en eller flera hypoteser som 

sedan underkastas en empirisk granskning. Den deduktiva processen kan förklaras med hjälp av 

figur 2.1 nedan 
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Figur 2.1 Modell över den deduktiva processen 

(Från Bryman & Bell, 2013, s.31) 

 

Induktivteori är motsatsen till deduktiv teori. Vid induktiv teori är resultatet av forskningen själva 

teorin (Bryman & Bell 2013). Man går således från observationer/resultat till teori. 

 

I denna studie tillämpar vi den deduktiva teorin då vi kommer utgå ifrån tidigare forskning/teori för 

att utforma hypoteser. Sedan samlas data in och vi får ett resultat där våra hypoteser kan bekräftas 

eller förkastas. 

 

2.3 Forskningsdesign 

 

I skrivandet av denna uppsats räcker det inte med att bestämma vilken forskningsstrategi som passar 

bäst, utan vi behöver även ta ställning till utförandet av uppsatsen och dess forskningsdesign. 

Forskningsdesignen utgör strukturen av uppsatsen och vägleder oss till hur vi konkret använder en 

viss metod och hur vi sedan kan analysera de data vi fått in (Bryman & Bell, 2013) med uppsatsens 

inledande frågeställningar i åtanke (Yin, 2013). I dagligt tal är en forskningsdesign en “logisk plan 

för hur man ska ta sig från “här” till “där”” (Yin, 2013, s.39). En forskningsdesign kan t.ex. bestå 

av experimentell design, tvärsnittsdesign, longitudinell design, fallstudiedesign eller komparativ 

design som ofta kallas för jämförande undersökningar (Bryman & Bell, 2013). 

 

Vår uppsats forskningsdesign liknar tvärsnittsdesign eller surveystudier som det även kan kallas. En 

tvärsnittsdesign innebär enligt Bryman och Bell (2013) att man samlar in data från mer än ett fall 

vid en viss tidpunkt i syfte att komma fram till en uppsättning kvantitativa data. Detta ska göras 

med koppling till två eller flera variabler, som sedan granskas i hopp om att hitta olika samband 

(ibid). Vår studie handlar om komplexiteten hos revisorer, deras klienter, klientidentifikation, 

oberoende och den eventuellt minskade kvaliteten på revisionsgranskningen.  

      

1.	  
	  Teori	  

2.	  	  
Hypoteser	  

3.	  
Datainsamling	  

4.	  	  
Resultat	  

5.	  	  
Hypoteserna	  
bekrä=as	  eller	  

förkastas	  

6.	  
Omformulering	  
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2.4 Val av metod 

 

I denna studie använder vi oss av datainsamling som primärdata. På vilket sätt datan ska analyseras 

avgörs av valet av metod.  

 

Det finns enligt Bryman och Bell (2013) två olika forskningsmetoder, kvantitativ och kvalitativ 

metod. De grundläggande skillnaderna mellan strategierna kan något förenklat sägas ligga i 

skillnaderna på ontologisk inriktning, kunskapsteoretisk inriktning och huvudsaklig inriktning vad 

gäller teorins roll i relation till forskningen (ibid). Den kvantitativa forskningen anses ha en 

objektivistisk inriktning när det gäller ontologi medan den kvalitativa forskningen anses ha en 

konstruktionistisk inriktning (ibid). Vid kvantitativ metod samlas data in i numerisk form genom 

exempelvis ett frågeformulär och vid kvalitativ metod samlas data in via exempelvis intervjuer.   

 

Kunskapsteoretisk inriktning skiljer de olika metoderna åt i och med att den kvantitativa 

forskningen använder sig av en naturvetenskaplig modell, framförallt positivismen, medan 

kvalitativ forskning istället bygger på ett tolkande perspektiv (ibid). Vad gäller huvudsaklig 

inriktning är den deduktiv för kvantitativ forskning och induktiv när det gäller kvalitativ forskning 

(ibid).      

 

I denna studie har vi valt en kvantitativ forskningsstrategi i och med att vi använder oss av deduktiv 

teori och då vi anser att en naturvetenskaplig modell passar vår studie bättre än ett tolkande 

perspektiv som den kvalitativa metoden står för. Vi anser även att en naturvetenskaplig modell 

passar vår studie då en enkät ska ligga till grund för vår datainsamling. Vi kommer även analysera 

datan genom att använda oss av statistiska metoder.  

 

2.5 Forskningskvalitet 
 

För att undersöka och bedöma kvaliteten och trovärdigheten av forskningen inom företagsekonomi 

och management anger Bryman och Bell (2013) två viktiga kriterier, reliabilitet och validitet. Dessa 

mått används vid datainsamling, analys av data och vid sammanställning av uppsatsen (Yin, 2013). 

 

Reliabilitet anger graden av tillförlitlighet i en mätning och innebär huruvida resultaten från en 

undersökning blir desamma om det skulle genomföras på nytt (Jakobsson, 2011; Bryman & Bell, 

2013). Måttet används för att kunna utesluta slumpen och tillfälliga sammanträffanden som kan 

uppstå och används ofta när man gör en kvantitativ undersökning (ibid). I kvantitativ forskning 
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handlar reliabilitet om måttens och mätningarnas pålitlighet och följdriktighet hos ett mått på 

begrepp (Bryman & Bell, 2013).  

 

Validitet mäter ett resultats giltighet (Jakobsson, 2011) och handlar om bedömningen av de 

slutsatser som gjorts utifrån en undersökning. Validitet rör även frågan om huruvida en eller flera 

indikatorer som utformats i syfte att mäta ett begrepp verkligen mäter just det begreppet (Bryman & 

Bell, 2013). Validitet är ett generellt begrepp som används för kvalitetsbedömning av kvantitativa 

studier (Jakobsson, 2011). 

 

Även om validitet och reliabilitet skiljer sig åt är de beroende av varandra och båda måtten måste 

finnas med (Bryman & Bell, 2013). Om en undersökning inte är reliabel kan den inte heller vara 

valid och om måttet inte är stabilt under en längre period kan det heller inte utgöra ett mått till 

validitet.  

 

I denna studie kommer vi använda oss av enkäter där vi hämtar enkätfrågorna från tidigare 

forskning. Då denna forskning inte är på svenska utan på engelska. Vi kommer att översätta 

frågorna vilket kan medföra viss skevhet i och med att våra tolkningar av det engelska språket kan 

påverka meningen med frågorna. Detta kan i sin tur påverka studiens reliabilitet. 

 

2.6 Källkritik 
 

Källorna är de vi använder oss av när vi inhämtar information. Källor kan antingen vara primära 

källor, det vill säga källor med förstahandsuppgifter eller sekundära källor som bygger på de 

primära källorna (Eriksson & Hultman, 2014). När man skriver en uppsats behöver man granska 

den information man får in och den källa man hämtar informationen ifrån (Eriksson & Hultman, 

2014) Man behöver ifrågasätta om materialet är väsentligt och tillförlitligt samt undersöka var 

källan kommer ifrån, hur gammal den är och dess äkthet (ibid).   

 

Vi kommer i denna uppsats huvudsakligen använda oss av forskningsartiklar samt flera källor för 

att få en uppfattning om hur giltig informationen är. Vi kommer även använda oss av huvudkällan 

och leta upp de ursprungliga artiklarna för den information senare källor refererat till för att på så 

vis kunna säkerställa att informationen är riktig.  
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3. Tidigare forskning 
    

 
I det tredje kapitlet presenterar vi en ingående blick över de faktorer och teorier som förklarar 

varför revisorer kan komma att identifiera sig med sina klienter. Vi börjar med en kort beskrivning 

av revisorns oberoende och fortsätter sedan mer djupgående med klientidentifikation och 

transformellt ledarskap. Vi tar även upp bakomliggande faktorer till RAQ handlingar.  

 
 

3.1 Revisorers oberoende 
 

För att förstå hur revisorer arbetar kan det vara bra att veta hur deras arbetsklimat ser ut i större 

revisionsbyråer. Dessa revisionsbyråer har i allmänhet en hierarkisk struktur, där praktikanter och 

juniorer rapporterar till seniorer, som i sin tur rapporterar till managers (Otley & Pierce, 1996). De 

ledande befattningshavarna är upptagna av partners som tillsammans äger byrån (ibid). En 

utnämning till partner och manager består oftast av interna kampanjer som är baserade på resultat 

och betyg (ibid).  

 

Revisorers oberoende är hörnstenen i revisionsbranschen. Begreppet “revisorers oberoende” har en 

lång historia och är fortfarande ett omtvistat koncept (Hudaib & Haniffa, 2009). Revisorers 

oberoende antas betyda integritet, ärlighet och saklighet, inklusive frihet från kontroll av dem vars 

innehåll granskas (ibid). Diskussionen om revisorers oberoende har utvecklats kring två former: 

"självständighet" och "oberoende" (ibid). Begreppet självständighet kräver att revisorer bildar och 

uttalar sig i revisionsberättelsen som en likgiltig och kunnig observatör, opåverkad av personliga 

fördomar under revisionsuppdraget (Hudaib & Haniffa, 2009; Arens, Loebbecke & Lemon, 2002). 

Begreppet oberoende innebär att revisorer ska undvika situationer som kan orsaka misstänksamhet 

till att de inte upprätthåller en opartisk och objektiv inställning (Porter, Simon & Hatherly, 2003). 

Detta kan liknas vid vad den svenska revisorslagen (SFS 2001:883) 20-21 §§ säger. Att en revisor i 

revisionsverksamheten ska utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet, samt vara 

objektiv i sina ställningstaganden. Lagen säger vidare att en revisionsverksamhet ska organiseras så 

att en revisors opartiskhet, självständighet och objektivitet kan säkerställas. En revisor ska även för 

varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det finns några omständigheter som kan rubba 

förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. 
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3.2. Klientidentifikation 

 

Revisorernas ”Code of Professional Conduct” kräver, vilket nämndes ovan, att revisorer ska vara 

objektiv och oberoende av sin klient både i uppträdande och utförande av en revision (AICPA, 

2004). Även oro för juridiska problem skapar incitament för revisorerna att vara objektiva och visa 

professionell skepticism i sina domar (Cianci & Bierstaker, 2009). Detta krav på att vara oberoende 

motverkas av pressen på att upprätthålla goda kundrelationer (ibid) då revisorer kan börja stödja 

klientens önskade rapporteringsrutiner för att på så sätt stå på god fot med sin klient (ibid). Detta 

gäller i synnerhet när det handlar om tvetydiga redovisningsfrågor men även när 

redovisningsstandarderna är objektiva (ibid). 

 

Då revisorer arbetar med samma klient dagligen under långa perioder och på en återkommande 

årsbasis måste de, för att kunna utföra en effektiv och ändamålsenlig revision, förstå klientens 

affärer, redovisning och informationssystem (Bamber & Iyer 2007). Med detta skäl i åtanke menar 

Bamber och Iyer (2007) att revisorer sannolikt kommer att identifiera sig med sin klient. Bamber 

och Iyer (2007) menar även att klientens image och hur viktig klienten är för revisorerna är viktiga 

faktorer som kan spela in när det handlar om klientidentifikation. 

 

3.2.1 Social identitetsteori 
 

Enligt argument för social identitet, menar man att revisorer som identifierar sig med sina yrken 

tenderar att internalisera yrkets värden och normer (Svanberg & Öhman, 2014). Revisorernas 

beteende styrs i hög grad av dessa värden och normer och inte av klientens (ibid). Svanberg och 

Öhman (2014) förmodar att benägenheten till att samtycka med en klients önskade 

redovisningsposition ökar med ökande klientidentifiering och att det motsatta även bör gälla för 

yrkesidentifiering. Detta stödjs av Jenkins och Lowe (1999) som menar att revisorer antingen är 

förespråkare för sina klienter som stödjer stark klientidentifikation, eller är offentliga vakthundar 

som istället stödjer stark yrkesidentifiering. 

 

Hypotes 1: Klientidentifikation har ett negativt samband med professionell identifikation. 

 

Identifikations begreppet är enligt Garcia- Faliéres och Herrbach (2014) grundat i sociala 

identitetsteorin av Tajfel (1978) samt självkategoriseringsteorin av Turner (1985). Enligt dessa 
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synsätt är alla individer motiverade av ett behov av en positiv självbild som delvis kommer från 

dennes tillhörighet till sociala grupper (Garcia-Faliéres & Herrbach, 2014).   

 

Tajfel (1978) definierar social identitet som den del av en individs självuppfattning som utvecklas 

då en person känner tillhörighet till en social grupp (Van Dick, 2001). Inom denna definition 

beskriver Tajfel (1981) tre komponenter av identifiering med en grupp. Dessa är: 

 

1. En kognitiv komponent som är vetskapen om att man är medlem i en viss grupp. 

2. En känslosam komponent som beskriver de emotionella banden till gruppen.  

3. En värderingsbar komponent som är det värde som för individen är kopplat till gruppen.  

 

Det går även att nämna en fjärde komponent, en beteende komponent, som beskriver individens sätt 

att delta i gruppen (Van Dick, 2001). 

 

Individers sociala identitet är enligt den sociala identitetsteorin resultatet av en process där man 

kategoriserar sig själv och genom vilken individer grupperar sig med andra (Bamber & Iyer, 2007). 

Individer kan enligt teorin placeras in i flera olika sociala grupper, t.ex. efter ålder, kön, ockupation, 

nationalitet och organisation m.m. (Bamber & Iyer, 2007). Dessa identiteter är distinkta och 

förenliga med varandra men i vissa fall kan de konkurrera (Wallace, 1995; Scott, 1997).  

 

3.3 Ledarskap 

 

Ledarskap är ett ämne som studerats flitigt i mer än hundra år inom den beteendevetenskapliga 

forskningen och studeras än idag (Van Knippberg, 2011). Detta eftersom ledarskap är ett så 

naturligt och grundläggande element för sociala grupper (ibid). Det är som Halevy, Chou och 

Galinski, (2011) nämner, svårt att tänka sig mänskliga grupper utan någon form av 

ledarskapsstruktur, även om så bara informellt. Dessutom är ingen medlem av en social grupp bättre 

positionerad för att påverka hur gruppen fungerar än just en ledare, vare sig det handlar om en 

organisation, en nation eller ett arbetsteam (Van Knippeberg, 2011). Med detta i åtanke menar Van 

Knippeberg (2011) att det inte är konstigt att ledarskapsforskningens fokus främst ligger på intresset 

för vad som motiverar individer att följa.  
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3.3.1 Transformellt ledarskap 
 

En av de många ledarskapsinriktningarna som finns är transformellt ledarskap. Det transformella 

ledarskapet består enligt Avolio (1999) och Bass (1998)  av fem komponenter, nämligen karisma, 

idealiserat inflytande, inspirerande motivation, intellektuell stimulans och individualiserad 

behandling. 

 

Det idealiserade inflytandet handlar om att ledaren tenderar att prioritera sina följares behov framför 

sina egna, ledaren visar sin hängivenhet till underliggande principer och värderingar, och delar 

gärna risker med följarna (Avolio 1999; Bass, 1998). Motivation är den andra komponenten och 

innebär att ledaren inspirerar och motiverar följarna genom att ge dem ömsesidig förståelse och 

mening (ibid). Intellektuell stimulans handlar om att ledaren stimulerar följarna till att ifrågasätta 

och tänka i nya banor (ibid). Med individuell behandling menar man att ledaren uppmärksammar 

följarnas individuella behov för att kunna växa och prestera. Detta genom att skapa möjligheter till 

lärande, agera mentor eller coach, och främja ett klimat som styrker just dessa individuella behov 

(ibid). 

 

Det transformella ledarskapet är enligt Bass (1998) passande för att uppfylla frustrerade behov av 

identitet. Förutom att öka följarnas identifikation med sig själva (Hobman et al., 2011), har det 

transformella ledarskapet ansetts förbättra följares identifikation med företaget (De Cremer & Van 

Knippenberg, 2002). Forskning visar att högre nivåer av det transformella ledarskapet förknippas 

med högre nivåer av underordnades identifikation med organisationen (Epitropaki & Martin, 2005; 

Kark, Shamir & Chen, 2003.) Följare som identifierar sig med sin organisation har en känsla av 

samhörighet, vilket kan göra att de upplever sin organisations framgångar och misslyckanden som 

sina egna (Mael & Ashforth, 1992). Det finns resultat från tidigare studier som visar 

personalrelaterade positiva effekter vid ett transformellt ledarskap som t.ex. ökad self-efficacy 

(självförtroende) och organisationsbaserad självkänsla (Cicero & Pierro 2007; Kark et al., 2003). 

Dessa resultat är i linje med den allmänna idén om att ledarskapseffektivitet bygger på att försöka 

påverka följarna och deras sociala identitet (Effelberg, Solga & Gurt, 2014). Detta genom att få 

följarna att känna en tillhörighet till sin arbetsgrupp och företaget i sig (Lord & Brown 2004; Van 

Knippenberg, Van Knippenberg, De Cremer, & Hogg, 2004). Det transformella ledarskapets 

förmåga är därmed att öka motivation, moral, och prestanda och går delvis ut på att flytta följarnas 

perspektiv från en enskild '' Jag '' till ett kollektivt '' Vi '' (Bass, 1998).  
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För att identifiera sig med en organisation måste man inte enligt Bamber och Iyer (2007) vara 

anställd inom en organisation utan även revisorer kan komma att identifiera sig med den klient eller 

organisation där han eller hon utför sin revision. Revisorer kan därmed komma att dras till en klient 

med transformella ledarskapsegenskaper eller som vi kallar det, en ”transformell klient”. Bamber 

och Iyer (2007) visar bland annat i sin studie att ju längre revisorer reviderar en klient är positivt 

relaterat till att revisorerna identifierar sig med klienten. Författarna menar att revisorer tenderar att 

identifiera sig mer med de klienter de anser är viktiga. 

 

Hypotes 2: Transformellt ledarskap ökar revisorers klientidentifikation. 

 

3.3.2 Förtroende för ledaren 
 

Hur följare påverkas av en ledare är delvis baserat på deras förtroende för ledaren (Conger et al., 

2000). Conger et al. (2000) studerar främst det karismatiska ledarskapet men då det karismatiska 

och det transformella ledarskapsstilarna påminner om varandra anser vi att vi kan dra nytta av deras 

forskning i vår studie. Skillnaden mellan det karismatiska ledarskapet och det transformella 

ledarskapet ligger i ledarens uppsåt (ibid). Båda ledarna vill inspirera och motivera sina anhängare 

(ibid). En transformell ledare vill dock ofta förändra genom att utveckla och fokusera på sina följare 

medan en karismatisk ledare ofta fokuserar på sig själv och sina egna ambitioner (ibid). 

 

Conger et al. (2000) skriver i sin studie att med tanke på de höga visionerna ledare har och 

genomförandet av de utmaningar dessa visioner ger, är anhängarnas förtroende avgörande för att 

uppfylla målen och för den långsiktiga lönsamheten av uppdraget. Den karismatiske och även då 

den transformella ledaren måste därför sträva efter att främja djupa nivåer av anhängarnas 

förtroende (ibid). I en empirisk studie av Podsakoff, MacKenzie, Moorman och Fetter (1990) på 

följares förtroende för ledaren fann man tre egenskaper hos en ledare som väsentligt bidrar till 

följarnas förtroende. Dessa egenskaper är: 

 

1. Identifiera och betona en vision. 

2. Vara en förebild för följarna som är förenlig med de värderingar ledaren tagit till sig. 

3. Främja gruppsamarbete och acceptans av gruppmål. 

 

Conger et al. (2000) menar att den karismatiske ledaren bygger förtroende genom ett visat intresse 

för anhängarnas behov, risktagande, personliga uppoffringar och okonventionell expertis, även detta 

stämmer bra in på den transformella ledaren. Specifikt kommer ledarna att uppfattas som trovärdiga 
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när de förespråkar sin position på ett oegennyttigt sätt och visar ett intresse för anhängarnas behov 

(ibid). 

 

Hypotes 3: Transformellt ledarskap är positivt relaterat till revisorns förtroende för 

klienten/ledaren. 

 

3.4 Revisionskvalitet 
 

Revisionskvalitet kan definieras som ett resultat av förekomsten av vissa egenskaper hos revisorer. 

Den allmänt använda definitionen av DeAngelo (1981 s.186) definierar revisionskvalitet som 

"marknadens bedömda gemensamma sannolikhet att en viss revisor kommer att både upptäcka ett 

brott i en kunds redovisningssystem, samt rapportera detta brott." Denna definition bryter ner 

revisionskvaliteten i två komponenter: (1) sannolikheten för att en revisor upptäcker befintliga 

felaktigheter och (2) agerar lämpligt på upptäckten. Denna definition syftar till revisorers 

kompetens och nivå av ansträngning samt revisorers objektivitet, professionell skepticism och 

självständighet (Knechel, Krishnan, Pevzner, Shefchik & Velury, 2013).  

 

Det första formella försöket att utveckla en ram för revisionskvalitet gjordes av Storbritanniens 

Financial Reporting Council (FRC) under 2006. De identifierade fem nivåer av revisionskvalitet: 

(1) Den kultur som finns inom ett revisionsföretag; (2) De färdigheter och personliga egenskaper 

som finns hos revisorn; (3) Effektiviteten i revisionsprocessen; (4) Tillförlitligheten och nyttan av 

revisionsrapportering; och (5) De faktorer som är utanför kontroll av revisorer och som påverkar 

revisionens kvalitet (Knechel, Krishnan, Pevzner, Shefchik & Velury, 2013).  

 

Francis (2011) föreslår en annan ram för att förstå revisionskvaliteten. Han menar att 

revisionskvalitet är ett komplext begrepp och att det finns graderingar av revisionskvalitet över ett 

kontinuum. Francis (2011) hävdar att revisionskvalitén påverkas av sex nivåer av analys som 

sträcker sig från en granulär bild av revisionsprocessen till en mycket bred syn på resultaten av 

revisionen, inklusive (1) revisions ingångar, (2) revisionsprocesser, (3) revisionsbyråer, (4) 

granskning av industri och revisionsmarknaden, (5) institutioner och (6) ekonomiska konsekvenser 

av revisionsresultaten.  

 

Knechel et al. (2013) anser att ingångarna till revisionskvalitet främst återspeglas i de individuella 

egenskaperna hos revisorn såsom yrkesmässig skepticism, kunskap, expertis samt hur 

revisionskvaliteten påverkas av de inneboende egenskaperna i revisionsprocessen.  
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Det finns en stor och varierande mängd litteratur som undersöker många olika aspekter av 

revisionskvalitet, såsom revisorers rykte, revisorernas övervakningsstyrka, informationens 

trovärdighet, och informationskvalitet. Vi har valt att titta närmare på minskad revisionskvalitet 

även kallat RAQ (reduced audit quality). 

 

3.4.1 Minskad revisionskvalitet 
 

Forskning om minskad revisionskvalitet uppstod ur studier som visar att revisorerna inte alltid 

agerar korrekt när de utför de granskningssteg som finns (Gundry & Liyanarachchi, 2007). Den 

ursprungliga rapporten om minskad revisionskvalitet kom från det amerikanska institutet för 

auktoriserade revisorer (AICPA). Den rapporten visade att det inte var helt ovanligt att revisorer 

signerar revisionen innan de slutfört de nödvändiga stegen (Alderman & Deitrick, 1982). 

 

Tidigare forskning har undersökt flera beteenden hos revisorer som har identifierats som 

uppmuntran till minskad revisionskvalitet (även kallat reduced audit quality - RAQ på engelska) 

samt accepterande av svaga förklaringar från klienten (Coram & Woodliff, 2003; Sweeney & 

Pierce, 2004). Det finns forskning som visar att revisorer i vissa fall förlitar sig på kundens interna 

kontroll (Sweeney & Pierce, 2004), misslyckas med att följa upp tvivelaktiga uppgifter (McNair, 

1991), avvisar besvärliga uppgifter (Coram & Woodliff, 2003) samt signerar rapporten i förtid 

(Alderman & Deitrick 1982). Enligt Svanberg och Öhman (2014) är dessa handlingar nära 

besläktade med tidsbudgetpress inom revisionsföretaget och det är denna press som är den 

vanligaste orsaken till dessa RAQ handlingar. Enligt Cianci och Bierstaker (2009) leder 

tidsbudgetpress till att revisorerna drabbas av partisk bedömning av revisionen som i sin tur gör att 

RAQ handlingar blir vanligare. 

 

RAQ handlingar är ett allvarligt problem i revisionsbranschen (Peytcheva & Gillet, 2012). Bedard, 

Deis, Curtis och Jenkins (2008) menar att den dokumenterade förekomsten av ett sådant beteende 

visar att revisionsföretagens övervakning inte framgångsrikt kan förhindra de anställdas beteende 

som minskar effektiviteten i revisionen. Sweeney och Pierce (2004) definierar kvalitetshotande 

beteenden, eller som vi benämner det - minskad revisionskvalitet - RAQ handlingar, som de 

möjligheter revisorer har att påverka revisionskvaliteten. Malone och Roberts (1996) definierar 

RAQ handlingar som åtgärder som vidtas av revisorer under ett uppdrag, och som olämpligt 

minskar effektiviteten av bevisinhämtningen. 
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3.4.2 Revisorers klientidentifiering, förtroende och minskad revisionskvalitet 
 

Enligt Svanberg och Öhman (2014) är revisorer som identifierar sig med sin klient mer benägna att 

begå RAQ handlingar än andra revisorer. Även Deetz (1995) har funnit i sin forskning att revisorer 

som identifierar sig med sin klient har en benägenhet till att underrapportera sin tidsåtgång.  

 

RAQ handlingar är nära förknippade med tidsbudgetpress då de kan tolkas enbart som ett sätt för 

revisorer att spara tid för att uppnå den satta tidsbudgeten (Svanberg & Öhman 2014). Cianci och 

Bierstaker (2009) erbjuder ett annat alternativ att se på fenomenet. De menar att tidsbudgetpress 

orsakar att revisorerna drabbas av en partisk bedömning, vilket i sin tur orsakar att RAQ handlingar 

blir vanligare. Detta innebär enligt Svanberg och Öhman (2014) att revisorer bortser negativ 

information och betonar den positiva informationen om kundens redovisning samt gör goda 

bedömningar av kundens interna kontroll som ett krav på ökad effektivitet. Detta leder till att 

revisorerna utför RAQ handlingar för att spara tid i tron att dessa handlingar inte innebär någon 

riskökning. För att stödja detta resonemang finns det tidigare forskning som visar att revisorer gör 

bedömningar till förmån för klienterna som ett alternativt svar på de effektivitetsproblem som finns 

(Bierstaker, Bedard, & Biggs, 1999; Glover, Prawitt, Wilks, & McDaniel, 2005; Haynes, Jenkins & 

Nutt 1998). Vidare finns det forskning som visar att revisorer kan ha som mål att vara effektiva för 

att stödja klientens position (DeZoort & Lord, 1997; Johnstone, Bedard & Biggs, 2002). Svanberg 

och Öhman (2014) anser att likheten mellan dessa fenomen är av särskild betydelse och kan visas 

när revisorn identifierar sig med sin klient. 

 

Kerler och Brandon (2010) menar att ett hot mot revisionskvalitet är de relationer som skapas 

mellan revisorer och en klient som potentiellt kan försämra en revisors oberoende. Kerler och 

Brandon (2010) undersöker om det förtroende som utvecklats från detta klient- och 

revisorsförhållande i slutändan kommer att påverka revisorernas omdöme. Deras studie visar att 

revisorernas förtroende för klienten indirekt påverkar deras beslut och acceptans av klientens 

rapporteringsmetod. Revisorer som utvecklar ett förtroende och en nära relation till sin klient är mer 

benägen att acceptera klientens rapportering (ibid).  

 

Hypotes 4: Förtroendet för ledaren/klienten ökar förtroendet för klientens internkontroll. 

Hypotes 5: Förtroende för ledaren har ett positivt samband med RAQ handlingar 

Hypotes 6: Transformellt ledarskap ökar frekvensen av RAQ handlingar 

Hypotes 7: RAQ handling ökar ju mer revisorn identifierar sig med klienten. 

Hypotes 8: Förtroende för klientens internkontroll påverkar revisionens kvalitet 
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3.4.3 Budgettidspress och minskad revisionskvalitet 
 

Studier har visat att snäva tidsbudgetar kan uppfattas som ett verkligt problem bland revisorer. 

Sweeney & Pierce (2004) menar att revisorer uppfattar att tidsbudgettrycket i revisionsföretag har 

ökat över tiden och att den nuvarande nivån på tidspress är mycket högre än optimalt. Det finns då 

en större risk för dysfunktionella beteenden (Gundry & Liyanarachchi, 2007). 

 

Revisorer möter ofta påtryckningar från snäva tidsbudgetar, en situation som delvis kommer från 

budgivningen för ett revisionskontrakt (Svanberg & Öhman, 2013). Den potentiella konflikt mellan 

att kontrollera de kostnader som finns samt uppnå en hög kvalitet på revisionen (McNair, 1991) 

förstärks av den vikt som ett revisionsföretag ställer på att uppnå tidsbudgetar som ett mått på 

effektivitet (Anderson-Gough, 2001) samt revisionsföretagens svårighet att mäta revisionskvaliteten 

(Power, 2003). Som ett resultat av detta, är det många revisorer som arbetar obetald övertid för att 

täcka ouppnådda tidsbudgetar (Sweeney & Pierce, 2006).  

 

För att revisorer ska kunna hålla de tidsbudgetar som är satta för en klient finns det olika sätt för 

revisorerna att gå till väga. Antingen behöver revisorerna använda mer effektiva revisionstekniker 

(Coram & Woodliff, 2003) eller så behöver revisorerna underrapportera sin nerlagda tid eller begå 

RAQ handlingar (Svanberg & Öhman, 2013). Att underrapportera den tid revisorerna lagt ned på en 

klient kan låta oskyldigt och det anses ofta inte vara så skadligt men på lång sikt kan detta medföra 

ett problem för framtida satta tidsramar (Fleming, 1980) som i sin tur förändras till ett RAQ 

beteende (Svanberg & Öhman, 2013). 

 

Enligt Cianci och Bierstaker (2009) kan revisorerna äventyra sin yrkesmässiga bedömning för att 

klara den ökande tidspressen. Den offentliga övervakningsnämnden (2000) visade att en negativ 

tidspress kan leda till att revisorerna inte hinner samla tillräckliga bevis i revisionsprocessen. Vilket 

i sin tur leder till en för tidig sign-off utan ett slutförande av revisionsuppdraget, samt en 

underrapportering av den faktiska tid som avsatts för det specifika uppdraget. 

 

Tidigare forskning visar att det finns ett positivt samband mellan tidspress och undermåliga 

beteenden hos revisorerna (Otley & Pierce, 1996) samt att det finns både en positiv och negativ 

relation mellan tidspress och kvaliteten på revisorns beslut (DeZoort & Lord, 1997). McDaniel 

(1990) fann till exempel att ökad tidspress ökade revisionseffektiviteten men minskade revisionens 

slagkraft. Glover (1997) fann att revisorn fokuserade mer på den relevanta informationen och 
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lyckades sortera bort den irrelevanta informationen under tidspress. Tidspress behöver därmed inte 

alltid vara något negativt. 

 

Hypotes 9: Hur uppnåelig en tidsbudget är påverkar revisionens kvalitet. 

 

3.5  Slutsats av tidigare forskning 

 

Vår tolkning utifrån tidigare forskning är att det finns ett tydligt samband mellan ett transformellt 

ledarskap hos klienten och hur detta kan leda till att revisorerna känner samhörighet med klienten, 

klientidentifiering. Revisorer som arbetar med samma klient dagligen under långa perioder och på 

en återkommande årsbasis tror vi kan komma att dras till en ”transformell klient” som har 

egenskapen att få en “följare” att känna en slags tillhörighet till företaget. Detta speciellt om vi ser 

på de egenskaper en transformell ledare/klient besitter såsom karisma, inspiration, intellektuell 

stimulans och individualiserad behandling. 

 

Vi kan även se ett samband mellan klientidentifiering och revisorers oberoende och hur det i sin tur 

kan leda till minskad revisionskvalitet och eventuella RAQ handlingar. Revisorer som känner 

samhörighet med sin klient tror vi har lättare att acceptera en klients redovisning och vill lita på det 

klienten säger och därmed kan ha lättare att se mellan fingrarna. I figur 3.1 nedan visar vi hur vår 

tolkning av sambanden ser ut. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.1 Samband över transformellt ledarskap, klientidentifiering, minskat oberoende, förtroende och 

minskad revisionskvalitet med RAQ handlingar.  
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Våra hypoteser lyder som följande: 

H1: Klientidentifikation har ett negativt samband med professionell identifikation. 

H2: Transformellt ledarskap ökar revisorers klientidentifikation. 

H3: Transformellt ledarskap är positivt relaterat till revisorns förtroende för klienten/ledaren. 

H4: Förtroendet för ledaren/klienten ökar förtroendet för klientens internkontroll 

H5: Förtroende för ledaren har ett positivt samband med RAQ handlingar 

H6: Transformellt ledarskap ökar frekvensen av RAQ handlingar 

H7: RAQ handling ökar ju mer revisorn identifierar sig med klienten. 

H8: Förtroende för klientens internkontroll påverkar revisionens kvalitet 

H9: Hur uppnåelig en tidsbudget är påverkar revisionens kvalitet. 

 

 

 
Figur 3.2 Samband över hypoteser 

 
 

 

  



 

21 
 

4. Empiri  
  

 
I det fjärde kapitlet behandlar vi uppsatsens empiriska metod. Vi presenterar hur vi har gått 

tillväga när det gäller urval och datainsamlingsmetod. Vi genomför sedan en operationalisering av 

vår enkät samt diskuterar svarsfrekvens och de analysmetoder vi kommer att använda oss av i 

uppsatsens nästa kapitel.  

 
       

4.1  Datainsamlingsmetod  

 

I denna undersökning har vi använt oss av enkäter som datainsamlingsmetod. Materialet räknas 

därmed som primärdata (Holme & Solvang, 1996). Vår enkätundersökning är webbaserad, d.v.s. 

enkäterna skickas ut via email tillsammans med ett följebrev och en länk till respondenterna. Via 

länken kan respondenterna sedan svara på våra frågor som sedan registreras i ett enkätprogram. 

Enkätprogrammet sammanställer sedan svaren och vi får reda på hur många som svarat på 

respektive fråga samt vad de svarat. Denna metod valdes eftersom vi ville skicka ut enkäten till 

många respondenter samtidigt oberoende av var i landet de befinner sig. Det är därmed en billig och 

effektiv metod som passar oss.      

    

4.2  Urval  

 

Enligt Revisorsnämnden (2015) var antalet auktoriserade och godkända revisorer 3628 stycken den 

andra mars 2015. Det är denna population som vår studie riktar in sig på. Tack vare vår handledare 

har vi tillgång till 3347 email adresser till både auktoriserade och godkända revisorer runt om i 

landet. Av dessa 3347 adresser valde vi slumpmässigt ut 1500 för att få ett sannolikhetsurval. Hur 

stort ett urval ska vara är svårt att säga då det inte finns någon regel som avslöjar storleken utan 

beslutet beror enligt Bryman och Bell (2013) på faktorer som tidsåtgång, kostnader och behovet av 

precision.  

 

För att minska bortfallet använde vi oss av följebrev och påminnelser (Bryman & Bell, 2013). Vi 

valde att skicka ut påminnelser vid tre olika tillfällen till de som ännu inte svarat på enkäten med 

cirka fem till sex dagars mellanrum. Trots detta fick vi inte in mer än 68 svar. Anledningen till den 

låga svarsfrekvensen tror vi påverkades av att vi var flera grupper som skickade ut liknande enkäter 

till samma respondenter ungefär samtidigt.  
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För att få ihop fler svar fick vi därför skicka ut enkäten till ytterligare 1500 respondenter som inte 

kom med i första urvalet. Vi fick även tillgång till ytterligare 607 mailadresser, denna gång till icke-

auktoriserade revisorer.  

 

Vår population har nu utökats från 1500 auktoriserade och godkända revisorer till 3607 stycken 

revisorer runt om i Sverige. På de 607 nya adresserna gjorde vi inget urval, dels på grund av 

tidsbrist och dels för att vi ville få iväg så många enkäter som möjligt för att få in tillräckligt många 

svar i tid. På grund av detta kan vi tyvärr inte längre kalla urvalet ett sannolikhetsurval. Urvalet är 

istället ett bekvämlighetsurval. 

 

Genom att tillämpa ett sannolikhetsurval kan man eliminera den mänskliga faktorn vid urval av 

medlemmarna till stickprovet, och därmed har varje enhet i populationen lika stor chans att bli vald 

(Bryman & Bell, 2013). Vi använde oss av ett obundet slumpmässigt urval då vi gjorde en 

förteckning över de personer som ingick i vår population och numrerade dem från 1 till 3347 vilket 

därmed utgjorde vår urvalsram. Med hjälp av Minitab 17 tilldelades varje email-adress ett 

slumpmässigt tal. Vi rangordnade sedan adresserna efter storleken på dess slumpmässiga nummer 

och valde sedan ut de 1500 adresserna med lägst nummer. När vi insåg att vi inte skulle få ihop 

tillräckligt med svar i tid fick vi skicka ut enkäten till de 1500 adresserna som kom efter, d.v.s. 

nummer 1501 - 3001.  

 

Vi skickade även ut enkäten till 607 icke auktoriserade revisorer för att få in tillräckligt många svar 

i tid. Detta urval blev ett bekvämlighetsurval vilket innebär att man skickar enkäten till de personer 

som för tillfället finns tillgängliga för forskaren (Bryman & Bell, 2013). Nackdelen med ett 

bekvämlighetsurval till skillnad från ett sannolikhetsurval är att man inte kan generalisera resultaten 

till en större population (ibid).      

     

4.3  Operationalisering 
 

I operationaliseringen beskriver vi de olika variablerna som är med i studien samt hur de ska mätas. 

Vi presenterar frågorna i vår enkät, vad de mäter samt varför de är med. Vi kopplar även samman 

hypoteserna från litteraturstudien med frågorna i enkäten för att visa att alla variabler är med.  

 

Enkäten är uppdelad i sju delar och består av totalt 70 frågor. Av dessa 70 frågor handlar sex frågor 

om respondentens bakgrund. Resten av frågorna undersöker variablerna tidsbudget, transformellt 
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ledarskap, internkontroll, förtroende för ledaren, RAQ handlingar samt klientidentifikation. Av 

dessa 70 frågor härstammar alla förutom tre frågor från tidigare forskning, dessa tre frågor handlar 

om internkontroll och dessa har vi formulerat tillsammans med vår handledare.  

 

4.3.1  Bakgrundsfrågor 
 

Den första delen av enkäten består av frågor som handlar om respondentens bakgrund, d.v.s. 

personliga faktafrågor (Bryman & Bell, 2013). Dessa frågor finns med för att se hur respondenterna 

skiljer sig åt samt för att se om datan som samlats in är representativ i förhållande till populationen 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Frågorna vi valt att ta med i denna del behandlar variablerna 

kön, ålder, erfarenhet, auktorisation, position och big4. 

 

Kön: besvaras i en sluten fråga där respondenten väljer att kryssa i man eller kvinna.  

 

Ålder: besvaras i en öppen fråga där respondenten fyller i sin ålder i kvantitativ form.  

 

Erfarenhet: besvaras i en öppen fråga där respondenten fyller i antalet år han eller hon arbetat som 

revisor i kvantitativa termer.  

 

Auktorisation: besvaras i en sluten fråga där respondenten väljer mellan de auktorisationer som 

finns, nämligen auktoriserad, godkänd eller ingen auktorisation.  

 

Position: besvaras i en sluten fråga där respondenten väljer mellan de positioner han eller hon kan 

ha i en revisionsbyrå nämligen junior, senior, manager eller partner.  

 

Big 4: besvaras i en sluten fråga där respondenten fyller i ja eller nej beroende på om han eller hon 

jobbar i någon av de fyra största byråerna, Deloitte, Ernest & Young, KPMG eller PwC. 

 

4.3.2  Beroendevariabler 
 

Enligt Bryman och Bell (2013) är beroende variabler de variabler som påverkas när en oberoende 

variabel ändras. I vår undersökning har vi fyra beroendevariabler, klientidentifikation, transformellt 

ledarskap, förtroende för ledaren och RAQ handlingar.  
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4.3.2.1  Klientidentifikation 
 

Det är den fjärde delen av enkäten som mäter klientidentifikation. I litteraturstudien tar vi upp att 

revisorer ska vara objektiva och oberoende av sina klienter men att vissa faktorer såsom t.ex. image, 

tid man arbetat med klienten samt klientens status kan påverka revisorerna till att identifiera sig 

med klienten. Frågorna som används för att mäta revisorernas klientidentifikation är hämtade från 

Bamber och Iyer (2007) och mäter olika faktorer som kan tyda på klientidentifikation, klientens 

image, hur viktig klienten är samt hur länge revisorn arbetat med klienten. Tre av frågorna är öppna 

frågor där respondenten ska svara i kvantitativ form. Resterande frågor är utformade efter en 

femgradig likertskala med ett verbalt responsformat.  

  

4.3.2.2 RAQ handlingar  
 

Enkätens femte del mäter RAQ handlingar. I litteraturstudien framgår det att det finns flera 

beteenden som identifierats som uppmuntran till RAQ handlingar. Frågorna är hämtade från Otley 

och Pierce (1996) och ska mäta de beteenden som orsakar minskad revisionskvalitet. Svaren är 

utformade efter en likertskala med ett verbalt responsformat. Skalan är tiogradig och går från helt 

osannolikt till sannolikt. 

 

4.3.2.3  Transformellt ledarskap 
 

Enkätens sjätte del behandlar det transformella ledarskapet. Här ska respondenten tänka på sin 

största klient och den person som för redovisningsfrågor framstår som ledaren. I litteraturstudien tar 

vi upp hur revisorer kan komma att identifiera sig med sina klienter och att ett transformellt 

ledarskap kan vara en anledning. Tidigare forskning har visat att högre nivåer av det transformella 

ledarskapet förknippas med högre nivåer av underordnades identifikation med organisationen. Detta 

har i sin tur visat att deltagare som starkt identifierar sig med sin organisation har en stark känsla av 

samhörighet, vilket kan göra att de upplever sin organisations framgångar och misslyckanden som 

sina egna. I enkäten ställer vi därför frågor som används för att mäta transformella 

ledarskapsbeteenden som lojalitet till ledaren, om följarna är nöjda med ledaren och organisatoriska 

medlemsskapsbeteenden. Dessa frågor kommer från Podsakoff, MacKenzie, Moorman & Fetter 

(1990) och ska hjälpa oss få svar på hypotes två och sex i studien:  

 

H2: Transformellt ledarskap ökar revisorers klientidentifikation. 
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H6: Transformellt ledarskap ökar frekvensen av RAQ handlingar. 

 

Detta genom att vi tittar på sambandet mellan klientidentifikation och RAQ handlingar. 

Svarsalternativen på frågorna är utformade efter en femgradig likertskala med ett verbalt 

responsformat. 

 

4.3.2.4 Förtroende för ledaren 
  

Enkätens sjunde och sista del handlar om både internkontroll och förtroende för ledaren. 

Förtroendet för ledaren är en viktig faktor när det handlar om följarnas/revisorernas vilja att 

påverkas av en ledare. Om inte förtroendet för ledaren är starkt, kommer inte följarna att följa 

ledaren. Frågorna om förtroende för ledaren ska mäta revisorernas förtroende för den transformella 

ledaren och ge svar på hypotes tre, fyra och fem i studien: 

 

H3: Transformellt ledarskap är positivt relaterat till revisorns förtroende för klienten/ledaren. 

H4: Förtroendet för ledaren/klienten ökar förtroendet för klientens internkontroll 

H5: Förtroende för ledaren har ett positivt samband med RAQ handlingar 

 

Detta genom att vi undersöker sambandet mellan förtroende för ledaren och ett transformellt 

ledarskap, förtroendet för ledaren och förtroendet för klientens internkontroll samt förtroende för 

ledaren och RAQ handlingar. Frågorna om förtroende för ledaren kommer från Conger et al. (2000) 

och svarsalternativen är utformade efter en likertskala med ett verbalt responsformat. Skalan är 

sjugradig.  

 

4.3.3  Oberoende variabler 
 

En oberoende variabel är en variabel som utövar en kausal påverkan på en beroende variabel 

(Bryman & Bell, 2013). I vår undersökning har vi 10 oberoende variabler. Nämligen transformellt 

ledarskap, tidsbudget, internkontroll, förtroende för ledaren, yrkesidentifikation, erfarenhet, 

position, big4, klientstorlek och klientidentifikation. Att klientidentifikation, förtroende för ledaren, 

RAQ handlingar och transformellt ledarskap även räknas som oberoende variabler har att göra med 

hur våra hypoteser är utformade, t.ex. behövs klientidentifikation som oberoende variabel för att ge 

svar på vår sjunde hypotes:  
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H7: RAQ handling ökar ju mer revisorn identifierar sig med klienten.  

 

För att undersöka om denna hypotes ska förkastas eller ej måste klientidentifikation räknas som en 

oberoende variabel då vi vill se hur den påverkar RAQ handlingar.  

 

Då klientidentifikation, förtroende för ledaren, RAQ handlingar och transformellt ledarskap redan 

behandlats ovan fortsätter vi med de andra oberoende variablerna. 

       

4.3.3.1  Tidsbudget 
 

I enkätens andra del mäter vi tidsbudgetpress. Enligt litteraturstudien kan tidsbudgetpress leda till 

partisk bedömning och därmed RAQ handlingar. Tidsbudgetpress ses ofta som den vanligaste 

orsaken till RAQ handlingar. Frågorna i denna del av enkäten används för att se om respondenterna 

upplever tidsbudgetpress och för att ge svar på hypotes nio: 

 

H9: Hur uppnåelig en tidsbudget är påverkar revisionens kvalitet. 

 

Detta mäts genom att respondenterna får svara på hur uppnåeliga tidsbudgetarna på arbetsplatsen 

varit det senaste året. Vi undersöker sedan om det finns något samband mellan hur uppnåeliga 

tidsbudgetarna varit och frekvensen av RAQ handlingar. Frågorna om tidsbudgetpress har hämtats 

från Otley och Pierce (1996) och svarsalternativen är utformade efter en femgradig likertskala med 

ett verbalt responsformat (Bryman & Bell 2013). 

       

4.3.3.2  Förtroende för klientens internkontroll 
 

Enkätens sjunde och sista del handlar om förtroende för klientens internkontroll. I litteraturstudien 

tar vi upp att revisorer kan komma att förlita sig på klientens internkontroll och att detta i sin tur kan 

innebära att de begår RAQ handlingar. Frågorna ska därför mäta revisorns förtroende för klientens 

internkontroll för att ge oss svar på om detta påverkar revisionens kvalitet och därmed svara på 

hypotes åtta:  

 

H8: Förtroende för klientens internkontroll påverkar revisionens kvalitet. 
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Frågorna har vi utformat själva i samråd med vår handledare. Svarsalternativen är utformade efter 

en likertskala med ett verbalt responsformat. Skalan är sjugradig.  

 

4.3.3.3 Yrkesidentifikation 
 

Del tre i enkäten handlar om yrkesidentifikation eller professionell identifikation som det även 

kallas. I litteraturstudien tar vi upp hur yrkesidentifikation verkar ha motsatt effekt till 

klientidentifikation på en revisors oberoende. Vi har därför med frågor som mäter 

yrkesidentifikation för att kontrollera att detta samband även stämmer i denna studie samt för att ge 

svar på vår första hypotes: 

 

H1: Klientidentifikation har ett negativt samband med professionell identifikation. 

 

Frågorna är hämtade från Bamber och Iyer (2007) och mäter faktorer som kan tyda på 

yrkesidentifikation. 

 

4.3.4 Kontrollvariabler - Erfarenhet, position, big4 och klientstorlek 
 

Erfarenhet, position, big4 och klientstorlek är alla oberoende variabler. Dessa har vi tagit med som 

kontrollvariabler för att få rätt bild av de olika samband som vi vill undersöka med våra hypoteser.  

  

4.3.5 Sammanställning av hypoteser och dess variabler 
 

I tabellen på nästa sida kan du se en sammanställning av studiens hypoteser och dess beroende och 

oberoende variabler.  
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Tabell 4.1 Sammanställning av hypoteser och dess variabler 

Hypotes Beroende variabel Oberoende variabel 

Hypotes 1 

Klientidentifikation har ett negativt 

samband med professionell 

identifikation. 

 

Klientidentifikation 

 

Yrkesidentifikation 

Hypotes 2 

Transformellt ledarskap ökar 

frekvensen av revisorers 

klientidentifikation. 

 

Klientidentifikation 

 

 

Transformellt ledarskap 

 

Hypotes 3 

Transformellt ledarskap är positivt 

relaterat till revisorns förtroende för 

klienten/ledaren. 

 

Förtroende för ledare 

 

Transformellt ledarskap 

Hypotes 4 

Förtroendet för ledaren/klienten 

ökar förtroendet för klientens 

internkontroll 

 

Förtroende för klientens 

internkontroll 

 

Förteoende för ledare 

Hypotes 5 

Förtroende för ledaren har ett 

positivt samband med RAQ 

handlingar 

 

RAQ handlingar 

 

Förtroende för ledaren 

Hypotes 6 

Transformellt ledarskap ökar 

frekvensen av RAQ handlingar. 

 

RAQ handlingar 

 

 

Transformellt ledarskap 

 

Hypotes 7 

RAQ handling ökar ju mer revisorn 

identifierar sig med klienten. 

 

RAQ handlingar 

 

 

Klientidentifikation 

 

Hypotes 8 

Förtroende för klientens 

internkontroll påverkar revisionens 

kvalitet 

 

RAQ handlingar 

 

 

Förtroende för klientens 

internkontroll  

Hypotes 9 

Hur uppnåelig en tidsbudget är 

påverkar revisionens kvalitet. 

 

RAQ handlingar 

 

Tidsbudgetpress 
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4.4  Svarsfrekvens och bortfallsanalys  

      

Enligt Bryman och Bell (2013, s.203) utgör svarsfrekvensen den procentuella andel av samplet som 

besvarar enkätens frågor medan bortfallet består av de som inte svarar. När man beräknar bortfallet 

behöver man först räkna bort de som svarat på enkätens frågor för att sedan räkna bort om det är 

någon som som låtit bli att svara på ett flertal frågor eller som svarat på ett sådant sätt att det är 

uppenbart att de inte tagit frågorna på allvar (ibid). Vår enkät skickades ut till 3607 respondenter 

och av dessa var det 60 stycken som valde att inte delta i undersökningen då vissa av dem inte 

tyckte att studien passade dem. Detta innebär att 60 personer räknas till bortfallet. Vi fick in 104 

svar på enkäten och av dessa är det två respondenter som inte svarat på mer än hälften av frågorna. 

Dessa två respondenter fick vi därför utesluta när vi analyserade resultaten vilket ökar vårt bortfall 

till 62 personer. Detta ger oss en svarsfrekvens på 102/3547 =2,9 % (antalet användbara 

enkäter/totala urvalet minus medlemmar av urvalet som inte passar eller går att få tag i * 100). 

       

4.5  Analysmetoder 
 

Nedan presenteras de analysmetoder vi kommer använda oss av i nästa del av uppsatsen för att ge 

svar på studiens syfte samt för att ta reda på om våra hypoteser ska förkastas eller inte. 

  

4.5.1 Principal component analysis 
 

Principal component analysis är en typ av faktoranalys som man använder när man har flera 

indikatormått (Bryman & Bell, 2013). Analysen är till för att avgöra om olika indikatorer hör 

samman med varandra och därmed kan gå ihop och bilda olika faktorer (ibid). Detta kan vi göra 

genom att t.ex. dela upp vår enkät efter de frågor som mäter samma sak och som därmed hör 

samman, till ett fåtal faktorer. Analysen är bra att använda då man vill reducera antalet variabler 

som ska undersökas (ibid).    

 

4.5.2  Cronbach´s alpha  
 

Cronbach’s alpha är ett mycket vanligt mått som är bra att använda sig av när man vill mäta den 

interna validiteten (Bryman & Bell, 2013). Måttet beräknar ett genomsnitt av alla tänkbara 

reliabilitetskoefficienter genom att frågorna slumpmässigt delas upp i två grupper som sedan 

jämförs med varandra (ibid). Värdet man får fram kallas Alphavärde och kan variera mellan 1 och 0 
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där 1 innebär perfekt intern validitet och 0 ingen intern validitet.  Som tumregel för en accepterad 

nivå på den interna validiteten brukar 0,8 användas (ibid). Även 0,7 kan i vissa fall betraktas som en 

acceptabel nivå (ibid) 

 

4.5.3 Korrelationsanalys 
 

En korrelationsanalys innebär att man kontrollerar om det finns ett samband mellan två olika 

variabler (Bryman & Bell, 2013). Korrelationen mäter styrkan på det linjära sambandet mellan två 

kvantitativa variabler (De Veaux, Velleman & Block, 2014). Värdet man får fram kallas 

korrelationskoefficienten och kan ligga mellan -1 och +1 där -1 innebär perfekt negativ korrelation, 

och +1 innebär perfekt positiv korrelation (ibid). Perfekt positiv korrelation innebär att när den ena 

variabeln ökar, ökar även den andra variabeln lika mycket. Tvärtom gäller för perfekt negativ 

korrelation, om en variabel minskar, minskar den andra variabeln lika mycket (ibid). Värdet 0 

innebär att variablerna är oberoende varandra (ibid). 

 

4.5.4  Regressionsanalys 
 

Regressionsanalys är ett vanligt förekommande mått och mäter förklaringsgraden, R2 (De Veaux, 

Velleman & Block, 2014). Förklaringsgraden mäter om förändringen i den beroende variabeln beror 

på förändringen i den oberoende variabeln. Förklaringsgraden är ett värde mellan 0 och 1. Ju högre 

värdet är, d.v.s. ju närmare 1 förklaringsgraden är, desto större del av förändringen i den beroende 

variabeln beror på den oberoende variabeln. Då vi i denna studie har fler än en variabel kommer vi 

behöva göra en multipel regressionsanalys. 



 

31 
 

5. Resultat 
 

 
I det femte kapitlet presenterar vi undersökningens insamlade data från enkätundersökningen för 

att sedan analysera den. Vi kontrollerar och justerar materialet för att kunna genomföra vidare 

analys. Våra hypoteser kommer sedan att testas genom de valda analysmetoder som togs upp i 

kapitel fyra. 

 
      

5.1 Demografisk profil av urvalet 
 

Vår undersökning resulterade i 102 respondenter. Nedan i tabell 5.1 presenterar vi fördelningen av 

variablerna kön och ålder för att kunna ta ställning till om datan är jämt fördelad. Vi har även valt 

att presentera variablerna auktorisation, position, antal år som revisor, vilken typ av företag 

respondenten arbetar på samt klientstorleken i samma tabell. 

 
Tabell 5.1 Beskrivande statistik för demografisk profil 

Variabel Grupp frekvens % Saknas Median Medel Min Max 

Kön Man 73 71,6 3     

Kvinna 26 25,5 

Auktorisation Godkänd 21 20,6 2     

Auktoriserad 79 77,5 

Position Junior 1 1,0 2     

Senior 10 9,8 

Manager 34 33,3 

Partner 54 53,9 

Ålder Äldre än 25 år 102 100  53 51,64 31 74 

Antal år som 

revisor 

Mindre än 10 år 12 11,8 1 25 23,63 1 50 

11-15 15 14,7 

Mer än 16 år 74 72,7 

Vilken byrå Kpmg, PwC, 

Deloitte, Ernst 

& Young 

44 43,1 1     

Annan 57 55,9 

Klientstorlek Omsättning 

(mkr) 

98 96,1 4 120 1 719,03 1 100 000 
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Kön 

Av de totalt 102 respondenterna var det 73 män och 26 kvinnor som valde att medverka i 

undersökningen. Det betyder att vi har en procentsats på 71,6 % män och endast 25,5 % kvinnor.   

Varför så få kvinnor valde att svara kan vi bara spekulera kring, då vi inte tror att detta speglar 

könsfördelningen inom yrket. Denna variabel har ett bortfall på 3 respondenter.  

 

Auktorisation 

Vad gäller variabeln auktorisation är det fler respondenter som är auktoriserade än godkända, detta 

kan bero på de nya certifieringsreglerna. Idag behöver man bara skriva ett prov för att bli 

auktoriserad medan man tidigare var tvungen att skriva två (Revisorsnämden, 2015). Av de 

respondenter som svarade är 21 godkända revisorer, 79 auktoriserade revisorer. Denna variabel har 

ett bortfall på 2 respondenter. 

 

Position 

Vad gäller variabeln position i företaget kan vi se att de flesta av respondenterna är partners, 54 st. 

Därefter kommer managers med 34 respondenter, seniorer med 10 respondenter och slutligen 1 

respondent som är junior. Denna variabel har ett bortfall på 2 respondenter. 

 

Ålder 

Vad gäller respondenternas ålder är alla 102 respondenter över 25 år. Den yngsta som medverkade i 

undersökningen var 31 år och den äldsta var 71 år. Medianåldern är därmed 53 och medelåldern är 

51,64 år.  

 

Erfarenhet 

Hur länge de olika respondenterna arbetat som revisorer skiljer sig en del åt. Den som har längst 

erfarenhet har arbetat i 50 år medan den med minst erfarenhet endast arbetat i 1 år. Medelvärdet är 

23,63 år och medianvärdet 25 år. Denna variabel har ett bortfall på 1 respondent. 

 

Big 4 

Fördelningen visar att 44 respondenter arbetar på någon av de fyra största byråerna PwC, KPMG, 

Deloitte eller Ernst & Young medan 57 respondenter arbetar i annan byrå. Denna variabel har ett 

bortfall på 1 respondent. 
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Klientstorlek 

Klientens omsättning har vi döpt till klientstorlek. Fördelningen på klientstorleken är väldigt spridd 

bland respondenterna. Den minsta klienten har en omsättning på 1 miljon kronor medan den största 

klienten har en omsättning på 100 miljarder kronor. Medelomsättningen bland klienterna ligger på 

1,719 miljarder kronor och medianen ligger på 120 miljoner kronor. Det är alltså inte vanligt bland 

våra respondenter att ha klienter med miljardomsättningar. Denna variabel har ett bortfall på 4 

respondenter. 

 

5.2  Förutsättningar för dataanalys     

  
Innan vi kan analysera den data vi fått in krävs först vissa justeringar. Syftet med justeringarna är att 

effektivisera analysen. Vi börjar med att kontrollera att alla svar vi fått in är i sifferform och att alla 

frågor och svarsalternativ är kodade åt samma håll. Vi kontrollerade även outliers. Outliers är 

extremvärden som inte ser ut att höra ihop med resten av datan. De kan antingen bero på att datan 

innehåller ovanliga värden eller misstag (Deveaux, Velleman och Block, 2014). Vi upptäckte då två 

stycken mycket extrema värden i datafilen. Dessa två outliers handlade om den största klientens 

omsättning. Vi har två respondenter som har en klient med en omsättning på 100 000 miljoner 

kronor respektive 15 000 miljoner kronor. Vi valde att ta bort dessa två outliers då de är 

extremvärden och sticker ut så pass mycket från den övriga mängden.  

 

Därefter gjorde vi sju stycken olika principalkomponentanalyser för att göra den fortsatta statistiska 

analysen enklare. Frågorna i enkäten är grupperade efter sju olika delar, transformellt ledarskap, 

klientidentifikation, yrkesidentifikation, tidsbudgetpress, RAQ handlingar, förtroende för ledaren 

samt förtroende för klientens internkontroll. Det vi gör i principalkomponentanalysen är att vi 

reducerar de olika frågorna i de olika delarna till att bilda en ny faktor för varje del. I PCA analysen 

får även varje fråga en faktorladdning. En laddning på 0,3 kan vanligtvis användas som lägsta 

värde, vi har dock valt att endast redovisa de variabler som har ett värde över 0,4. De variabler som 

inte har en laddning över 0,4 i PCA tas därför bort och sedan gör vi om analysen och får nya 

faktorladdningar. Tabellerna 5.2 - 5.4 nedan visar de olika variablernas faktorladdning. 
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Tabell 5.2 Resultat från PCA 

Fråga Faktorladdning 

Yrkesidentifikation  

När någon kritiserar mitt yrke känns det som en personlig förolämpning. 0,682 

Jag är väldigt intresserad av vad andra tycker om mitt yrke. 0,737 

När jag talar om mitt yrke säger jag vanligtvis "vi" istället för "de". 0,664 

Mitt yrkes framgångar är mina framgångar. 0,790 

När någon berömmer mitt yrke känns det som en personlig komplimang. 0,803 

Klientidentifikation  

Vänligen bedöm betydelsen av denna klient för ditt företag 0,532 

När någon berömmer min klient känns det som en personlig komplimang 0,832 

När jag talar om min klient säger jag vanligtvis "vi" istället för "de" 0,791 

Klientens framgångar är mina framgångar 0,859 

Jag är väldigt intresserad av vad andra tycker om min klient 0,589 

När någon kritiserar min klient känns det som en personlig förolämpning 0,840 

Tidsbudgetpress   

Tidsbudgetarna har på din arbetsplats under det senaste året varit  0,911 

Hur ofta uppnår du din tidsbudget?  0,929 

Om du inte underrapporterade din tid, hur ofta skulle du uppnå din tidsbudget?  0,929 

RAQ handlingar  

Hur sannolikt är det att du underrapporterar tid genom att arbeta på personlig tid? 0,620 

Hur sannolikt är det att du bytt tid till icke-avgiftsbelagd? 0,645 

Hur sannolikt är det att du misslyckas med att efterforska en redovisningsprincip? 0,631 

Hur sannolikt är det att du godtar en svag förklaring från denna klient? 0,559 

Hur sannolikt är det att du hoppar över eller avskriver ett granskningssteg utan att 

senare slutföra arbetet eller notera dess utelämnande?  

0,731 

Hur sannolikt är det att du minskar mängden arbete som läggs ned i ett revisionssteg, 

till en nivå under vad du normalt sett anser rimligt? 

0,784 

Hur sannolikt är det att du gör ytliga granskningar av klientens dokument? 0,551 
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Tabell 5.3 Resultat från PCA 

Fråga Faktorladdning 

Transformellt ledarskap  

Visar att han/hon förväntar sig mycket av mig 0,561 

Ger mig alltid positiv "feedback" när jag presterar bra. 0,667 

Målar en intressant bild av framtiden för vår grupp. 0,652 

Ger mig speciellt erkännande när mitt arbete är väldigt bra. 0,808 

Visar respekt för mina personliga känslor 0,597 

Är en bra förebild. 0,708 

Beter sig på ett sätt som tillgodoser mina personliga behov 0,544 

Insisterar på att jag ska vara högpresterande. 0,495 

Har en klar uppfattning om vart vi är på väg 0,717 

Lovordar mig när mitt arbete är bättre än genomsnittet. 0,756 

Nöjer sig inte med det näst bästa 0,558 

Ger mig personligen komplimanger när mitt arbete är enastående. 0,760 

Främjar samarbete mellan arbetsgrupper 0,821 

Erkänner oftast inte mina bra prestationer 0,640 

Inspirerar andra med sina planer inför framtiden 0,813 

Utmanar mig att tänka på gamla problem på nya sätt 0,559 

Får andra att engagera sig i hans/hennes planer för framtiden 0,791 

Ställer frågor som driver mig att tänka 0,753 

Uppmuntrar medarbetare att vara lagspelare 0,731 

Har stimulerat mig att omvärdera hur jag utför saker 0,760 

Söker alltid nya möjligheter för sitt företag 0,742 

Får gruppen att sträva mot samma mål 0,838 

Föregår med gott exempel 0,678 

Har idéer som utmanar mig att omvärdera mina grundläggande antaganden om mitt arbete 0,543 

Skapar en laganda bland sina medarbetare 0,801 
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Tabell 5.4 Resultat av PCA 

Fråga Faktorladdning 

Förtroende för klientens internkontroll  

Jag har fullständigt förtroende om kundens internkontroll 0,922 

Vid vissa tillfällen kan jag inte lita på klientens internkontroll 0,722 

Jag kan räkna med att klientens internkontroll är trovärdig 0,868 

 Förtroende för ledaren  

Jag har full tillit till honom/henne 0,828 

Ibland kan jag inte lita på honom/henne 0,755 

Jag kan räkna med att han/hon är trovärdig 0,753 

Jag har stor respekt för honom/henne 0,901 

Jag har stor aktning för honom/henne 0,850 

Jag beundrar honom/henne som ledare 0,675 

 

 

5.3 Cronbach’s alpha 
 

När vi gjort principalkomponentanalysen och tagit bort de variabler som inte hade en tillräckligt 

hög faktorladdning utförde vi Cronbach’s alpha. Cronbach´s alpha utförs för att säkerställa 

faktorernas interna reliabilitet. Alphavärdet kan ligga mellan 0 och 1 och ju högre värde desto högre 

intern reliabilitet. Som tumregel för vad som anses vara en acceptabel nivå på den interna 

reliabiliteten bör man ha minst 0,8 på Cronbach´s alpha (Bryman & Bell, 2013). I vissa fall kan man 

dock acceptera lägre värden, men aldrig under 0,6 (ibid). De flesta av våra variabler fick värden 

över 0,8 men RAQ handlingar, internkontroll och yrkesidentifikation hamnade något under. Då man 

ibland kan acceptera värden under 0,8 väljer vi att ha kvar dessa då de ligger över gränsen på 0,6 

och inte är särskilt långt ifrån 0,8. Vi kan därför inte utesluta att de mäter samma sak. I tabell 5.5 

visar vi de resultat vi fick fram. 
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Tabell 5.5 Cronbach´s alpha 

Variabel Cronbach’s alpha 

Tidsbudgetpress 0,908 

Klientidentifikation 0,831 

RAQ handlingar 0,694 

Transformellt ledarskap 0,954 

Internkontroll 0,778 

Förtroende för ledaren 0,872 

Yrkesidentifikation 0787 

 

       

  

5.4  Korrelationsanalys       

 

Efter våra PCA analyser och beräkningen av den interna validiteten utförde vi en korrelationsanalys 

enligt Pearsons r för att kontrollera sambanden mellan studiens beroende och oberoende variabler. 

Om sambanden är signifikanta ger korrelationerna ett preliminärt stöd för våra hypoteser. 

Korrelationsanalysen visas i tabell 5.6  nedan. 

 

Ett minustecken framför värdet på korrelationen innebär en negativ korrelation, d.v.s. om den ena 

variabeln ökar så minskar den andra och vice versa. Är värdet positivt innebär det istället att om den 

ena variabeln ökar kommer även den andra variabeln öka, de följer varandra. Stjärnorna i tabellen 

visar om korrelationen är signifikant och på vilken nivå. 
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Tabell 5.6 Korrelationsanalys 

  A b c 

 

d  e f g h i j k L m 

a) Tidsbudget Pearson 

korrelation 

Sig. (2-tailed) 

1             

b)Yrkes- 

identifikation  

Pearson 

korrelation 

Sig. (2-tailed) 

-, 071 

,499  

1            

c) Klient- 

identifikation 

Pearson 

korrelation 

Sig. (2-tailed) 

,039 

.719 

,540** 

,000 

1           

d)RAQ handlingar Pearson 

korrelation 

Sig. (2-tailed) 

,404** 

,000 

,084 

,418 

,103 

,326 

1          

e) TLI Pearson 

korrelation 

Sig. (2-tailed) 

.114 

,338 

,207 

,071 

 

,356** 

,002 

-,027 

,816 

1         

f) Internkontroll Pearson 

korrelation 

Sig. (2-tailed) 

,205* 

,048 

-, 097 

,344 

,016 

,878 

,059 

,564 

,193 

,090 

1        

g) Förtroende Pearson 

korrelation 

Sig. (2-tailed) 

.101 

,336 

,091 

,380 

,230* 

,028 

,008 

,938 

,652** 

,000 

,388** 

,000 

1       

h) Erfarenhet Pearson 

korrelation 

Sig. (2-tailed) 

,044 

,669 

-, 132 

,195 

,025 

,811 

,030 

,767 

-, 233* 

,040 

-, 018 

,862 

-, 042 

,681 

1      

i) Position Pearson 

korrelation 

Sig. (2-tailed) 

-, 303** 

,003 

-, 167 

,103 

-, 225* 

,030 

-,116 

,258 

-, 237* 

,038 

-, 074 

,469 

-, 173 

,091 

,173 

,086 

1     

j) Ålder Pearson 

korrelation 

Sig. (2-tailed) 

-, 054 

,603 

-, 115 

,255 

,093 

,369 

,034 

,739 

-, 249* 

,027 

-, 033 

,741 

-, 080 

,433 

,861** 

,000 

,114 

,260 

1    

k) Kön Pearson 

korrelation 

Sig. (2-tailed) 

,018 

,866 

,136 

,186 

-, 054 

,608 

-,046 

,657 

,061 

,597 

-,206* 

,042 

,005 

,965 

-, 229* 

,023 

-, 065 

,529 

 

-

,206* 

,041 

 

1   

l) Big 4 Pearson 

korrelation 

Sig. (2-tailed) 

,373** 

,000 

-,214* 

,034 

-, 192 

,063 

-,033 

,750 

-

,314** 

,005 

 

-, 172 

,088 

-,219* 

,030 

,030 

,770 

,277** 

,006 

,180 

,072 

,046 

,655 

1  

m) Klientstorlek Pearson 

korrelation 

Sig. (2-tailed) 

-, 352** 

,000 

-, 121 

,248 

-, 063 

,560 

-

,0,04 

,969 

,108 

,356 

,141 

,172 

,128 

,222 

,097 

,348 

,056 

,594 

-, 026 

,084 

-, 154 

,141 

-,280** 

,006 

 

1 

** Korrelationen är signifikant vid 0,01 (2-tailed)  

* Korrelationen är signifikant vid 0,05 (2-tailed)  



 

39 
 

Som man kan se i analysen finns det ett positivt signifikant samband på 0,01 nivån mellan 

tidsbudgetpress och RAQ handlingar. Detta innebär att när tidsbudgetpress ökar, så ökar även RAQ 

handlingar, vilket ger ett preliminärt stöd för vår hypotes H8: Hur uppnåelig en tidsbudget är 

påverkar revisionens kvalitet. Att sambandet är signifikant på 0,01 nivån innebär att om 

tidsbudgetpress ökar, ökar RAQ handlingar med 99 % säkerhet.  

 

Vi kan även utläsa i analysen att ett signifikant samband finns mellan ett transformellt ledarskap 

och klientidentifikation. Sambandet är positivt och på 0,01 nivån. Detta innebär att ju mer 

transformella ledarskapsegenskaper klienten/ledaren har desto mer identifierar sig revisorn med 

klienten. Detta ger preliminärt stöd åt vår hypotes H2: Transformellt ledarskap ökar revisorers 

klientidentifikation. 

 

Analysen visar även ett positivt signifikant samband mellan variablerna transformellt ledarskap och 

förtroende för ledaren med signifikans på 0,01 nivån. Detta innebär att när det transformella 

ledarskapet ökar, ökar även förtroendet för ledaren. Detta ger preliminärt stöd för vår hypotes: H3: 

Transformellt ledarskap är positivt relaterat till revisorns förtroende för klienten/ledaren. 

 

Vi kan även se i analysen att det finns ett positivt signifikant samband på 0,01 nivån mellan 

förtroende för ledaren och förtroende för klientens internkontroll. Detta innebär att ju mer 

förtroende en revisor har för sin klient desto mer förtroende har revisorn för klientens 

internkontroll. Detta ger ett preliminärt stöd för vår hypotes H4: Förtroendet för ledaren/klienten 

ökar förtroendet för klientens internkontroll. 

 

Vi kan ytterligare se att det finns ett positivt signifikant samband mellan förtroende för ledaren och 

RAQ handlingar men på 0,05 nivån. Att sambandet är signifikant på 0,05 nivån innebär att om 

förtroende för ledaren ökar, ökar RAQ handlingar med 95 % säkerhet. Detta ger preliminärt stöd för 

vår hypotes: H5: Förtroende för ledaren har ett positivt samband med RAQ handlingar. 

 

Det finns även ett samband mellan klientidentifikation och yrkesidentifikation. Detta samband är 

positivt. Sambandet är signifikant på 0,01 nivån och ger därmed inte ett preliminärt stöd för vår 

hypotes H1: Klientidentifikation har ett negativt samband med professionell identifikation. Det ger 

dock ett preliminärt stöd för ett positivt, signifikant samband mellan klientidentifikation och 

yrkesidentifikation. 
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I tabellen kan man vidare läsa ut att våra hypoteser H6, H7 och H8 inte kan visa några signifikanta 

samband, d.v.s. att det preliminärt inte finns något samband mellan RAQ handlingar och de 

oberoende variablerna klientidentifikation, förtroende för klientens internkontroll och transformellt 

ledarskap. 

    

5.5  Regressionsanalys      

 

Vi genomförde sedan en multipel regressionsanalys för att testa våra hypoteser och se styrkan på 

modellerna och sambanden mellan de oberoende och beroende variablerna. Att vi gjorde en 

multipel regressionsanalys beror på att vi behövde ha flera variabler i modellerna för att göra ett 

bättre test av våra hypoteser. Regressionsanalysen kan du se i tabell 5.7 nedan.   

     
Tabell 5.7 Multipel regressionsanalys 

Beroende variabel Pred. 
sign 

Modell 1 
RAQ handlingar 
Coeff.Sig. 

Modell 2 
RAQ handlingar 
Coeff.Sig. 

Modell 3 
Klientid. 
Coeff. Sig. 

Modell 4 
Ledarskap 
Coeff. Sig. 

Modell 5 
Förtroende 
Coeff. Sig. 

Variabel       

Klientidentifikation + 0,303 0,049     0,292 0,028 -0,077 0,602 

Yrkesidentifikation - -0,027 0,837 0,144 0,206 0,393 0,001 -0,109 0,358 0,112 0,364 

Ledarskap + -0,168 0,292 -0,006 0,965 0,325 0,028   0,613 0,000 

Förtroende + 0,004 0,980 -0,085 0,548 -0,071 0,633 0,614 0,000   

Tidsbudgetpress + 0,301 0,076 0,313 0,059 0,092 0,543 0,042 0,769 -0,136 0,403 

Internkontroll + -0,084 0,525 0,007 0,954 0,108 0,385 -0,225 0,053 0,398 0,001 

Erfarenhet - -0,009 0,446 -0,002 0,842 0,023 0,045 -0,016 0,127 0,000 0,983 

Position - 0,090 0,600 0,029 0,864 -0,180 0,270 0,025 0,874 -0,086 0,595 

Big4 +/- 0,123 0,660 0,117 0,673 0,096 0,710 -0,131 0,592 -0,257 0,326 

Klientstorlek + 0,000 0,194 0,000 0,225 8,909E-
5 

0,446 2,653E
-5 

0,811 7,217E-
6 

0,952 

RAQ handlingar      0,004 0,980 

R!  0,223 0,171  0,391  0,540  0,553 

Adj. R!  0,054 0,024  0,279  0,455  0,456 

F  1,320 1,165  3,493  6,391  5,696 

Sig.  0,249 0,337  0,002  0,00  0,000 

 

 

Då modell 1 och 2 inte är signifikanta och inte har ett hög R2 i regressionsanalysen tog vi och 

analyserade om modellerna hade några outliers. Vi upptäckte då att modell 1 och 2 har sex outliers, 



 

41 
 

i modell 3,4 och 5 tittade vi inte efter outliers då modellerna redan var signifikanta. Vi testade att ta 

bort dessa outliers vilket resulterade i att signifikansen och R2 för modell 1 och 2 förbättrades vilket 

vi kan se i tabell 5.8. Det är dessa två nya modeller samt modell 3-5 ovan som vi använder oss av i 

fortsättningen av analysen. 

 
Tabell 5.8 Multipel regressionsanalys efter analys av outliers 

Beroende variabel Pred. 
sign 

Modell 1 
RAQ handlingar 
Coeff.Sig. 

Modell 2 
RAQ handlingar 
Coeff.Sig. 

Variabel    

Klientidentifikation + 0,104 0,393   

Yrkesidentifikation - 0,084 0,423 0,184 0,042 

Ledarskap + -0,087 0,485 0,000 0,998 

Förtroende + 0,022 0,850 0,048 0,641 

Tidsbudgetpress + 0,393 0,003 0,399 0,002 

Internkontroll + -0,138 0,173 0,067 0,441 

Erfarenhet - -0,004 0,648 0,002 0,844 

Position - 0,085 0,522 0,050 0,690 

Big4 +/- 0,206 0,332 0,200 0,344 

Klientstorlek + 0,000 0,173 0,000 0,147 

R!  0,329 0,327 

Adj. 𝑅2  0,166 0,195 

F  2,013 2,484 

Sig.  0,057 0,021 

    

 

𝑅! och adjusted  𝑅2 är mått på den oberoende variabelns förklaringskraft, det vill säga hur 

variationen i den oberoende variabeln förklarar variationen i den beroende variabeln. De anger 

andelen förklarad varians mellan 0 och 1 och kan utläsas som procent, ju högre värde, desto bättre 

förklaringskraft. Skillnaden mellan 𝑅2 och Adjusted 𝑅2 är att det justerade måttet tar hänsyn till 

antalet oberoende variabler som ingår i regressionen och justerar ner måttet något. Tittar vi på våra 

modeller kan vi se att 16,6 % av de oberoende variablerna i modell 1 kan förklara variationen i 

RAQ handlingar. I modell 2 kan 19,5 % av de oberoende variablerna (ej klientidentifikation) 

förklara variationen i RAQ handlingar. I modell 3 kan 27,9 % av de oberoende variablerna förklaras 

av variationen i klientidentifikation. I modell 4 kan 45,5 % av de oberoende variablerna förklaras av 

variationen i transformellt ledarskap. I modell 5 kan 45,6 % förklaras av variationen av förtroende.  
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Tabellen visar även att alla modeller utan modell 1 är signifikanta. Modell 2 är signifikant på 0,05 

nivån medan modell 3,4 och 5 är signifikant på 0,01 nivån. Genom att genomföra denna multipla 

regressionsmodell kan de hypoteser och dess beroende variabler som utformats undersökas genom 

att mäta dess samband och styrka. 

 

H1: Klientidentifikation har ett negativt samband med professionell identifikation. 

Hypotes 1 fann vi inte stöd för i regressionsanalysen, vi kan däremot se att sambandet är positivt. 

Detta positiva samband är signifikant på 0,001 nivån och ger därmed ej empiriskt stöd åt den 

aktuella hypotesen men åt ett positivt samband mellan klientidentifikation och yrkesidentifikation. 

 

H2: Transformellt ledarskap ökar revisorers klientidentifikation. 

Hypotes 2 fann vi stöd för i regressionsanalysen där det finns ett positivt samband. Detta samband 

är signifikant med ett signifikansvärde på 0,028 vilket betyder att sambandet är signifikant på 0,05 

nivån och ger därmed empiriskt stöd åt den aktuella hypotesen. 

 

H3: Transformellt ledarskap är positivt relaterat till revisorns förtroende för klienten/ledaren. 

Hypotes 3 visar ett positivt samband. Detta samband är signifikant med ett signifikansvärde på 

0,000 vilket betyder att sambandet är signifikant på 0,001 nivån och ger därmed empiriskt stöd för 

hypotesen. 

 

H4: Förtroendet för ledaren/klienten ökar förtroendet för klientens internkontroll 

Hypotes 4 visar ett positivt samband med en korrelation på 0,398 och som är signifikant på 0,001 

nivån. Detta ger därmed empiriskt stöd för den aktuella hypotesen. 

 

H5: Förtroende för ledaren har ett positivt samband med RAQ handlingar. 

Hypotes 5 visar ett positivt samband. Detta samband är inte signifikant då det har ett 

signifikansvärde på 0,980.  

H6: Transformellt ledarskap ökar frekvensen av RAQ handlingar 

Hypotes 6 visar ett negativt samband i regressionsanalysen. Detta är motsatsen till vår hypotes men 

då sambandet har ett signifikansvärde på 0,485 är sambandet inte signifikant. Vi testade därför att 

göra om modell 1 den här gången utan klientidentifikation som oberoende variabel för att se om 

klientidentifikation medierar effekten på sambandet mellan ledarskap och RAQ handlingar. Som vi 

kan se i modell 2 verkar dock detta inte vara fallet då både korrelationen och signifikansen mellan 
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ledarskap och RAQ handlingar försämrades i modell 2. Signifikansen för modellen blev dock 

bättre. Då sambandet inte är signifikant har hypotesen inget empiriskt stöd. 

 

H7: Frekvensen av RAQ handling ökar ju mer revisorn identifierar sig med klienten. 

Hypotes 7 visar ett positivt samband med en korrelation på 0,104. Detta samband är inte signifikant 

då signifikansvärdet är 0,393. Denna hypotes har därmed inget empiriskt stöd. 

 

H8: Förtroende för klientens internkontroll påverkar revisionens kvalitet 

Hypotes 8 visar i modell 1 ett svagt negativt samband, d.v.s. att när förtroendet ökar för klientens 

internkontroll minskar RAQ handlingar. I modell 2 kan vi dock se ett svagt positivt samband som 

inte kunde urskiljas när klientidentifikation var med i modellen. Dessa samband är dock inte 

signifikanta och ger därmed inget empiriskt stöd.  

 

H9: Hur uppnåelig en tidsbudget är påverkar revisionens kvalitet. 

Hypotes 9 visar ett positivt samband på 0,393 i modell 1 och 0,399 i modell 2. Om 

tidsbudgetpressen ökar, ökar även RAQ handlingar. Detta samband är signifikant på 0,01 nivån med 

ett signifikansvärde på 0,003 i modell 1 och 0,002 i modell 2. Vi kan se att resultaten i de båda 

modellerna är snarlika. Detta ger ett empiriskt stöd åt den aktuella hypotesen.  

       

5.6  Resultat av hypotesprövning 
 

Vi presenterar här resultaten av de statistiska tester som genomförts ovan med bakgrund av de 

hypoteser som utformats i studien. 

       

5.6.1 Signifikanta oberoende variabler 
 

Nedan presenterar vi de oberoende variabler som hade ett signifikant samband med någon av våra 

beroendevariabler. Vi börjar med att presentera de variabler som hade ett signifikant samband med 

klientidentifikation och tar sedan upp de signifikanta variablerna för förtroende, RAQ handlingar, 

och till sist för ledarskap.  
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5.6.1.1 Professionell identifikation 

 

H1: Klientidentifikation har ett negativt samband med professionell identifikation. 

Som man kan se i de statistiska tester som genomförts finns ett positivt samband mellan 

klientidentifikation och yrkesidentifikation, vilket är motsatsen till det vi trodde vi skulle finna. 

Sambandet är i korrelationsanalysen signifikant på 0,01 nivån vilket innebär att när 

klientidentifikationen ökar, ökar även yrkesidentifikation med 99 % säkerhet och vice versa. Detta 

samband fann vi även stöd för i regressionsanalysen där korrelationen är 0,393 och signifikansnivån 

är 0,001. Vi har därför ej något empiriskt stöd för denna hypotes, men vi har empiriskt stöd för det 

positiva sambandet mellan klientidentifikation och yrkesidentifikation.  

 

5.6.1.2. Transformellt ledarskap  
 

H2: Transformellt ledarskap ökar revisorers klientidentifikation. 

Enligt de statistiska tester som vi genomfört ovan kan vi utläsa att det bland våra respondenter finns 

ett positivt signifikant samband mellan ett tranformellt ledarskap och klientidentifikation. Detta 

samband har i korrelationsanalysen ett signifikansvärde på 0,01 nivån vilket innebär att när 

transformellt ledarskap ökar, ökar även klientidentifikation med 99 % säkerhet. Korrelationen är 

0,356 vilket inte är så högt, då 1 innebär perfekt positiv korrelation och 0 innebär att variablerna är 

oberoende varandra. Detta positiva samband fann vi även stöd för i regressionsanalysen. I 

regressionsanalysen är sambandet signifikant på 0,05 nivån med en korrelation på 0,325 och ger 

därför empiriskt stöd åt den aktuella hypotesen. 

 

H3: Transformellt ledarskap är positivt relaterat till revisorns förtroende för klienten/ledaren. 

De statistiska testerna visar även att det finns ett positivt signifikant samband mellan förtroende och 

transformellt ledarskap. Detta samband har i korrelationen ett signifikansvärde på 0,01 nivån vilket 

innebär att när transformellt ledarskap ökar, ökar även förtroendet för med 99 % säkerhet. 

Korrelationen är 0,652 vilket är ganska högt. Detta samband gick även att uttyda i 

regressionsanalysen och är även där signifikant på 0,001 nivån men med en något lägre korrelation 

på 0,614. Vi har därmed empiriskt stöd för hypotes 3. 
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5.6.1.3 Förtroende   
 

H4: Förtroendet för ledaren/klienten ökar förtroendet för klientens internkontroll 

Som vi kan se i de statistiska tester som genomförts finns ett positivt samband mellan förtroende för 

ledaren och förtroende för klientens internkontroll. Sambandet är i korrelationsanalysen signifikant 

på 0,01 nivån. Detta samband fann vi även stöd för i regressionsanalysen där korrelationen är 0,398 

och signifikansnivån är 0,001. Vi har därmed empiriskt stöd för denna hypotes. 

 

5.6.1.4. Tidsbudgetpress 
 

H9: Hur uppnåelig en tidsbudget är påverkar revisonens kvalitet. 

I de statistiska testerna kan vi även utläsa att det finns ett positivt signifikant samband i 

korrelationsanalysen på 0,01 nivån mellan tidsbudgetpress och RAQ handlingar. Detta innebär att 

när tidsbudgetpress ökar, så ökar även RAQ handlingar med 99 % säkerhet. Korrelationen är 0,404 

vilket inte är så starkt. Detta samband kan även utläsas i regressionsanalysen och är även där 

signifikant i både modell 1 och 2 på 0,01 nivån. Korrelationen är något lägre i regressionsanalysen 

på 0,393 respektive 0,399. Det finns därmed empiriskt stöd för H9. 

 

5.6.2 Icke signifikanta oberoende variabler  
     

Nedan presenterar vi de oberoende variabler som inte hade ett signifikant samband med någon av 

våra beroende variabler. Vi utgår från våra hypoteser och börjar med att presentera de variabler som 

inte hade ett signifikant samband med RAQ handlingar och tar sedan upp de icke signifikanta 

variablerna för förtroende.  

 

5.6.2.1 Klientidentifikation   
 

H7: Frekvensen av RAQ handling ökar ju mer revisorn identifierar sig med klienten. 

Enligt våra statistiska tester kan vi se att det i korrelationsanslysen finns ett negativt samband 

mellan RAQ handlingar och klientidentifikation. Detta samband kan vi även urskilja i 

regressionsanalysen. Sambanden är dock inte signifikanta varken i korrelationsanalysen eller i 

regressionsanalysen och har inte heller särskilt hög korrelationen då den är 0,103 i 

korrelationsanalysen och 0,104 i regressionsanalysen. Hypotesen har därmed inget empiriskt stöd. 
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5.6.2.2 Transformellt ledarskap  
 

H6: Transformellt ledarskap ökar frekvensen av RAQ handlingar 

I de statistiska testerna kan vi utläsa att det finns ett negativt samband mellan ett transformellt 

ledarskap och RAQ handlingar. Korrelationen i korrelationsanalysen är -0,027 och är därmed inte 

särskilt hög, sambandet är inte heller signifikant på 0,05 nivån. I regressionsanalysen är 

korrelationen negativ i modell 1 och i modell 2 är korrelationen 0,000 d.v.s. inget samband mellan 

variablerna. Varken modell 1 och 2 är signifikant och ger därför inte något empiriskt stöd för 

hypotesen. 

 

5.6.2.3 Internkontroll 
 

H8: Förtroende för klientens internkontroll påverkar revisionens kvalitet  

I de statistiska testerna kan vi även se att det finns ett positivt samband mellan internkontroll och 

RAQ handlingar. Sambandet är i korrelationsanalysen inte signifikant på 0,05 nivån och har en 

korrelation på 0,016. I regressionsanalysen är dock sambandet i modell 1 negativt och i modell 2 

positivt. Att sambandet är positivt i modell 1 och i korrelationen men inte i modell 2 beror 

antagligen på att sambandet är så pass svagt att när det sattes in i modellen med de övriga 

variablerna fick det sambandet att ändras, även variabeln klientidentifikation verkar påverka detta 

samband. Sambanden i regressionsanalysen är dock inte signifikanta och hypotesen har därmed 

inget empiriskt stöd.   

 

5.6.2.4 Förtroende 
 

H5: Förtroende för ledaren har ett positivt samband med RAQ handlingar 

Vi kan även till sist utläsa i de statistiska testerna att det finns ett positivt samband mellan RAQ 

handlingar och förtroende för ledaren. Sambandet är i korrelationsanalysen signifikant på 0,05 

nivån med en korrelation på 0,230. I regressionsanalysen är korrelationen 0,004 d.v.s. mycket svag 

och med ett signifikansvärde på 0,980. Hypotesen har därmed inget empiriskt stöd. 
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5.7 Sammanfattning av hypotesernas resultat 

 
Tabell 5.9 Sammanfattning av hypotesernas resultat 

H1 Klientidentifikation har ett negativt samband med 

professionell identifikation. 

Inget empiriskt stöd. Däremot 

empiriskt stöd för ett positivt 

samband mellan variablerna. 

H2 Transformellt ledarskap ökar revisorers 

klientidentifikation. 

Acceptans 

H3 Transformellt ledarskap är positivt relaterat till 

revisorns förtroende för klienten/ledaren 

Acceptans 

 

H4 Förtroendet för ledaren/klienten ökar förtroendet för 

klientens internkontroll 

Acceptans 

H5 Förtroende för ledaren har ett positivt samband med 

RAQ handlingar. 

Inget empiriskt stöd 

 

H6 Transformellt ledarskap ökar frekvensen av RAQ 

handlingar 

Inget empiriskt stöd 

H7 Frekvensen av RAQ handlingar ökar ju mer revisorn 

identifierar sig med klienten. 

Inget empiriskt stöd 

H8 Förtroende för klientens internkontroll påverkar 

revisionens kvalitet 

Inget empiriskt stöd 

H9 Hur uppnåelig en tidsbudget är påverkar revisionens 

kvalitet. 

Acceptans 
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6. Slutsats 
 

 
I det sjätte och sista kapitlet, slutsatsen, diskuterar vi de resultat som framkommit i undersökningen. 

Här presenterar vi även resultatens praktiska konsekvenser och till sist ger vi kritiska reflektioner 

kring studien samt förslag till framtida forskning. 

 
 

6.1 Diskussion av resultat och slutsats 
 

Objektivitet är något av det viktigaste inom revisorsyrket då revisorers arbete går ut på att göra 

objektiva bedömningar och inte falla för klientens påtryckningar. Det har visat sig i vår studie att ett 

transformellt ledarskap hos klienten kan ha en inverkan på revisorer. Resultaten visar att det finns 

ett positivt samband mellan ett transformellt ledarskap och revisorers klientidentifiering, samt att 

det transformella ledarskapet har en positiv inverkan på revisorers förtroende för klienten. Vi kan se 

att det finns ett positivt samband mellan förtroende för klienten och klientens internkontroll. Dock 

har vi inte funnit något samband mellan transformellt ledarskap och RAQ handlingar eller mellan 

klientidentifiering och RAQ handlingar. 

 

Faktorer som påverkar vårt resultat är den låga svarsfrekvensen bland våra respondenter men även 

valet av respondenter. Hade vi haft fler respondenter från de lägre positionerna i hierarkin tror vi att 

vi hade fått ett annorlunda resultat. Vi har även bara en svarsfrekvens på 2,9 % och kan då endast se 

resultaten som indikatorer. Det finns många möjliga anledningar till varför det var så få som valde 

att delta i studien. Dels tror vi att det kan bero på att vi var många studenter som skickade ut enkäter 

samtidigt, och dels att det var en redan sammanställd lista med respondenter som fått ta emot många 

enkäter tidigare år som nu börjat ledsna. Enkäten skickades även ut under högsäsongen när 

revisorerna har det som allra stressigast med bokslut som ska granskas. Frågorna som ställdes i 

enkäten kan även ses som känsliga och kanske inte något revisorer gärna svarar på eftersom 

frågorna strider mot deras yrkeskod, oberoende och självständighet. En annan faktor som kan ha 

påverkat resultatet är att många av de respondenter som besvarade enkäten var antingen managers 

eller partners. Hela 53,9 % av respondenterna var partners. En partner är delägare i byrån och högst 

upp i hierarkin. Det är partnern som förhandlar om kontrakten med kunderna och pressar gärna 

tidsbudgeten för att kunna få en högre lönsamhet. En partners tidstämpling granskas heller inte på 

samma sätt som den görs hos de lägre ner i hierarkin och de är därför inte lika beroende av 
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tidsbudgetarna. De är heller inte de som åker ut på kundbesök och gör allt grundjobb. En partner 

vill ha god lönsamhet i byrån för att på så sätt få högre utdelningar. 

 

Med de indikatorer vi fått fram genom studien kan vi nu besvara forskningsfrågorna: 

 

→ Hur påverkar ett transformellt ledarskap klientidentifikation? 

 

I denna fråga undersöker vi sambandet mellan ett transformellt ledarskap hos klienten och hur det 

kan få revisorer att känna en slags samhörighet med klienten, klientidentifikation. Med bakgrund av 

Bamber och Iyers (2007) och Svanberg och Öhmans (2014) forskning, samt forskningen om 

transformella ledare anser vi att ett sådant samband kan finnas. Vi förväntar oss med hänvisning till 

det föregående att ett transformellt ledarskap påverkar revisorns klientidentifikation. Att en klient 

med transformella ledarskapsegenskaper kan knyta sig an en revisor och få denne att känna en 

samhörighet. De mekanismer som påverkar är framförallt personliga egenskaper samt att det är 

svårt att inte utveckla en god relation med den kund man reviderar flera år i rad (Bamber och Iyers, 

2007).   

 

Det vi fann indikatorer på i vår studie var att ett transformellt ledarskap ökar frekvensen av 

klientidentifikation. Det vill säga att ju mer transformella ledarskapsegenskaper en ledare/klient 

besitter desto mer kommer revisorer att identifiera sig med denne. Studien har även givit indikatorer 

på att förtroende för klienten/ledaren är positivt relaterat till ett transformellt ledarskap, vilket i sin 

tur ökar klientidentifikationen. Anledningen till detta är att det är svårt att inte utveckla en god 

relation med en klient som har transformella ledarskapsegenskaper och som man träffar på 

återkommande årsbasis (Bamber och Iyers, 2007). 

 

→ Hur påverkar ”transformella klienter” revisorers benägenhet till RAQ handlingar? 

 

I denna fråga undersöker vi sambandet mellan transformella klienter och hur de kan påverka 

revisorers benägenhet till RAQ handlingar. Eftersom en transformell ledare utstrålar karisma och 

har förmågan att utöva idealiserat inflytande, ge inspirerande motivation, intellektuell stimulans och 

en individualiserad behandling (ledarstil, 2015) och mot bakgrund av Bember och Iyers (2007) 

forskning och de indikatorer vi fått fram, att en transformell klient/ledare ökar frekvensen av 

klientidentifikation att en sådan person även besitter förmågan att få revisorer att se mellan 

fingrarna eller omedvetet godkänna tvivelaktiga uppgifter.  
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I vår studie fann vi dock inte något som indikerar på att ”transformella klienter” skulle ha någon 

påverkan på revisorers benägenhet till RAQ handlingar. Anledningen till detta kan vara att en 

revisor inte gärna vill svara på frågor om RAQ handlingar eftersom det strider mot deras oberoende 

och självständighet (AICPA, 2004) och dels kan det bero på den låga svarsfrekvensen. Det kan även 

vara så att det helt enkelt inte finns något sådant samband. Eftersom inga studier kring detta gjorts 

tidigare kan vi heller inte jämföra mot tidigare resultat. 

 

→ Finns det något samband mellan RAQ handlingar och revisorers identifikation med klienten? 

 

I denna fråga undersöker vi sambandet mellan RAQ handlingar och revisorns identifikation med 

klienten. Vi förväntar oss att klientidentifikation kommer att påverka RAQ handlingar då det finns 

tidigare studier som visat att en revisor under press kan komma att ändra sina beslut till förmån för 

kundens föredragna alternativ som svar på effektivitetsproblem (Bierstaker et al, 1999). Cianci och 

Bierstaker (2009) fann i sin studie, att effekten av tidsbudgetpress på RAQ handlingar kan förklaras 

av kognitiv bias, det vill säga psykologiska mönster som kan få en persons subjektiva bild av 

omvärlden att avvika från verkligheten. En person kan påverkas av andra människors beteende eller 

av sina val.  Cianci och Bierstaker (2009) menar att tidsbudgetpress orsakar revisorer att se mer 

positivt på kundens interna kontroll och att denna bedömning i sin tur medför att revisorers 

felaktiga tro att avstå från en del av granskningen, för att spara tid, kommer medföra färre 

biverkningar. Vi förväntar oss precis som Svanberg och Öhman (2014) att revisorers 

klientidentifikation kan ha samma skadliga inflytande på benägenheten till RAQ handlingar, 

eftersom vi förväntar oss att revisorer som identifierar sig med en klient tenderar att se mer positivt 

på kundens interna kontroll.  

 

De indikatorer vi fått fram visar dock att det inte finns något samband mellan revisorers 

identifikation med klienten och RAQ handlingar. Anledningen till att vi inte fann något samband 

kan bero på att vi faktiskt inte lyckats mäta detta eller att den låga svarsfrekvensen påverkat vårt 

resultat så att vi inte fann något samband trots att det egentligen finns där. Tidigare studier av bland 

annat Svanberg och Öhman (2014) har funnit att en revisors klientidentifiering minskar revisorernas 

objektivitet och att revisorer som identifierar sig mer med sina kunder också är mer benägna att 

godta klientens föredragna redovisning.  

 

→ Hur påverkar revisorers förtroende för klientens interna kontroll revisionens kvalitet? 
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I denna fråga undersöker vi sambandet om hur revisorns förtroende för klientens interna kontroll 

påverkar kvaliteten på revisionen. Då vi förväntar oss att revisorer som identifierar sig med en 

klient är mer benägen att godta klientens föredragna redovisning hoppas vi kunna finna ett sådant 

samband.  

 

Det indikatorer vi fann var dock att revisionens kvalitet inte påverkas av revisorns förtroende för 

klientens interna kontroll. Det vi däremot kunde se är att hur uppnåelig en tidsbudget är påverkar i 

stor grad revisonens kvalitet. Anledningen till att vi inte fann något kan bero på den låga 

svarsfrekvensen. Det kan även som Bamber & Iyer (2007) menar, bero på att en mer erfaren 

revisor, som är mer professionell, är mindre benägen till att samtycka med klientens önskade 

redovisning och då vi hade många respondenter med lång erfarenhet fanns inget sådant samband 

bland våra respondenter.  

 

→ Hur påverkar revisorers förtroende för en transformell klient revisonens kvalitet? 

 

I denna fråga undersöker vi sambandet med hur en revisors förtroende för en transformell klient 

påverkar revisionens kvalitet. Vi förväntar oss att ett sådant samband finns eftersom en transformell 

ledare som utstrålar karisma och har förmågan att utöva idealiserat inflytande, ge inspirerande 

motivation, intellektuell stimulans och en individualiserad behandling (Conger et al., 2000) även 

kan utstråla ett förtroende. Vi förväntar oss att en transformell klient som inger förtroende påverkar 

revisorns granskning av revisionen och kvaliteten på denna.  

 

De indikatorer vi fick var dock att revisionens kvalitet inte påverkas av revisorers förtroende för den 

transformella klienten. Anledningen till att resultatet ser ut så här är för att det är en svår fråga att 

mäta och att resultatet även kan påverkas av den låga svarsfrekvensen. Ser vi till den tidigare frågan 

om förtroende och revisionskvalitet där vi fick ett liknande svar kan det helt enkelt vara så att ett 

förtroende inte påverkar kvaliteten på revisionen. 

 

Sett till studiens indikatorer kan vi dra slutsatsen att det finns ett samband mellan transformella 

klienter och klientidentifiering. Då revisorernas ”Code of Professional Conduct” kräver att revisorer 

ska vara objektiva och oberoende av sina klienter i både uppträdande och utförande av en revision 

(AICPA, 2004) är en transformell ledare/klient ett hot mot detta. Kerler och Brandon (2010) menar 

att de relationer som skapas mellan revisorer och en klient är ett hot mot revisionens kvalitet då 

dessa relationer potentiellt kan skada revisorers oberoende. Ett transformellt ledarskap och 

klientidentifikation har enligt vår studie inte något samband med frekvensen av RAQ handlingar, 
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det vill säga minskad revisions kvalitet. Detta samband har man dock funnit i tidigare forskning av 

bland annat Deetz (1995) och Svanberg och Öhman (2014). Dessa studier fann ett positivt samband 

mellan klientidentifikation och RAQ handlingar. 

 

Vi kan även se att förtroende för klienten/ledaren och ett transformellt ledarskap hänger ihop vilket 

kan liknas vid det Conger et al (2000) kom fram till i sin studie. Där fann man ett tydligt samband 

mellan förtroendet för ledaren och förtroendet för den karismatiska ledaren. Ju mer förtroende 

följarna hade för ledaren desto större sannolikhet att de följde ledaren. Vi undersökte om detta 

förtroende kunde ha någon inverkan på revisionens kvalitet, vilket Kerler och Brandon (2010) fann 

i sin studie. Kerler och Brandon (2010) undersökte om det förtroende som kan komma att utvecklas 

mellan klient och revisorer i slutändan påverkar revisorns omdöme. Deras studie visade att 

revisorernas förtroende för klienten indirekt påverkade deras beslut och acceptans av klientens 

rapporteringsmetod och att revisorer som utvecklar ett förtroende och en nära relation till sin klient 

alltså är mer benägen att acceptera klientens rapportering. Något sådant samband kunde inte vi 

finna i vår undersökning. Förtroendet för ledaren har i denna studie inte något samband med 

revisionens kvalitet. 

 

I tidigare forskning av bland annat Jenkins och Lowe (1999) menar man att revisorer antingen 

skulle kunna vara förespråkare för sina klienter och stödja stark klientidentifikation, eller vara 

offentliga vakthundar som istället stödjer stark yrkesidentifiering. Svanberg och Öhman (2014) 

antar, att om benägenheten till att samtycka med en kunds önskade redovisningsposition ökar med 

ökande klientidentifiering bör det motsatta även hålla för yrkesidentifiering. De menar att det bör 

finnas ett negativt samband mellan klientidentifiering och professionell identifiering. Något sådant 

samband kunde vi inte hitta i vår undersökning, vi fann däremot ett positivt signifikant samband 

variablerna emellan. Om professionell identifiering ökar, ökar även identifikationen med sina 

klienter. 

 

 

6.2 Studiens empiriska nytta 
 

Studiens syfte är att bidra till att belysa det transformella ledarskapet hos revisorers klienter. Hur det 

kan påverka revisorers prestationer samt benägenheter till att identifiera sig med klienten, ha för 

stort förtroende till klientens internkontroll och begå minskade revisionskvalitets handlingar, så 

kallade RAQ handlingar. Studien kan ses som en upplysande del i det arbete som finns med att 

förebygga negativa beteenden hos revisorer.  



 

53 
 

 

Genom att vi i studien arbetar med flera olika variabler och presenterar olika resultat för dessa kan 

vi se vikten av att jobba förebyggande inom revisionsyrket och vara vaksamma för de handlingar 

som för många kan anses harmlösa. Dessa harmlösa handlingar kan dock leda till större och mer 

problematiska handlingar som i sin tur kan skada både revisionsbyråerna och dess kunder. Studien 

kan hjälpa revisorer i ledande positioner att få en bild över vad det är som kan skapa en negativ 

trend av handlingar och hur de kan arbeta för att förebygga detta.  

 

Studien är till akademisk nytta då det inte finns mycket tidigare forskning kring hur det 

transformella ledarskapet påverkar klientidentifikation, förtroende för klienten och dess 

internkontroll och hur detta i sin tur kan påverka frekvensen av RAQ beteenden. 

 
6.3 Kritik till studien 

 

Enkätundersökningen resulterade i 104 svar varav två fick räknas bort. Av en population på 3546 

gav det oss en svarsfrekvens 2,9 % vilket är en låg svarsfrekvens. Enligt många forskare är en 

svarsfrekvens på mindre än 50 % normalt sett inte acceptabelt (Bryman och Bell, 2012). Det finns 

dock många vetenskapliga artiklar som publicerats med en betydligt lägre svarsfrekvens än 50 % 

men man måste då vara medveten om följderna och begränsningarna av en så låg svarsfrekvens 

(ibid). Då denna studie endast har en svarsfrekvens på 2,9 % innebär det att vi inte kan generalisera 

studiens resultat till en större population utan vi kan bara se resultatet som indikationer. Ju lägre 

svarsfrekvens desto fler frågetecken uppstår angående resultatets representativitet (Bryman och 

Bell, 2013).  

 

Då vi även på grund av tidsbrist fick skicka ut enkäten till 607 icke godkända eller auktoriserade 

revisorer blev inte urvalet ett sannolikhetsurval vilket ytterligare begränsar möjligheten till 

generalisering. Detta gjorde även att vi inte vet exakt hur stor den egentliga populationen är.  

 

Med tanke på att det finns tidigare studier som gjorts där bland annat RAQ handlingar och 

klientidentifikation påvisat positiva samband kan vår mätningsmetod ifrågasättas då resultatet i 

undersökning visar väldigt låg signifikans. 
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 

 

Vid fortsatt forskning kan det vara intressant att titta mer på det transformella ledarskapet hos 

klienter och klientidentifikationen och se om det är någon skillnad på om revisorn jobbar på en av 

de stora revisionsbyråerna eller på en mindre byrå. Vi kan även tänka oss att det är lättare för en 

revisor som jobbar på en stor och opersonlig byrå att känna mer för klienten än vad han eller hon 

egentligen borde.  

 

En fortsatt studie kan även genomföras genom att studera om det finns några skillnader mellan 

auktoriserade och godkända revisorer gentemot revisorsassistenter. Samt se om det är någon 

skillnad på klient- och yrkesidentifikation beroende på befattningsnivå i byrån.   

 

En annan intressant studie hade varit att titta på det motsatta. Att istället för att fokusera på 

revisorerna så fokuserar man på kunderna. Om en revisor ses som transformell ledare, hur upplevs 

det för kunden? Uppfattar kunden att han då får en bättre kvalitet på revisionen? Ger revisorn ett 

mer förtroendeingivande intryck? Och hur påverkas förtroendet av revisorn? Kunderna måste betala 

för revision för att kvalitetssäkra sin redovisning. De vill självklart ha valuta för sina pengar och 

ingen reducering på kvaliteten samtidigt som de inte vill att revisionen ska bli alltför dyr.   
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