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SAMMANFATTNING 

  

Titel: Professionell skepticism - nyckeln till revisorns objektivitet? 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Marie Samuelsson & Jennie Wretman 

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 2015-05-26 

  

Syfte: En revisors oberoende är en grundläggande faktor för att säkerställa god kvalitet och hög 

tillförlitlighet på revisionen.  Denna studie skall belysa en egenskap som har ett samband med en 

högkvalitativ revision, och som utgör en stor och betydelsefull del av revisorsyrket; professionell 

skepticism. Syftet med uppsatsen är att undersöka om där finns några samband mellan professionell 

skepticism och tre andra faktorer: 

● objektivitet 

● klientidentifikation 

● kvalitetsförsämrande handlingar 

  

Metod: Vi har vid genomförandet av studien använt en kvantitativ metod där vi skickade ut en 

enkät till 3337 auktoriserade samt godkända revisorer, varav 178 av dem besvarades. Svaren 

analyserades statistiskt för att kunna testa hypoteserna som utformats i studien. 

 

Resultat & slutsats: Resultatet av undersökningen visar ett positivt samband mellan 

objektivitet och professionell skepticism. Slutsatsen visar att en ökad professionell skepticism 

stärker objektiviteten hos revisorer. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Tid är i många fall en begränsande faktor, vilket också är fallet 

i denna uppsats. Längre tidshorisont skulle kunna resultera i en högre svarsfrekvens på 

enkäterna och därmed möjlighet till fler eller tydligare samband. En utveckling av 

frågeställningar för att mäta professionell skepticism, och som utgår från revisorsyrket, anser vi 

skulle vara en intressant idé för framtida forskning. Ett annat förslag är att undersöka om det 



 

 

 

finns skillnader i personlig skepticism och professionell skepticism. Att en revisor inte är 

skeptisk privat behöver inte betyda desamma inom professionen. 

 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen bidrar till forskningen gällande påverkansfaktorer på revisorers 

objektivitet/oberoende. Professionell skepticism har visat sig vara en viktig del av revisorernas 

profession. Vi har i studien visat ett tydligt samband mellan skepticism och objektivitet som 

kan användas i framtida forskningssyften. 

  

Nyckelord: Professionell skepticism, Revisorns objektivitet/oberoende, Klientidentifikation, 

Kvalitetsförsämrande handlingar. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

  

Title: Professional skepticism - the key to auditor independence? 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Marie Samuelsson & Jennie Wretman 

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: 2015-05-26 

  

Aim: An auditor's independence is a fundamental factor for ensuring a good quality and high 

reliability audit. This study will shed light on a characteristic that is fundamental to be able to 

produce a high-quality audit, and which constitute a large and important part of the audit profession; 

professional skepticism. The purpose of this paper is to investigate whether there is any connection 

between professional skepticism and these three factors: 

● objectivity 

● client identification 

● RAQ acts 

  

Method: We have in the implementation of the study used a quantitative method where we sent 

out a survey to 3,337 authorized and approved auditors, of which we received 178 responses. The 

responses were statistically analyzed to test hypotheses developed in the study. 

  

Result & Conclusions: The results of the survey show a positive correlation between objectivity 

and professional skepticism. The conclusion shows that increased professional skepticism 

strengthens the objectivity of the auditors. 

  

Suggestions for future research: Time is often a limitation, which is the case in this thesis as 

well. Longer time horizon could have resulted in a larger number of replies on the survey and the 

possibility for stronger correlations between items. A further development of the questions 

regarding the professional skepticism aimed specifically to auditors might be a better way to look 

at it. Another suggestion is to investigate if there is a difference between personal skepticism and 



 

 

 

professional skepticism. Lack of skepticism in your personal trait does not necessarily mean the 

same for your profession.   

  

Contribution of the thesis: This paper contributes to the literature about auditor independence 

and its surrounding effects. The professional skepticism has proven to be a vital part of the 

auditor profession and we have been able to prove the correlation between auditor 

independence and professional skepticism that can be used in future research purposes. 

  

Key words: Professional skepticism, Auditor independence, Client identification, RAQ acts. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet beskriver vi bakgrunden till vår studie. Vi presenterar även vår 

problemformulering, våra frågeställningar samt uppsatsens syfte.   

 

1.1  Bakgrund 
 

Revisorers oberoende har hamnat i fokus efter avslöjanden av stora skandaler (såsom Enron- och 

Worldcomskandalerna), där bristerna visade sig bero på revisorernas sviktande objektivitet (Romero, 

2010). Som en reaktion på de uppkomna skandalerna instiftades 2002 en ny lag (Sarbanes-Oxley act, 

SOX), vilken innehåller regler som syftar till att främja revisorers objektivitet och oberoende 

(Bazerman, Loewenstein & Moore, 2002; Bamber & Iyer, 2007). Oberoendestödjande åtgärder enligt 

SOX omfattar bland annat förbud för revisorer att utföra vissa typer av konsultuppdrag, samt 

föreskrifter om revisors- och byrårotation (Bamber & Iyer, 2007; Romero, 2010). 

 

Därefter har forskning bedrivits, vilken syftar till att finna orsaker och riskfaktorer som har en negativ 

inverkan på revisorers objektivitet och oberoende. En sådan riskfaktor är klientidentifikation, vilken 

kan anses utgöra ett hot mot objektiviteten (Vanasco, 1996; Bamber & Iyer, 2007). Även om en 

familjär relation till klienten till viss del är önskvärd (Svanberg & Öhman, 2014), och i vissa aspekter 

nödvändig (Bamber & Iyer, 2007), kan den skapa stora negativa påföljder, och äventyra revisionens 

tillförlitlighet genom kvalitetsförsämrande handlingar (Svanberg & Öhman 2014). Kritiker menar att 

konflikten mellan behovet av en nära relation med klienten, och hotet mot oberoendet som följer med 

den relationen, innebär att det är mycket svårt för en revisor att utföra en fullständigt objektiv revision 

(Bazerman et al., 2002).  Revisorns objektivitet är central för klientföretagets intressenter, till exempel 

investerare, eftersom värderingen av en investering utgår från siffror som revisorn godkänt (Bamber & 

Iyer 2007).  

 

Det finns även faktorer som kan ha en positiv inverkan på objektiviteten, professionell skepticism är 

en sådan. I FARs rekommendationer för etikfrågor (2012) förmedlas att revisorers oberoende kan 

stärkas med professionell skepticism. För att kunna utföra en högklassig revision krävs professionell 
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skepticism, och bristen på densamma kan leda till försämrad kvalitet på revisionen (Beasley, Carcello 

& Hermanson, 2001). 

 

1.2  Problematisering   
 

Tidigare studier visar en rad olika faktorer som kan påverka revisorns objektivitet. Att ha en familjär 

relation till klienten är för de flesta revisorer önskvärt (Bamber & Iyer, 2007; Svanberg & Öhman, 

2014), men hur familjär kan en revisor bli med en klient innan objektiviteten påverkas? Tidigare 

forskning har även visat att revisorns tendens att identifiera sig med sina klienter riskerar att leda till så 

kallade RAQ acts, reduced audit quality acts, med andra ord kvalitetsförsämrande handlingar vid 

revisionen. Tidigare kopplades kvalitetsförsämrande handlingar mestadels till situationer med tidspress 

(Gundry & Liyanarachchi, 2007), men Svanberg och Öhman (2014) har presenterat resultat som visar 

att dessa handlingar även kan uppkomma till följd av att revisorn identifierar sig med klienten, och 

därmed äventyras också objektiviteten/oberoendet. Hittills har större delen av forskningen visat hur 

kvalitetsförsämrande handlingar och klientidentifikation uppkommer och varför de skapar problem 

(Svanberg & Öhman, 2014; Bamber & Iyer, 2007). Vi undrar om det finns faktorer som istället 

minskar eller till och med immuniserar mot klientidentifikation och kvalitetsförsämrande handlingar?  

  

Identifikation återfinns i ett flertal sammanhang, och behöver inte nödvändigtvis betyda att det finns 

risk för minskad objektivitet. Professionell identifikation kan innebära att objektiviteten istället ökar 

(Bamber & Iyer 2007). Professionell identifikation behandlar hur en individ identifierar sig med sin 

profession, och att de normer och lagar som ingår i yrket även speglar sig i individens personliga 

normer (Svanberg & Öhman 2014). Revisorsprofessionen omfattas av en mängd etiska regler. Dessa 

regler är normer som syftar till att ge revisorer vägledning och hjälp i frågor som rör god yrkessed 

(FAR, 2012).  Begreppet god yrkessed kan sägas vara ett förhållningssätt som formas i yrkesetiska 

regler och praxis. Denna sed följer revisions- och redovisningsbranschens samt samhällets 

förändringar, både nationellt och internationellt (FAR, 2012).  Detta kan vi koppla samman med 

professionell skepticism, som enligt Nelson (2009) innehåller ett etiskt/moraliskt resonemang, vilket i 

sin tur är en del av revisorers oberoende (FAR, 2012).  

  



 

10  

Professionell skepticism har visat sig vara betydelsefull för revisorer, eftersom bristen på densamma 

kan leda till att revisorerna inte upptäcker väsentliga felaktigheter (Beasley, Carcello & Hermanson, 

2001).  Detta kan resultera i försämrad tillförlitlighet i revisionen på grund av kvalitetsförsämrande 

handlingar (Svanberg & Öhman 2014). Det finns ingen allmänt vedertagen definition på professionell 

skepticism (Quadackers, Groot & Wright, 2014), men två perspektiv har uppkommit i 

redovisningsstandarder och aktuell litteratur; neutrality och presumptive doubt (Nelson, 2009). 

Neutrality står för ett perspektiv där revisorn är neutral och inte antar att där finns något skäl att varken 

tro eller misstro att där finns partiskhet i klientens kritiska påpekanden (Nelson, 2009). Presumptive 

doubt står för det andra perspektivet; här antar revisorn redan från början att där finns någon form av 

partiskhet hos klienten, såvida inte motsatsen bevisats (Bell, Peecher & Solomon, 2005). Revisorn är i 

dessa fall professionellt skeptisk, men i hur stor utsträckning påverkas en professionellt skeptisk revisor 

av identifikation med klienten? 

Tidigare forskning visar samband mellan klientidentifikation och kvalitetsförsämrande handlingar, som 

påverkar objektiviteten hos revisorn (Bamber & Iyer, 2007; Svanberg & Öhman 2014). Vi menar att 

professionell skepticism hos revisorer minskar risken för ovan nämnda faktorer, samt ökar 

objektiviteten. Vi har inte funnit någon tidigare forskning om huruvida professionell skepticism är en 

faktor som påverkar dessa, vilket vi ämnar undersöka. 

 

1.3  Frågeställningar 
 

→ Kan professionell skepticism fungera som en bromskloss för klientidentifikation? 

→ Finns det ett samband mellan professionell skepticism och objektivitet? 

→ Är risken för kvalitetsförsämrande handlingar mindre om revisorn är professionellt skeptisk? 

 

1.4  Syfte 
 

Studien syftar till att undersöka om professionellt skeptiska revisorer i mindre utsträckning påverkas av 

klientidentifikation, om de påverkas att i mindre utsträckning utföra kvalitetsförsämrande handlingar i 

revisionen samt om objektiviteten är högre hos professionellt skeptiska revisorer. 
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2. Metod 

I uppsatsens andra kapitel presenteras metoddelen. Detta sker genom att beskriva metodens olika 

delar: forskningsfilosfi, forskningsansats, forskningsdesign och slutligen val av metod.  

 

2.1  Forskningsfilosofi 
 

Valet av forskningsfilosofi är viktigt, eftersom det innebär att vi genom detta val bestämmer oss för 

vilket perspektiv vår undersökning skall spegla, och hur vi skall tänka och agera genom 

undersökningsprocessen. Vårt arbete kommer att baseras på forskningsfilosofin och dess antaganden, 

som med andra ord utgör en grund att bygga vidare på. Saunders, Lewis och Thornhill (2009) menar att 

termen forskningsfilosofi relaterar till två huvudsakliga förhållningssätt, vilka kommer att påverka hur 

vi ser på forskningsprocessen; ontologi (läran om det varande) och epistemologi (kunskapsteori). 

Saunders et al. (2009) anger också att där finns fyra olika filosofier, vilka vi kort presenterar nedan: 

 Positivism 

Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen (Patel & Davidson, 2011). Enligt denna filosofi finns 

enbart två källor till kunskap: våra sinnen och vår logik (Eriksson & Hultman, 2014).  Här söks alltså 

kunskap som är logisk, exakt och organiserad. Kunskapen skall också byggas upp av kausalitet 

(samband mellan orsak och verkan). Saunders et al. (2009) beskriver att här används existerande teorier 

som utgångspunkt för att utveckla hypoteser, som sedan testas för att sedan kunna bekräftas eller 

förkastas, i helhet eller till viss del. Därefter används resultaten för att vidareutveckla teorin (ibid.).  

Bryman och Bell (2013) menar också att i positivismen ingår även att vetenskapen skall vara objektiv, 

vilket Saunders et al. (2009) utvecklar och beskriver genom att forskaren skall vara oberoende och 

därmed varken påverka eller påverkas av forskningen. Positivismen kan även kallas den absoluta 

kunskapen eller kvantitativ metod (Eriksson & Hultman, 2014). 

Realism 

Inom realismen uttrycks att världen existerar även om vi inte upplever eller observerar den (Patel & 

Davidson, 2011). Saunders et al. (2009) menar att realismens kärna utgörs av att den verklighet våra 

sinnen visar oss är sanningen. Bryman och Bell (2013) skriver att realismen har samma principer som 

positivismen gällande insamling och tolkning av data. Även Saunders et al. (2009) menar att realismens 
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tillvägagångssätt gällande utveckling av kunskap är identisk med positivismens, den utgår med andra 

ord också från befintliga teorier. Realismen finns, enligt Saunders et al. (2009) i två varianter som är 

relevanta för att bättre förstå begreppet: den första är direkt realism, som menar att det vi upplever 

genom våra sinnen är en helt korrekt bild av verkligheten, och att världen är förhållandevis 

oföränderlig. Den andra typen är kritisk realism, som istället föreslår att våra sinnen ofta bedrar oss och 

visar en förvrängd bild av verkligheten i en värld som ständigt förändras. Här behövs en helhet för att 

kunna förstå delarna. 

Interpretivism/Interpretativism 

Inom interprevitismen ses världen som mer komplex än vad positivismen förespråkar, eftersom 

verkligheten består av människor som handlar och interagerar utefter sin egen subjektiva tolkning av 

världen (Saunders et al., 2009). Bryman och Bell (2013) menar att interpretativismen baseras på en 

uppfattning om att det behövs en strategi för att fånga upp dessa olikheter mellan människors 

uppfattningar. Bryman och Bell (2013) återger även ett klargörande exempel av Grint (2000); ”man 

kan få en bild av begreppet ledarskap endast genom en förståelse av vad begreppet betyder för dem 

som är inbegripna i denna form av socialt handlande”. Detta perspektiv handlar med andra ord om att 

forskaren skall ha en förståelse för denna komplexitet och människors olikheter. Vi ser ett samband 

mellan interpretivismen och hermeneutiken (en vetenskaplig tradition), som står för förståelse och 

tolkning. Hermeneutiken, även den relativa kunskapen eller kvalitativ metod (Eriksson & Hultman, 

2014), har sina rötter i humanvetenskapen (Patel & Davidson, 2011).  Här är forskarrollen subjektiv 

och har ett holistiskt förhållningssätt (ser helheten av problemet i relation till delarna) (Patel & 

Davidson, 2011). Inom hermeneutiken utgår forskaren från insamlad data, och därefter formas teorin 

(Bryman & Bell, 2013). 

Pragmatism 

Pragmatismen är enligt Saunders et al. (2009) ett perspektiv där vi inte behöver välja mellan den 

positivistiska eller den interpretivistiska filosofin för vårt arbete. Här kan vi välja perspektiv utifrån 

vilken fråga vi vill besvara, och därmed alltså mixa perspektiven med hänsyn till vilket som fungerar 

bäst för att besvara den enskilda frågan (Saunders et al., 2009). Bryman och Bell (2013) beskriver att 

skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ metod inte nödvändigtvis behöver vara så fasta och hårda 

som det kan upplevas då de ställs mot varandra (se fig. 2.1). De tar upp exempel som visar att 
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kvantitativa forskare behöver utföra ett kreativt arbete vid analys- och resultattolkning, och att 

kvalitativa forskare ibland kvantifierar sina data (ibid.). 

   Fig. 2.1 Vanliga skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2013, s. 419). 

 

Bryman och Bell (2013) återger tre sätt att genomföra flermetodsforskning enligt Hammersley (1996): 

antingen kan det kvalitativa perspektivet bekräfta kvantitativa resultat eller vice versa, eller att den 

kvalitativa metoden används som stöd vid tillämpning av det kvantitativa perspektivet (och vice versa). 

Slutligen kan de två strategierna även användas som komplement till varandra, för att få olika aspekter 

av en undersökning att passa ihop (Bryman & Bell, 2013). 

  

Vårt val av forskningsfilosofi faller naturligt på positivismen, då vår studie utgår från tidigare forskning 

för att forma hypoteser som sedan prövas. Vi kommer att anta en objektiv och oberoende inställning för 

att varken kunna påverka eller påverkas av resultaten. Om vi haft en mer generös tidsbudget hade vi 

kunnat komplettera vår studie med att även använda kvalitativ metod genom mer djupgående intervjuer 

för att försöka få en bredare bild av fenomenet kvalitetsförsämrande handlingar och revisorers syn på 

detta.  

 

 

Kvantitativ metod Kvalitativ metod 

Siffror Ord 

Forskarens uppfattning Deltagarnas uppfattning 

Distans Närhet 

Teoriprövning Teorigenerering 

Statisk Processinriktad 

Strukturerad Ostrukturerad 

Generalisering Kontextuell förståelse 

”Hårda”, reliabla data Rika, fylliga data 

Makroinriktning Mikroinriktning 

Beteende Mening 

Konstlade (planerade) miljöer Naturliga miljöer 
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2.2   Forskningsansats 
 

Enligt Saunders et al. (2009) finns två forskningsansatser; induktiv och deduktiv ansats, vilka skiljer sig 

åt på ett flertal sätt.  Den induktiva ansatsen handlar om att samla data som analyseras. Resultaten från 

analysen leder därefter till formulering av en teori (ibid.). Bryman och Bell (2013) beskriver induktion  

mycket kortfattat som: observationer/resultat → teori.  Den deduktiva 

ansatsen är omvänd och bygger på att utveckla hypoteser utifrån teori, 

och sedan forma en undersökningsstrategi för att testa hypoteserna. 

Resultaten bekräftar eller förkastar hypoteserna, i helhet eller delvis, 

och de kan då behöva omarbetas för att prövas på nytt (Saunders et al., 

2009). Se figur 2.2 för en beskrivande modell av den deduktiva 

processen. 

Det finns också ett tredje alternativ; att kombinera dessa ansatser. 

Saunders et al. (2009) menar att det är fullt möjligt och ofta även en 

fördel att göra så. Till exempel kan teorins roll vara både deduktiv och 

induktiv i olika delar av arbetet. Vi kan delvis söka information utifrån 

teorier men vi kan också delvis, utifrån information vi fått, koppla 

densamma till teori. 

 

Vi kommer i vår studie att använda oss av den deduktiva ansatsen i 

enlighet med vårt val av positivismen, där hypoteser formas efter 

befintlig teori. Därefter formar vi en strategi för datainsamling och 

testar våra hypoteser genom det resultat vi får. Utifrån detta skall vi sedan bekräfta eller förkasta hela 

eller delar av hypoteserna.  

 

2.3  Forskningsdesign 
 

Forskningsdesign är ett verktyg för att skapa ett ramverk när det kommer till att samla in, bearbeta och 

analysera data (Bryman & Bell, 2013). Valet av forskningsdesign återspeglar de prioriteringar som 

Teori 

↓ 

Hypoteser 

↓ 

Datainsamling 

↓ 

Resultat 

↓ 

Hypoteser bekräftas eller 

förkastas 

↓ 

Omformulering av teorin 

Fig. 2.2 Den deduktiva 

processen (Bryman & Bell, 

2013, s. 31). 
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valts (ibid.). Robson (2002) menar att det är i forskningsdesignen som forskningsfrågorna förvandlas 

till ett forskningsprojekt. Bryman och Bell (2013) delar upp forskningsdesign i fem olika typer som 

beroende på val av forskningsstrategi ger olika fördelar och nackdelar. De forskningsdesigner som tas 

upp är experimentell, tvärsnitts-, longitudinell, fallstudie-, och komparativ design (Bryman & Bell, 

2013). 

  

Istället för att kategorisera i olika designmodeller beskriver Saunders et al. (2009) att 

forskningsdesignen kan skapas utifrån vilken typ av forskningsfråga som ställs. Det finns då tre olika 

sätt att besvara det valda syftet; utforskande, beskrivande eller förklarande (ibid.). Det utforskande 

tillvägagångssättet är användbart när syftet är att ta reda på vad som händer, att söka ny kunskap och att 

utvärdera nya fenomen eller när syftet är att klargöra förståelsen av ett problem (Saunders et al., 2009). 

Det beskrivande sättet att svara på syfte och framställda frågeställningar handlar om att skildra en 

noggrann bild av en person, händelse eller situation, medan en förklarande design är utformad för att 

studera orsakssamband i situationer för att förklara relationer mellan olika variabler (ibid.). 

  

Eftersom syftet med vår studie är att undersöka och förklara samband mellan professionell skepticism 

och andra utvalda variabler har vi valt en förklarande ansats på vår forskningsdesign. 

 

2.4  Val av metod 
 

Som tidigare nämnts finns två olika metoder, kvalitativ och kvantitativ, alternativt en kombination av 

de båda metoderna att välja mellan. Metoderna innebär olika sätt att samla, bearbeta och analysera data. 

Då vi valt att använda enkäter och analysera svaren genom statistiska tabeller blir analysen i grunden 

numerisk, vilket gör att vi anser den kvantitativa metoden som bäst lämpad för vår studie. 

  

För att försöka besvara våra frågeställningar har vi valt att använda enkäter för att ta reda på om det 

finns samband mellan professionell skepticism och tre andra betydelsefulla faktorer inom revisorsyrket; 

identifikation med klienten, objektivitet/oberoende och förekomsten av kvalitetsförsämrande 

handlingar. 
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3. Teoretisk referensram 

I det tredje kapitlet fördjupar vi oss i teorin inom de områden vi valt att fokusera på; 

objektivitet/oberoende, identifikation, professionell skepticism och kvalitetsförsämrande handlingar. 

Utifrån teorin formas hypoteserna som analyseras i en senare del av studien.   

 

3.1  Professionell skepticism 
 

Professionell skepticism anses vara ett grundläggande element inom revision, vilket åskådliggörs i 

revisionsstandarder (se till exempel IFAC (International Federation of Accountants), 2013). 

Professionell skepticism är en viktig beståndsdel i revisionsarbetet (Hurtt, 2010), och enligt IAASB 

(The International Auditing and Assurance Standards Board), (2012) nödvändigt för att kunna utföra 

en högkvalitativ revision. Brist på professionell skepticism kan leda till att revisorn inte upptäcker 

betydande brister (Beasley, Carcello & Hermanson, 2001), vilket kan resultera i att revisionens kvalitet 

försämras (Svanberg & Öhman 2014). Begreppet ingår i The International Ethics Standards Boards 

(IESBA) Code of Ethics for professional accountants (IESBA, 2013), och även i FARs 

rekommendationer i etikfrågor (FAR 2012). Här beskrivs att en revisor bland annat skall ha ett 

professionellt skeptiskt perspektiv för att stärka sitt oberoende. 

  

En revisor med hög professionell skepticism är inte nöjd förrän denne har övertygande bevis, och 

besitter också förmågan att, om där finns oegentligheter, hålla fast vid sin uppfattning och agera 

därefter (Hurtt, 2010). Nelson (2009) har definierat professionell skepticism som något som ”indikeras 

av revisorns bedömningar och beslut som speglar en ökad granskning av risken för att ett påstående är 

inkorrekt, beroende på den information som är tillgänglig för revisorn”. 

  

Enligt Nelson (2009) är en revisors personlighetsdrag en viktig faktor för att förutse dennes skeptiska 

bedömningar och handlingar. Andra faktorer är revisorns incitament, kunskaper samt erfarenhet inom 

revision (Nelson, 2009). Vidare menar Nelson (2009) att dessa personlighetsdrag är stabila vid den 

tidpunkt då revisorn påbörjar sin karriär. Han nämner tre typer av egenskaper som han relaterar till 

professionell skepticism; problemlösningsförmåga, ett etiskt/moraliskt resonemang och skepticism. 

Denna beskrivning bekräftas av Hurtt (2010), som menar att personlig skepticism utgår från en persons 
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individuella personlighetsdrag, en ”relativt stabil, bestående egenskap hos en individ”. Hurtt (2010) 

tillägger också att där finns en situationsberoende skepticism som är ett tillfälligt tillstånd som uppstår 

och påverkas av olika variabler i den aktuella situationen.  

  

Hurtt (2010) har, genom att granska redovisningsstandarder samt tidigare forskning inom revision, 

psykologi, filosofi och konsumentbeteende, fastställt sex kännetecken som innehåller professionell 

skepticism. Dessa egenskaper kan både vara personlighetsdrag och/eller beroende av situation.  Det 

handlar om en ifrågasättande inställning, att fatta beslut först efter noggrann bedömning, att söka efter 

information samt att inneha självständighet, självförtroende och en mellanmänsklig förståelse. Tidigare 

forskning inom psykologi har visat att en persons natur eller egenskaper påverkar dennes bedömningar 

och beslut (Quadackers et al., 2014, med hänvisning till Ajzen, 2005). Nelson (2009) menar att en 

revisors skeptiska drag är en viktig beståndsdel i fastställandet av professionell skepticism. Därför bör 

en revisor med ett mer skeptiskt sinnelag vara mer kritisk i sina bedömningar och beslut än en revisor 

av mindre skeptisk natur (Quadackers et al., 2014). 

  

Professionell skepticism har ingen entydig definition (Quadackers et al., 2014), dock finns två 

dominerande professionellt skeptiska perspektiv som uppstått inom revision; neutrality och 

presumptive doubt (Nelson, 2009). Båda perspektiven mäter en revisors egenskaper eller tendenser till 

att uppvisa skeptiskt beteende (Quadackers et al., 2014).  

Neutrality står för ett förhållningssätt där revisorn är neutral och varken tror eller misstror klienternas 

partiskhet eller ärlighet (Nelson, 2009). Även Cushing (2000) anser att detta perspektiv innebär att 

revisorn varken skall vara partisk på ett positivt (förtroendefullt) eller negativt (misstänksamt) sätt.  

Perspektivet presumptive doubt innebär att revisorn i grunden har en uppfattning om att klienterna är 

partiska och i någon mån oärliga då de framför kritik och anmärkningar, såvida inte motsatsen bevisats 

(Bell, Peecher & Solomon, 2005). 

  

Nelson (2009) menar att neutrality är huvudfokus i revisionsstandarder idag, och Quadackers et al. 

(2014) hävdar att presumptive doubt-perspektivet mestadels är synliggjort i revisions-standarder då det 

gäller bedrägerier, eftersom dessa fokuserar på möjligheten att där finns avsiktliga felaktigheter av stor 
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vikt. Bell et al. (2005) hävdar att samhällets förväntningar på revisorer har förändrats på grund av den 

ekonomiska nedgången samt stora oegentligheter inom affärslivet. De menar att förväntningarna gått 

från en neutral hållning till en hållning mer lik presumptive doubt- perspektivet inom professionell 

skepticism (Bell et al., 2005).  

  

Quadackers et al. (2014) menar också att det råder oenighet gällande vilket av dessa perspektiv som är 

mest lämpligt inom revisionspraxis, men har i sin studie fått fram ett resultat som indikerar att 

presumptive doubt är det perspektiv som bäst förutsäger en revisors skeptiska bedömningar och beslut. 

 

3.2  Identifikation 
 

Identifikation förklarades av Freud som ”ett känslomässigt band med en annan person” (van Dick, 

2004). Van Dick (2004) menar vidare att identifikation består av tre komponenter; lojalitet, 

medlemskap och likhet. Identifikation är också en del av den sociala identitetsteorin (SIT) som Tajfel 

(1978) grundande för att beskriva och förklara beteenden inom grupper. Den sociala identitetsteorin 

beskrivs med tre kärnbeståndsdelar; individer är motiverade att nå eller bibehålla en positiv självkänsla, 

individers självkänsla är delvis baserad på deras sociala identitet, som kommer från medlemskap i en 

grupp, och strävan mot en positiv social identitet leder till behovet av att jämföra gruppen med andra 

relevanta grupper (van Dick, 2004). 

  

Den sociala identitetsteorin visar att en revisor som identifierar sig med sin profession tenderar att 

införliva värderingar och normer som tillhör yrket, och låta dem påverka dennes beteende (Svanberg & 

Öhman 2014). Professionell identifikation speglar hur individer identifierar sig med sitt yrke, och 

tillsammans med en organisatorisk identifikation kan de stärka de båda identifikationerna till högre 

nivåer (Garcia-Falières & Herrbach, 2014). Organisatorisk identifikation handlar om hur en individs 

upplevda samhörighet med organisationen gör att dennes hanterar organisationens med- och motgångar 

som sina egna, en upplevd känsla av tillhörighet och gemensam strävan mot kollektiva mål (van Dick, 

2004). Van Dick (2004) menar vidare att individer som identifierar sig med en organisation får en 

rekonstruerad självbild som är skapad baserad på organisationens image och värderingar. Ju mer en 
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individ identifierar sig med organisationen, desto mer anser dennes sig agera utifrån organisationens 

perspektiv. 

  

Klientidentifikation fokuserar på relationen mellan en revisor och dennes klient. Begreppet innebär att 

revisorn identifierar sig med sin klient, och det är ett potentiellt hot mot revisorns oberoende och 

objektivitet (Bamber & Iyer, 2007). Detta grundas på fakta från socialpsykologi och organisatoriskt 

beteende, som visar att sociala identiteter i hög utsträckning påverkar individers attityd och beteende 

(ibid.). Samtidigt som revisorn måste ha ett professionellt och objektivt förhållningssätt till klienten, 

behöver dennes också en viss familjaritet till klienten och företaget (Bamber & Iyer, 2007). Detta för 

att förstå klientens verksamhet, redovisning och informationssystem, samt lära känna dess 

nyckelpersoner, och därmed kunna skapa en effektiv och ändamålsenlig revision (Bamber & Iyer, 

2007). 

  

Bamber & Iyer (2007) har kommit fram till att en revisor som i högre grad identifierar sig med sin 

klient mer sannolikt samtycker till klientens önskemål om hur revisionen skall se ut, och därmed ser vi 

att klientidentifikation är en objektivitetsstörande faktor. 

  

Bamber & Iyer (2007) har funnit tre faktorer (tagna från den sociala identitetsteorin) som visat sig 

påverka klientidentifikationen, det handlar om hur länge revisorn reviderat klienten, klientens betydelse 

(ofta har större kunder större betydelse) samt klientens image (en attraktiv image hos en klient kan öka 

revisorns egen image och självförtroende). Alla dessa visade ett positivt samband. Klientidentifikation 

har i sin tur visat ett positivt samband till att revisorn skulle kunna följa klientens önskemål om hur 

redovisningen skall se ut (ibid.). Även Stefaniak, Houston och Cornell (2012) stödjer detta påstående, 

och menar att hög nivå av klientidentifikation är relaterat till en mer eftergiven kontroll/utvärdering 

från revisorns sida. 

 

Professionell skepticism handlar om att inte vara nöjd förrän övertygande bevis har lagts fram samt att 

en person som besitter denna egenskap har förmågan att, om oegentligheter existerar, hålla fast vid sin 
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uppfattning och inte låta sig påverkas av omgivningen (Hurtt 2010). Professionell skepticism kan 

därmed ses som frånvaro av eftergivenhet och minskad påverkan från omgivningen.  

  

H1: Klientidentifikation är negativt relaterad till professionell skepticism 

 

3.3  Oberoende 
 

“Revisionsuppdrag är i allmänhetens intresse och det är därför ett krav enligt denna kod att 

medlemmar i revisionsteam, revisions- eller redovisningsföretag och nätverksföretag ska vara 

oberoende av sina revisionskunder.” Så lyder International Ethics Standard Board for Accountants 

(IESBA) etikkod enligt avsnitt 290 (FAR, 2012). 

  

Oberoende betyder, enligt Bollom (1988), att en revisor skall vara objektiv och opartisk. Revisorn skall 

kunna stå emot yttre press då denne gör sina bedömningar, och undvika relationer som kan tyckas 

utgöra en intressekonflikt (Bollom, 1998).  Revisorns oberoende har länge varit ett hett ämne för 

forskning, särskilt sedan revisorsyrket utvecklats till att inte endast erbjuda den traditionella 

lagstadgade revisionen utan även andra tjänster (Stevenson, 2002). Konceptet om revisorns oberoende 

är grundat sedan långt tillbaka, men är fortfarande högst aktuellt. Oberoende förknippades 

ursprungligen med integritet, ärlighet och objektivitet, men även frihet från kontroll av de som ska 

granskas (Haniffa, 2009). Flera internationella revisionsråd såsom American Accounting Association 

(AAA) och the Securities and Exchange Commission (SEC) har betonat att revisorers oberoende är både 

en etisk och en professionell fråga som är av vikt för revisorer (Vanasco, 1996). En central funktion för 

att kunna skydda investerare och andra intressenter från felaktig information är att kunna säkerställa 

oberoende och kvalitet från revisorns sida (Bamber & Iyer, 2007). 

  

FAR:s rekommendationer i etikfrågor (FAR, 2012) delar upp oberoende i två avsnitt, faktiskt och 

synbart oberoende. Faktiskt oberoende innebär att uttalanden görs utan påverkan från faktorer som kan 

störa ett professionellt omdöme, att en revisor kan förhålla sig professionellt skeptisk, objektiv och 

uppträda med integritet. Synbart oberoende innebär att en revisor ska undvika omständigheter som 

utifrån sett kan uppfattas som att objektiviteten, integriteten eller den professionella skepticismen har 
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påverkats (FAR, 2012). Dessa etiska regler är framtagna i ramverk för att motverka hot mot oberoendet 

och om möjligt kunna eliminera hoten till en miniminivå (FAR, 2014).  Francis (2006) menar dock att 

det är omöjligt för revisorn att vara helt objektiv då klienten betalar revisorn och i rädslan att förlora 

klienten kan fusk lätt uppkomma. 

  

Faktorer som kan påverka oberoendet återfinns bland annat i revisorslagen (2001:883, 21 §). Där 

framgår att en revisor inför varje uppdrag skall bedöma om där finns objektivitetsstörande 

omständigheter, och därmed risk för rubbad objektivitet. Om så är fallet, skall denne avböja eller 

avsäga sig uppdraget. Revisorslagen tar här bland annat upp faktorer som nära personliga relationer till 

någon i klientföretaget eller dess ledning, om revisorn utsatts för hot eller andra påtryckningar, eller om 

denne har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i klientföretagets verksamhet (Revisorslagen 

(2001:883), 21 §). Även tidigare forskning påvisar detta. Vanasco (1996) listar ett antal faktorer som 

kan påverka en revisors oberoende, till exempel att ha en alltför familjär relation till klientföretaget 

eller dess personal. Även att tillhandahålla rådgivning till ledningen skulle kunna äventyra revisorns 

oberoende, bland annat på grund av att denne då blir en del av klientens framgång och att det kan leda 

till en alltför nära relation till klientföretagets ledning, eller att revisorn är med och fattar beslut som 

denne senare kommer att behöva granska (Vanasco, 1996). Detta har kopplingar till 

klientidentifikation, som bland annat kännetecknas av en hög grad av familjaritet med klienten 

(Bamber & Iyer, 2007). 

  

En revisors oberoende regleras också bland annat genom Aktiebolagslagen (2005:551), där paragraf 6 

b, förutom bedömningen av eventuella objektivitetsstörande omständigheter, även beskriver att 

revisorn årligen skall lämna en skriftlig försäkran till revisionsutskottet om sin opartiskhet och 

självständighet, samt redovisa vilken eller vilka andra tjänster denne har utfört åt klientföretaget. 

Aktiebolagslagen (2005:551) innehåller också en paragraf (§ 17) gällande jäv, vilket övergripande 

handlar om att revisorn inte på något sätt skall vara personligen eller genom sitt företag engagerad i 

klientföretaget. 
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En av flera faktorer som kan motverka risken till förlust av oberoende och objektivitet är professionell 

identifikation. Bamber och Iyer (2007) menar att en revisor med högre professionell identifikation 

mindre sannolikt samtycker till klientens önskemål om hur redovisningen skall se ut. 

  

En revisors oberoende kan även påverka dennes klientrelationer på ett negativt sätt. Vanasco (1996) 

menar att där finns risk att en revisor som inte följer klientföretagets önskan om redovisningsmetod 

eller mål med rapporteringen, blir avskedad. Därefter kan klienten försöka hitta en revisor som är villig 

att stödja deras önskemål om revisionen (och därmed möjligtvis utföra kvalitetsförsämrande 

handlingar), även om det skulle innebära att tillförlitligheten på företagets rapporter skulle kunna 

äventyras (Vanasco, 1996). Kopplingar till detta hittar vi i Revisionslagen (1999:1079), paragraf 22-

23a innehåller direktiv som innebär att den som skall avskeda en revisor bland annat skall ha en saklig 

grund för detta, och att Bolagsverket skall underrättas om skälet till att revisorns uppdrag avslutats i 

förtid.  

 

Romero (2010) menar att det enda sättet att säkerställa en revisors oberoende är att låta revisorer endast 

utföra revisionen på företag.  Eftersom revisorer nuförtiden allt mer erbjuder tjänster utöver revisionen, 

finns en risk för att oberoendet minskar (Stevenson, 2002).  Professionell skepticism är enligt FARs 

rekommendationer (2012) en faktor som möjligen kan stärka oberoendet och kan då eventuellt delvis 

fungera som en måttstock för objektivitet, och ses om en oberoendestödjande faktor. 

H2: Professionell skepticism är positivt relaterad till objektivitet. 

 

3.4  Kvalitetsförsämrande handlingar 
 

Åtskilliga handlingar har i tidigare studier definierats som Reduced Audit Quality (RAQ) acts, det vill 

säga handlingar som leder till försämrad kvalitet på revisionen (Vi kommer hädanefter i uppsatsen 

mestadels att använda termen kvalitetsförsämrande handlingar istället för RAQ acts, detta för att få en 

bättre läsbarhet och en större sammanhållning i texten). Några exempel på sådana handlingar är: att helt 

förlita sig klientens förklaringar (Pierce & Sweeney, 2004; Coram et al., 2003; Willett & Page, 1996) 

och/eller på klientens interna kontroll (Pierce & Sweeney, 2004), att exkludera ”besvärliga” delar från 

ett urval (Coram et al., 2003; Willett & Page, 1996), eller att signera i förtid (att skriva under ett 
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revisionssteg som inte täcks av ett annat steg, utan att arbetet är slutfört eller utan att notera 

utelämnandet av detta) (Svanberg & Öhman, 2014, med hänvisning till Alderman & Dietrick, 1982). 

  

Kvalitetsförsämrande handlingar har framförallt sammankopplats med tidspress (till exempel Coram, 

Ng & Woodliff, 2003; Otley & Pierce, 1996). Gundry och Liyanarachchi (2007) menar dock att 

tidspress endast är en del av förklaringen till förekomsten av kvalitetsförsämrande handlingar. Det finns 

även senare forskning som visar att en stark etisk kultur hos revisionsbolaget kan associeras med en 

längre nivå av kvalitetsförsämrande handlingar i revisionen (Svanberg & Öhman, 2013), och Svanberg 

och Öhman (2014) har även funnit att klientidentifikation och förekomst av kvalitetsförsämrande 

handlingar har ett positivt samband. 

  

Malone och Roberts (1996) har funnit faktorer som har negativa samband med förekomsten av 

kvalitetsförsämrande handlingar: revisorns uppfattning om hur stark kvalitetskontroll som finns i 

revisionsbolaget, dennes uppfattning om hur stark påföljden blir om dessa handlingar upptäcks, samt 

revisorns eget behov av godkännande och prestation. Detta resultat menar de indikerar att 

revisionsbolag borde utvärdera sina kontroll-, prövnings- och disciplinära metoder, samt förbättra de 

anställda revisorernas förståelse för dessa förfaranden och aktuella påföljder (ibid.). 

 

Tidigare nämnde vi att enligt IAASB (2012) är professionell skepticism en nödvändighet för att kunna 

utföra en högkvalitativ revision. Vi hänvisade vidare till att brist på professionell skepticism kan leda 

till att betydande brister inte upptäcks (Beasley, Carcello & Hermanson, 2001) vilket i sin tur skulle 

kunna leda till en försämrad kvalitet på revisionen (Svanberg & Öhman 2014). 

  

H3: Frekvensen av kvalitetsförsämrande handlingar minskar vid hög professionell skepticism. 

3.5  Sammanfattning av hypoteser 
 

I figur 3.1 visas en sammanställning av de tre hypoteser vi tagit fram i teoridelen. I figuren kan utläsas 

att vi tror det kommer att finnas ett positivt samband mellan objektivitet och professionell skepticism. 

Vi refererade tidigare till FARs rekommendationer i etik (2012) där det beskrivs att behovet av ett 
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professionellt skeptiskt perspektiv är en av de faktorer som möjligen kan stärka revisorns oberoende. 

Vi kan också utläsa att vi tror att professionell skepticism skulle kunna ha ett negativt samband med 

klientidentifikation. Hurtt (2010) menar att professionell skepticism innebär att en person inte låter sig 

påverkas av omgivningen vid beslutstaganden, detta relaterar vi till både oberoende men också till 

klientidentifikation och menar då att en person med professionell skepticism bör en lägre nivå av 

klientidentifikation vilket motsvaras i hypotes ett. Den sista hypotesen i modellen symboliserar 

sambandet mellan professionell skepticism och kvalitetsförsämrande revisionshandlingar (RAQ acts). 

Vi föreslår ett negativt samband då Beasley, Carcello & Hermanson (2001) menar att en revisor med 

bristande professionell skepticism riskerar att inte upptäcka betydande brister som kan leda till 

kvalitetsförsämrad revision.   

 

Figur 3.1 Hypoteser  
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4. Empiri 

I det fjärde kapitlet presenteras den empiriska metoden. Datainsamlingsmetod och urval presenteras, 

förklaring av de analysmetoder vi använt samt en diskussion kring svarsfrekvens/bortfallsanalys och 

validitet/reliabilitet förs. 

 

4.1  Datainsamlingsmetod 
 

Datan i denna studie är framtagen genom insamling av primärdata via en enkätundersökning som 

genomfördes online. Respondenterna sändes ett e-mail där de ombads följa en länk till enkäten, vilket 

innebar att studien utfördes med en självadministrerad (innebär att respondenterna själva genomförde 

och färdigställde enkäten), internetbaserad enkät (Saunders et al., 2009). Den här typen av enkät gav 

oss en låg sannolikhet för kontaminering eller förvrängning av respondentens svar, vilket bäddar för en 

god reliabilitet (Saunders et al., 2009).  

 

Patel och Davidson (2011) beskriver några aspekter som de menar är av stor vikt inför och vid 

genomförandet av en enkätundersökning; att klargöra syftet med studien samt att informera om 

undersökningens anonymitet eller konfidentialitet, vilket bör klargöras i missivet. Alla dessa delar 

anser vi uppfyllda i våra utskick (ett ordinarie uppdelat i tre utskick, samt en påminnelse till dessa tre 

utskick, i vilket missivet redigerats).  Vidare menar Patel och Davidson (2011) att missivet är det enda 

sättet att motivera respondenterna och genom detta försöka öka svarsfrekvensen. Ett sätt är att i 

missivet förklara att varje enskild respondents svar är viktigt (ibid.), vilket vi klargjort i båda våra 

utskick, dock mer förtydligat i påminnelsen. Detta såg vi hade en viss effekt, då påminnelserna 

genererade fler svar än det första utskicket. Den ökade svarsfrekvensen kan naturligtvis även berott på 

andra faktorer, såsom respondenternas återkomst från ledighet eller att de hade större möjligheter att 

besvara enkäten vid tidpunkten för påminnelsen. 

 

Vidare menar Saunders et al. (2009) att vi, då vi använder denna typ av metod, bör räkna med en 

svarsfrekvens på 11 % eller lägre, att där finns en bra tillförlitlighet i att rätt person besvarar enkäten 

samt att urvalet kan vara stort eftersom enkäten kan spridas över ett stort geografiskt område.  

 



 

26  

Enkäten i vår studie har en hög grad av standardisering och strukturering, vilket innebär att alla 

respondenter har fått exakt likadana enkäter att besvara, och att de flesta frågor har fasta 

svarsalternativ. Bryman och Bell (2013) klargör betydelsen av att frågorna skall täcka uppsatsens syfte 

och problemformulering. Detta innebär med andra ord att vi bör försäkra oss om alla delområden i vår 

studie täcks av frågorna i enkäten, och att svarsalternativen är relevanta (Patel & Davidson, 2011), 

vilket gjordes inför första utskicket av enkäten. Dock uppmärksammade vi inte att en fråga saknade ett 

relevant svarsalternativ (se vidare under rubriken Kritik till studien, kapitel 6.2), vilket rimligtvis hade 

kunnat undvikas om vi genomfört någon form av pilotstudie för utprovning av frågorna innan de 

sändes ut till våra verkliga respondenter (Patel & Davidson, 2011). Vidare menar Patel och Davidson 

(2011) att denna typ av enkät är lämplig då resultaten skall analyseras kvantitativt, vilket 

överensstämde med våra intentioner.  

 

Även andra förberedelser gällande frågornas design är viktiga för att försöka undvika misstag; Bryman 

och Bell (2013) berör ett flertal aspekter att reflektera över vid utformning av enkätens frågor, de 

handlar bland annat om att respondenterna skall inneha den kunskap och/eller erfarenhet som krävs för 

att kunna besvara frågorna, och att ha en balans mellan svarsalternativ som är positivt och negativt 

laddade. Vidare bör vi undvika långa eller alltför generella frågor, samt dubbelfrågor (ibid.). Vi skall 

vara väldigt tydliga med vad som efterfrågas och använda ett enkelt, vardagligt språk (ibid.), samt se 

till att där finns instruktioner för hur enkäten skall besvaras (Patel & Davidson, 2011).  Allt detta har vi 

haft i åtanke då vi skapat enkäten. De frågor vi använt är också frågor som tidigare använts i studier 

avsedda att mäta samma saker som vi avsåg mäta, vilket vi ansåg höjde reliabiliteten, men återigen 

hade dock en pilotstudie av något slag minskat risken för misstag ytterligare.   

 

4.2  Urval 
 

Vår målgrupp är auktoriserade och godkända revisorer i Sverige, dessa utgör med andra ord vår 

population. Enligt Revisorsnämnden (2015) bestod denna population av 3628 godkända eller 

auktoriserade revisorer den 2 mars 2015, vilket vi kan anta i stort gäller även vid tidpunkten för 

enkätens utskick med start tre veckor senare.   Från populationen görs sedan, av praktiska såväl som av 

kostnads- och tidsbudgetskäl, ett urval (Saunders et al., 2009). Urvalet i denna studie är ett 

bekvämlighetsurval, vilket faller under ett icke-sannolikhetsurval. Resultaten kan därmed vara svåra att 
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generalisera (Saunders et al., 2009).  Bryman och Bell (2013) menar att bekvämlighetsurval är vanligt 

inom ämnesområden som ekonomi, och definierar begreppet som ett urval av respondenter som för 

tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren, vilket kan anses vara fallet här eftersom vi sände ut 

enkäten till de revisorer som fanns med i en befintlig lista med e-postadresser från FARs 

medlemsregister. Eftersom vi sände vår enkät till 3337 revisorer täcktes en stor del av populationen, 

dock var inte alla adresser aktuella och därmed oanvändbara (vissa hade avslutats och vår enkät kunde 

inte levereras till dem). Vår uppnådda svarsfrekvens på 6,4 % gör också att generaliserbarheten av vår 

studie är låg, (se vidare diskussion om bortfall i kapitel 4.4.). Denna typ av urval innebär att 

insamlingen av data fortgår fram tills dess att kravet på antal svar uppnåtts (Saunders et al., 2009.), 

vilket för vår del tog två veckor för varje utskicksdel, där vi skapade en påminnelse och omformulerade 

missivet. 

 

4.3  Operationalisering  
 

Operationalisering innebär en utformning av de begrepp som vi valt att använda i vår studie (Bryman & 

Bell 2013). Här sker en beskrivning av tillvägagångssättet vid mätning av ett begrepp (ibid.). 

Operationalisering används när hypoteserna uttrycks och ska beskriva exakt hur konceptet eller 

variablerna ska mätas (Saunders et al., 2009). 

 

Tabell 4.1: Enkätens uppbyggnad 

Del Fråga nr. Frågeställning Skala Variabel 

1 1.1–2.2 Demografisk Öppna+ fasta 
alternativ 

Bakgrund 

2 2.3–2.8 Klientidentifikation Likert, 1-5 Beroende 
3 3.1–3.5 Kvalitetsförsämrande handlingar Likert, 1-10 Beroende 
4 4.1–4.3 Tidspress Likert, 1-5 Beroende 
5 5.1–5.25 Professionell skepticism Likert, 1-5 Oberoende 
6 6.1–6.2 Oberoende/objektivitet Likert, 1-10 Beroende 

 

 Vår enkät består av 51 frågor, fördelade enligt tabell 4.1 ovan. En mer detaljerad beskrivning följer 

nedan.  
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4.3.1 Demografiska frågor 

Vår enkät inleds med tio demografiska frågor som ska göra det möjligt att undersöka vilken population 

som har täckts. Frågorna som behandlar antal år som kvantitet var öppna frågor men även en fråga om 

största klientens omsättning var öppen. Dessa frågor var följande; 

- Ange din ålder 

- Hur många år har du arbetat som revisor? 

- Hur länge har du varit anställd hos din nuvarande arbetsgivare? (antal år) 

- Hur stor omsättning i miljoner kronor har din största klient? 

- Hur länge har du reviderat denna klient? 

- Hur länge har ert företag reviderat denna klient? 

  

 Tre frågor hade två svarsalternativ; 

- Arbetar du på något av följande företag: KPMG, Ernst & Young, Deloitte eller PwC? 

- Är du godkänd eller auktoriserad revisor? 

- Kön 

  

Två frågor var baserade på likertskalor med fem svarsmöjligheter. Vi har använt följande frågor: 

- Bedöm hur stor ekonomisk betydelse denna klient har för din firma? 

- Vänligen bedöm betydelsen av denna klient för ert företag. 

 

4.3.2 Beroende variabler 
 

En beroende variabel är en variabel som påverkas av den oberoende variabeln. I vår enkät är de 

beroende variablerna objektivitet, klientidentifikation och kvalitetsförsämrande handlingar. 

 Klientidentifikation mäts i sex frågor där respondenten ska ta ställning i hur hög grad denne håller 

med påståendena i en femgradig likertskala, dessa frågor är tidigare använda av från Bamber & Iyer 

(2007) för att mäta just klientidentifikation. Frågeställningarna behandlar respondentens relation till 

klienten med frågor som till exempel; 

- När jag talar om min klient säger jag vanligtvis "vi" istället för "de". 

- När någon berömmer min klient känns det som en personlig komplimang. 
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Dessa frågor ställs för att kunna undersöka om det finns stöd för H1 då vi enligt hypotesen påstår att 

klientidentifikation är negativt relaterad till professionell skepticism. 

  

Kvalitetsförsämrande handlingar behandlades med fem frågor där respondenten på en tiogradig 

likertskala skulle ange hur stor sannolikheten är att denne i angiven situation skulle utföra 

kvalitetsförsämrade revisioner. Exempel på frågor är; 

- Godtagit en svag förklaring av en klient. 

- Gjort ytliga granskningar av kundens dokument. 

  

Enligt H1 ska frekvensen av kvalitetsförsämrande handlingar vara lägre om revisorn är professionellt 

skeptisk, detta för att frågorna till viss del handlar om tillit till klienten för att våga hoppa över till 

exempel ett redovisningssteg. 

 

I anslutning till frågorna som behandlade kvalitetsförsämrande handlingar valde vi att ta med frågor 

som rör tidspress. Svanberg och Öhman (2014) hänvisar till tidigare forskning, vilken visar att tidspress 

är den största orsaken till att kvalitetsförsämrade handlingar sker i revisioner. Vi tog därför med denna 

del för att kunna se om det finns något samband att dessa handlingar skulle vara beroende av tidspress 

och inte klientidentifikation eller brist på skepticism. Tidspress har i enkäten tre frågor, ett exempel är 

följande. 

- Hur ofta uppnår du din tidsbudget? 

  

Objektiviteten mäts i två längre frågor med en tiogradig likertskala, där respondenten ombeds ta 

ställning i hypotetiska fall och bedöma hur stor sannolikhet det är att denne skulle agera på ett visst sätt 

i angiven situation. Exempel: 

 

- Ditt företag har utvecklat en programvara som kallas ACE redovisningssystem, och som säljs 

till allmänheten samt till ditt företags kunder. Under granskningen av din största kund 

upptäcker du en allvarlig kontrollsvaghet i redovisningssystemet som ditt företag har 
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installerat. Vad är sannolikheten att ditt brev till ledningen hos klienten kommer att innehålla 

negativa kommentarer om redovisningssystemet?” 

  

Dessa frågor är tänkta ge underlag för hypotes H2 där vi antar att en ökning av professionell skepticism 

hos revisorer gör att även objektiviteten ökar.  

 

4.3.3 Oberoende variabler 

 

Professionell skepticism 

En oberoende variabel är den variabel som påverkar den beroende variabeln (Bryman & Bell 2013). I 

vårt fall är den huvudsakliga oberoende variabeln professionell skepticism som mäts med hjälp av 25 

frågor enligt RIT-skalan (Rotter, 1967).  

Rotter (1967) menar att individer skiljer sig åt i deras allmänna förväntan av att det går att lita på andra 

människors uttalanden. Utvecklingen av en sådan generell attityd kan härledas från beteenden av 

föräldrar, lärare, kamrater och så vidare, men också från uttalanden av betydande personer eller 

betrodda kommunikationskällor, såsom tidningar eller TV (ibid.). Interpersonal trust definieras av 

Rotter (1967) som en generaliserad förväntan att det går att förlita sig på andras uttalanden. 

 

Utformning av RIT-skalan 

För att undersöka professionell skepticism använder vi en omvänd RIT-skala (Rotter Interpersonal 

Trust Scale) (Rotter, 1967). Quadackers et al. (2014)  har genomfört en studie där de jämfört relationen 

mellan revisorers professionella perspektiv och deras bedömningar och beslut. RIT användes 

ursprungligen för att mäta en individs tillit och förtroende, men här användes den omvänt för att mäta 

en individs skepticism (brist på tillit/förtroende) (ibid.). Studien genomförd av Quadackers et al. (2014) 

var den första inom revision som använde denna skala för att mäta just revisorers skepticism. 

  

Liknande studier som genomförts med andra skalor har gett varierande och tvetydiga resultat gällande 

sambandet mellan revisorers professionella skepticism och deras bedömningar/beslut (Quadackers et 
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al., 2014), här återfinns bland andra HPSS (Hurtt Professional Skepticism Scale) (Hurtt, 2010), som 

mäter neutrality och som även användes som jämförelse med den omvända RIT-skalan i denna 

undersökning (Quadackers et al., 2014). 

 

Resultaten från studien genomförd av Quadackers et al. (2014) visar att RIT-skalan fungerar för att 

förutsäga revisorers skepticism vid bedömningar och beslut. Då klientföretaget tillhör de med lower 

control environment risk (vilket bland annat innefattar att de i klientföretaget noga överväger varje 

beslut, fokuserar långsiktigt, har ett öppet arbetsklimat, god internkontroll och samarbetar med 

revisorn), fungerar RIT-skalan och HPSS likvärdigt.  Däremot visar resultaten att då klientföretaget har 

en higher control environment risk, fungerar RIT-skalan bättre än HPSS.  Företag i denna kategori 

fattar snabba beslut, har varierande kvalitet på sin internkontroll, stark hierarki, kortsiktigt fokus och 

klara föreställningar om önskat resultat av revisionen, vilket kan leda till upprepade oenigheter med 

revisorn. Här ser vi en möjlig koppling till förekomst av RAQ acts, eftersom klientföretag i denna 

kategori ofta verkar ha en klar bild över hur revisionen skall se ut, och därmed rimligtvis försöker 

påverka revisorn i den riktningen. Sammantaget indikeras därmed att den omvända RIT-skalan 

generellt är den hittills mest tillförlitliga att använda för att försöka förutse revisorers skepticism 

(Quadackers et al., 2014). 

 

Ett antal frågor skapades och försågs med en femgradig likertskala, i vilken respondenterna får ange i 

hur hög grad de håller med om ett påstående. RIT-skalan är konstruerad så att en hög poäng skulle 

motsvara förtroende för en mängd olika sociala objekt, såsom föräldrar, lärare, politiker, klasskamrater, 

vänner och så vidare (Rotter, 1967). Som ett tillägg till de specifika frågorna skapades ett antal frågor 

avsedda att mäta en mer generell optimism gentemot samhället (ibid.). 

Wright och Tedeschi (1975) menar att användandet av flera faktorer i en faktoranalys kan frambringa 

en större förutsägbarhet i Rotters RIT-skala än vid användning av enbart den generella skalan. De har 

genom faktoranalyser genererat tre faktorer som de menar stärker skalans validitet. De tre faktorerna 

och dess definitioner listas kort nedan:  

- Political Trust- relaterar till en individs tro på att politiker och media går att lita på. 
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- Paternal Trust - mäter i hur en individ upplever auktoriteter (såsom föräldrar, experter, 

försäljare och idealister) som pålitliga/trovärdiga. 

- Trust of Strangers - mäter hur en individ ställer sig till att lita på främlingar. 

  

Wright och Tedeschi (1975) kom i sin studie fram till att 15 av de 25 frågorna i RIT-skalan hörde 

hemma i någon av dessa tre faktorer, medan sex frågor fanns representerade i två faktorer samtidigt och 

de resterande fyra inte passade in i någon av dem. 

Eftersom vi avser använda skalan omvänt, för att mäta skepticism, har vi har valt att namnge de tre 

faktorerna som följer; Politisk skepticism, Skepticism mot auktoriteter och Skepticism mot främlingar, 

där ett högre värde på den femgradiga skalan innebär en högre skepticism. Tolv av de 25 frågorna var 

ställda “baklänges”. Därför kodade vi om dessa variabler så att ett högt svar i dessa svar symboliserade 

ett lågt skepticismvärde. 

 

 

4.4  Svarsfrekvens och bortfallsanalys 
 

Enkäten skickades ut till 3337 godkända samt auktoriserade revisorer. Vi skapade ett följebrev till 

enkäten där vi beskrev enkätens syfte. Enligt Bryman och Bell (2013) ger enkäter ofta en mycket låg 

svarsfrekvens till skillnad från andra metoder, och Saunders et al. (2009) menar att vi bör räkna med en 

svarsfrekvens på maximalt 11 %. Till bortfallen räknas 397 svar på grund av automatsvar om 

föräldraledighet, semester etc. och 146 svar som inte kom fram till mottagaren på grund av felaktig 

eller ändrad mailadress. För att öka svarsfrekvensen skickade vi ut en påminnelse och fick totalt 178 

svar. På grund av ofullständigt besvarade enkäter fick vi ta bort åtta av dem som bortfall och har 

därmed använt oss av 170 svar i vår analys. 

 

Enligt Bryman och Bells (2013) metod för att räkna ut svarsfrekvens får vi fram följande andel: 

 

Antal användbara enkäter/(totala urvalet - bortfall) = 170/(3337-543) ≈ 6,1 %. 
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Bryman och Bell (2013) nämner troliga orsaker till att det vanligen blir ett stort bortfall då en enkät 

skickas till respondenterna via e-post; att det blivit allt vanligare med sådana undersökningar och att 

motviljan mot oönskad e-post har ökat. De listar också ett antal faktorer som skulle kunna tänkas 

påverka svarsfrekvensen positivt; att i förväg kontakta möjliga respondenter, att skicka minst en 

påminnelse, och att i följebrevet ange förväntad tidsåtgång för respondenterna att besvara enkäten 

(Crawford, Couper & Lamias, 2001). Vidare rekommenderar Bryman och Bell (2013) att ha så få 

öppna frågor som möjligt i enkäten, och (med hänvisning till Couper et al., 2001) att det finns 

indikationer på att om där finns en så kallad svarsindikator, där respondenterna kan se hur långt de 

kommit i enkäten, skulle bortfallet kunna minskas.  

 

En stor anledning till den låga svarsfrekvensen tror vi kan ha att göra med tidpunkten för utskicken, 

våren är generellt den mest hektiska tiden för en revisor då många bokslut granskas. En annan 

anledning kan vara att det var ett flertal uppsatsgrupper som skickade ut enkäter till samma revisorer 

vilket kan leda till att de inte har lust eller tid att svara på flera. 

 

För att försöka öka svarsfrekvensen har vi några förslag som eventuellt skulle varit till hjälp; att vända 

på situationen och istället fråga de som blir granskade.  Några av de frågor vi ställt i enkäten skulle 

kanske kunna besvaras av klienterna, särskilt de som funnits länge och har lång erfarenhet av revision. 

Till exempel skulle de kunna besvara frågor om hur djupgående granskningar som generellt görs. En 

annan tanke är att revisorer som gått i pension möjligtvis skulle svara mer öppet på känsliga frågor, då 

de inte längre är verksamma inom yrket. Ett tredje alternativ är att undersöka möjligheten att ta del av 

statistik från Skatteverkets kontroller (om där finns någon sådan), och därigenom få en bild av vad som 

framkommer i form av brister inom revision.   

 

4.5  Analysmetoder  
 

För att kunna testa våra hypoteser har vi använt ett antal metoder, vilka beskrivs nedan. 

Först görs en faktoranalys, vilken används när flera indikatormåtts finns och för att se om olika 

variabler mäter samma sak och kan bilda faktorer (Bryman & Bell, 2013). Frågorna tillhörande 

professionell skepticism delades in i tre faktorer i enlighet med tidigare nämnda studie av Wright och 

Tedeschi (1975).  
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Vilka frågor som efter faktoranalysen ingår i de tre faktorerna listas nedan: 

 Politisk skepticism: 

3. Vårt land går en mörk framtid till mötes om vi inte kan tillsätta bättre politiker. 

9. De flesta människor skulle bli skräckslagna om de fick veta hur stor del av de nyheter som 

publiceras som är förvrängda. 

11. Även om vi får rapporter i tidningar, på tv, i radio och på internet så är det svårt att få en 

objektiv bild av offentliga händelser. 

13. Om vi verkligen visste vad som försiggick inom den internationella politiken skulle 

allmänheten ha anledning att vara mer rädda än vad de verkar vara nu. 

15. Många stora idrottshändelser är i förväg uppgjorda på ett eller annat sätt. 

Skepticism mot auktoriteter: 

6. Man kan lita på att föräldrar oftast håller vad det lovar. 

16. De flesta experter är tillförlitliga och är ärliga med gränsen för deras egen kunskap. 

17. Man kan lita på att de flesta föräldrar fullföljer sina hot om straff 

20. De flesta idealister är uppriktiga och lever oftast som de lär. 

21. De flesta försäljare är ärliga när de beskriver sin produkt. 

25. De flesta människor som är med i opinionsundersökningar svarar ärligt. 

Skepticism mot främlingar: 

2. Man tjänar på att inte lita på människor förrän de bevisat motsatsen. 

5.  Om examinationer inte övervakas av läraren skulle det förmodligen leda till ökat fusk. 

10. Vi kan med säkerhet säga att oavsett vad folk säger är de flesta människor i första hand 

intresserade av sin egen välfärd 

19. I dessa konkurrenskraftiga tider måste man vara på sin vakt, annars är risken stor att man 

blir utnyttjad av någon. 
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Vidare för att säkerställa reliabiliteten på insamlad data använder vi Cronbach's Alpha på samtliga 

frågor i varje variabel. Cronbach's Alpha är det vanligaste måttet på reliabilitet (Saunders, 2008). Vid 

en analys av Cronbach's Alpha ges en siffra mellan 0 och 1 där högre värden indikerar högre 

reliabilitet, och värdena ska enligt rekommendation vara minimum 0,7 (Pallant, 2005). 

 

Efter att reliabiliteten fastställts görs en korrelationsanalys. En sådan analys används för att visa linjära 

samband mellan två variabler (Pallant, 2005). Vi har använt oss av Pearson product-moment 

correlation. I analysen kan sambandet mellan två variabler anta ett värde mellan -1 och +1 där -1 

innebär att två variabler är negativt korrelerade (när en variabel ökar minskar den andra) och +1 att 

variablerna är positivt korrelerade (variablerna ökar och minskar åt samma håll) och ett värde på 0 

innebär att variablerna inte har något samband alls (Pallant, 2005). Dock kan två variabler visa hög 

korrelation utan att vara statistiskt signifikanta, därför tas ett p-värde fram i korrelationsanalysen där 

värden under 0,05 påvisar signifikanta samband (Saunders, 2008). 

  

Innan vidare analys kan genomföras bör också ett test för multikollinearitet göras. Multikollinearitet 

syftar till sambandet mellan oberoende variabler, och existerar när variablerna har en hög korrelation 

med varandra, över/under +/-0.9 (Pallant, 2005). Därför görs ett test där ett värde på VIF (Value 

Inflation Factor) tas fram där värdet på varje variabel inte får överstiga 2.5 (ibid). 

  

Efter att ha tagit fram måtten på VIF görs en multipel regressionsanalys. Analysen beskriver styrkan av 

relationen mellan en beroende variabel och flera oberoende variabler. Här justeras de oberoende 

variablerna. Om det förekommer ett högt VIF värde bör inte dessa vara med i samma regressionsmodell 

för att riskera ett missvisande resultat (Pallant, 2005). I regressionsanalysen finns ett värde som 

markeras R2, eller förklaringsgrad. R2 kan anta ett värde mellan 0 och -1 och mäter hur mycket av den 

oberoende variabeln som förklarar den beroende variabeln, ju högre värde desto bättre (Saunders, 

2008). I regressionsanalysen görs även ett signifikanstest på hela modellen för att visa om sambanden 

är en slump eller signifikanta (ibid.).  

  

4.6  Validitet/Reliabilitet 
 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och delas in i stabilitet, intern reliabilitet samt 

interbedömarreliabilitet (Bryman & Bell, 2013). Begreppet handlar om att resultatet från en 
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undersökning ska bli detsamma om undersökningen görs om på nytt (ibid.). Enligt Saunders et al. 

(2009) finns det ett antal hot mot reliabiliteten, till exempel att respondenter svarar på en enkät i 

enlighet med vad de tror att deras chef vill att de ska svara eller är rädd att uttrycka sina, i vårt fall, till 

exempel bristande kvaliteter i revision. Detta motverkade vi genom att alla enkäter var anonyma och 

inte gick att spåra tillbaka till respondenten.  

 

Intern reliabilitet mäter om frågorna i samma variabel mäter samma sak, detta testas ofta med 

Cronbach’s Alpha (Pallant, 2005). Validitet handlar om huruvida den bakomliggande utformningen av 

frågor i t.ex. en enkät verkligen mäter det som ämnas mätas, om de hänger ihop eller inte (Bryman & 

Bell, 2013). 

 

I vår enkät har vi valt att använda tidigare beprövade frågor som anses mäta just det de är ämnade för. 

För professionell skepticism har vi använt oss av Rotter Interpersonal Trust Scale som är tidigare 

bevisat funktionell. När det gäller mätningen av klientidentifikation, kvalitetsförsämrade handlingar för 

revision (RAQ acts) samt objektivitet så har vi använt oss av frågor som Svanberg och Öhman (2014) 

använt i sina studier.     
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5. Resultat 

I uppsatsens femte del presenteras analyser av enkätens insamlade data. Vidare testas hypoteser mot 

valda analysmetoder.  

 

5.1 Beskrivande statistik 
 

Efter att ha rensat bort enkätsvar som var ofullständiga fick vi användbara svar från 170 respondenter. 

Tabell 2 visar beskrivande statistik över våra frågor uppdelade på variabler. Vi har använt oss av 

statistikprogrammet SPSS för att sammanställda de olika variablerna. Professionell skepticism har 

räknats ut genom att summera poängen för varje respondent. Klientidentifikation, kvalitetsförsämrande 

handlingar (RAQ) samt tidsbudgetpress (TBP) har skapats genom ett uträknat snitt per varje respondent 

och variabel för att sedan få ett totalt snitt för alla respondenter. Det fanns totalt 178 respondenter men 

på grund av att vissa respondenter bara svarade på ett fåtal frågor så har åtta respondenter tagits bort för 

att inte ge ett missvisande resultat. Totalt blev det 130 män och 40 kvinnor som deltog i 

undersökningen. 139 stycken av dem är godkända revisorer medan 31 stycken är auktoriserade 

revisorer. Vi konstaterar också att spridningen mellan revisorer anställda på någon av ”BIG 4” (Ernst & 

Young, PWC, Deloitte och KPMG), och revisorer anställda på övriga firmor är väldigt jämn med en 

något större andel anställda på annan firma än “BIG4”.  

 

I mätningen av professionell skepticism svarade respondenterna på 25 frågor som kunde resultera i en 

poäng mellan 25 och 125, där 25 poäng betyder högsta möjliga tillit och 125 poäng innebär högsta 

möjliga skepticism. Quadackers et al. (2014)  fick i sin undersökning med RIT- skalan ett medelvärde 

på 73,95 på professionell skepticism vilket är väldigt nära vårt resultat på 73,22. Vi kan också 

konstatera att det är väldigt nära medelvärdet på 75. Ett värde på 75 betyder alltså att respondenten är 

neutral, varken skeptisk eller tillitsfull. Vi konstaterar även att snittet för kvalitetsförsämrade 

handlingar är väldigt lågt med ett medelvärde på 2,47 på en skala från 1-10.  

 

Vidare kan vi konstatera att vi har en relativt bra spridning i åldersspannet, respondenterna är mellan 31 

och 73 år och medelåldern är 50,62 år, vilket återspeglar erfarenheten där medelvärdet är ca 23 år. 

Antal år som revisorn varit anställd på nuvarande företag har medelvärdet 17,46 år vilket betyder att 
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det inte är så vanligt att revisorer byter byrå efter att de blivit auktoriserade eller godkända revisorer 

utan tenderar att stanna kvar. 

 

Tabell 5.1: Beskrivande statistik 

 

Variabler: Ålder avser hur gammal revisorn är. Erfarenhet hur många år revisorn arbetat med revision, nuvarande 

anställning avser hur många år revisorn varit anställd på nuvarande firma. Omsättning avser hur stor omsättning den största 

klienten har, ekonomisk betydelse hur stor ekonomisk betydelse denna klient har. Anlitad byrå avser hur många år byrån 

reviderat den största klienten, och anlitad revisor hur många år revisorn varit anlitad av största kunden. Klientbetydelse 

avser hur stor betydelse den största klienten har för revisorn, medan klientidentifikation avser i hur stor grad revisorn 

identifierar sig med klienten. TBP, time budget pressure, avser revisorns ställning mot tidsbudgeten på byrån.  RAQ avser i 

hur hög grad revisorn utför kvalitetsförsämrande handlingar i revisionen och professional skepticism avser revisorns 

skepticism enligt RIT- skalan. 

Variabler Frekvens Minimum Maximum Median Medelvärde SD 

Man 

Kvinna 

Godkänd revisor 

Auktoriserad revisor 

Big 4 

Inte Big 4 

Ålder 

Erfarenhet 

Nuvarande anställning 

Omsättning (MSEK) 

Ekonomisk betydelse  

Anlitad byrå 

Anlitad revisor 

Klientbetydelse 

Klientidentifikation (1-5) 

TBP (1-5) 

RAQ (1-10) 

Professionell skepticism (25-125) 

130 

40 

139 

31 

80 

90 

 

 

 

 

 

 

31 

4 

1 

1 

1,00 

1 

1 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

45,00 

 

 

 

 

 

 

73 

53 

43 

31000 

5,00 

65 

38 

4,00 

4,60 

4,33 

8,40 

105,00 

 

 

 

 

 

 

51 

25 

16 

150 

1,00 

10 

8 

2,00 

2,60 

2,00 

2,20 

73,00 

 

 

 

 

 

 

 

50,62 

23,19 

17,46 

1 750,93 

1,73 

13,18 

9,64 

2,02 

2,44 

2,21 

2,47 

73,22 

 

 

 

 

 

 

 

9,96 

9,50 

9,50 

5 113,42 

0,89 

10,22 

7,75 

0,86 

0,74 

0,70 

1,31 

9,93 
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5.2 Förutsättningar för analys av data  
 

Innan inledningen av dataanalysen kan påbörjas bör vissa andra analyser genomföras för att säkerställa 

att all data är användbar. Vissa respondenter hade svarat på ett fåtal frågor och kunde därmed förstöra 

statistiken genom att bli outliers. För att få ett mer rättvisande resultat, tog vi bort totalt åtta 

respondenters svar som outliers eftersom de bara svarat på ett fåtal frågor. Vidare justerade vi viss data, 

framförallt i de öppna frågorna om bland annat ålder, där en del respondenter skrivit till exempel 34 år, 

där tog vi bort “år” för att få numerisk data. 

  

5.3 Faktoranalys 
 

Nästa steg var att analysera variablerna i en faktoranalys. Professionell skepticism delades in i tre 

kategorier; politisk skepticism, skepticism mot auktoriteter och skepticism mot främlingar. Vidare 

delades alla frågor tillhörande klientidentifikation, kvalitetsförsämrande handlingar och tidsbudgetpress 

in i respektive variabel.  

 

I enlighet med faktoranalysen som Wright och Tedeschi (1975) utförde i sin analys så måste en del 

frågor tas bort då de antingen “korsladdade” eller inte laddade tillräckligt högt, vi satte en gräns på 0.3. 

Wright och Tedeschi (1975) tog i sin analys bort femton frågor. För att uppnå högsta möjliga 

Cronbach’s Alpha-värde så fick vi ta bort tolv frågor. I första faktorn, politisk skepticism fick vi med 

alla frågor Wright och Tedeschi hade förutom en som korsladdade i vår modell. Vi fick även lägga till 

några frågor som laddade högt i kategorin som vi tyckte passade in under faktorn. Under den andra 

faktorn “skepticism främlingar”, fick vi med två av deras fyra faktorer men anser att de två övriga vi 

fick hög laddning på även de passade in under faktorn. I den sista faktorn; “skepticism auktoriteter” var 

alla våra fyra frågor som laddade högt med i Wright och Tedeschis (1975) analys, vi saknade dock två 

frågor som Wright och Tedeschi hade med på grund av för låg laddning, med men anser ändå att 

frågorna i denna faktor symboliserar samma typ av skepticism. 
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Tabell 5.2: Faktoranalys professionell skepticism 

 

Tabell 5.3: Faktoranalys övriga variabler 

Frågor Politisk  
skepticism 

Skepticism 
främlingar 

Skepticism 
auktoriteter 

De flesta människor skulle bli skräckslagna om de fick veta hur stor del av de 

nyheter som publiceras som är förvrängda. 

,782  

 

 

Även om vi får rapporter i tidningar, på tv, i radio och på internet så är det svårt att 

få en objektiv bild av offentliga händelser. 

,772   

Om vi verkligen visste vad som försiggick inom den internationella politiken skulle 

allmänheten ha anledning att vara mer rädda än vad de verkar vara nu. 

,548   

Vårt land går en mörk framtid till mötes om vi inte kan tillsätta bättre politiker. ,546   

Vi kan med säkerhet säga att oavsett vad folk säger är de flesta människor i första 

hand intresserade av sin egen välfärd. 

,531   

FN kommer aldrig att vara effektivt nog för att skapa världsfred. ,514   

Hyckleri är en ökande faktor i dagens samhälle.  ,684  

Man tjänar på att inte lita på människor förrän de bevisat motsatsen.  ,672  

I dessa konkurrenskraftiga tider måste man vara på sin vakt, annars är risken stor 

att man blir utnyttjad av någon. 

 ,534  

De flesta experter är tillförlitliga och är ärliga med gränsen för deras egen kunskap.   ,733 

De flesta idealister är uppriktiga och lever oftast som de lär.   ,706 

De flesta försäljare är ärliga när de beskriver sin produkt.   ,501 

Man kan lita på att föräldrar oftast håller vad det lovar.   ,477 

Frågor Faktorladdning 

Klientidentifikation   
När någon berömmer min klient känns det som en personlig komplimang.  ,862 
När jag talar om min klient säger jag vanligtvis "vi" istället för "de".  ,694 
Klientens framgångar är mina framgångar.  ,812 
Jag är väldigt intresserad av vad andra tycker om min klient.  ,611 
När någon kritiserar min klient känns det som en personlig förolämpning. 
 

 ,784 

   
RAQ acts   
Godtagit en svag förklaring av en klient.  ,798 
Gjort ytliga granskningar av kundens dokument.  ,753 
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Eftersom vi vill att frågorna i variablerna tidspress, kvalitetsförsämrande handlingar och 

klientidentifikation ska mäta en sak vill vi därför att de ska hamna i en och samma faktor med höga 

laddningar vilket resultatet blev. Vi kan alltså säga att frågorna i dessa variabler mäter en sak och kan 

därför använda dem som en variabel per uttryck i vår vidare datanalys. 

 

För att ta reda på om frågorna inom samma variabel mäter samma sak så använde vi Cronbach’s Alpha 

som ett mått på reliabilitet (Saunders et al., 2009). Ett resultat över 0,7 kan anses vara tillförlitligt 

(Pallant 2005). Som vi kan se av tabell 1 är alla variabler över rekommendationen och därför kan 

vidare analys göras. 

 

Tabell 5.4: Cronbach’s Alpha 

Variabel Cronbach’s Alpha 

  
Professionell Skepticism 0,701 

RAQ-acts 0,845 

Klientidentifikation 0,802 

TBP (Tidsbudgetpress) 0,730 

 

 

 
 

Misslyckats med att efterforska en redovisningsprincip.  ,788 
Minskat mängden arbete som utförts i ett revisionssteg till en nivå under vad du skulle finna 
rimlig. 

 ,840 

Avskrivit/hoppat över ett granskningssteg utan att slutföra arbetet eller notera dess 
utelämnande 

 
 

,814 
 

 
Tidsbudgetpress 

  

Hur ofta uppnår du din tidsbudget?  ,831 
Om du inte underrapporterade din tid, hur ofta skulle du uppnå din tidsbudget?   ,806 
I allmänhet hur var tidsbudgetarna på det jobb du arbetat på under det senaste året?  ,793 
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5.4 Korrelationsanalys  
 

En korrelationsanalys utförs för att visa samband mellan variabler samt statistisk signifikans (Bryman 

& Bell, 2013). Den statistiska signifikansnivån utgör ett mått på risken för att acceptera att ett samband 

mellan två variabler existerar, det högsta resultat som brukar accepteras är  

p< 0.05 vilket menas att fem fall av hundra har felaktiga slutsatser när det gäller samband mellan två 

variabler (ibid). I korrelationsanalysen som visas i tabell 5 markeras samband med signifikansnivå 

p<0.05 med en stjärna (*) och samband med p<0.01 med två stjärnor (**). 

 

Korrelationsanalysen i tabell 5.5 visar samband mellan flera av våra variabler. Vi ser ett tydligt positivt 

samband med signifikans p<0.01 mellan ålder och erfarenhet vilket betyder att ökande ålder innebär 

ökad erfarenhet i år. Vi kan även konstatera att klientidentifikation och kvalitetsförsämrande handlingar 

visar ett signifikant positivt samband med klientbetydelse på nivån p<0.01. Detta skulle alltså betyda 

att klientens betydelse påverkar klientidentifikationen, men också påverkar revisorn att utföra 

kvalitetsförsämrande handlingar i revisionen. I korrelationsanalysen kan vi också se att antal år en 

revisor reviderat en klient påverkar objektiviteten med ett negativt samband på p<0.05, det vill säg att 

med ökat antal år revisorn har reviderat klienten minskar objektiviteten. 
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Utifrån våra hypoteser kan vi enligt korrelationsanalysen konstatera att vi preliminärt inte kan få något 

stöd för hypotes 1 (H1) då inget signifikant samband kan uppvisas mellan klientidentifikation och 

någon av faktorerna för professionell skepticism.  Vår andra hypotes visar däremot en stark signifikans 

på p<0.01 nivån mellan objektivitet och en av faktorerna för skepticism. Sambandet är positivt och vi 

kan preliminärt konstatera att det finns stöd för vår andra hypotes, detta då objektivitet och en av 

faktorerna för professionell skepticism, “skepticism auktoriteter”, visar 0,234**. Detta betyder att 

revisorers ökande skepticism mot auktoriterer även ökar revisorns objektivitet mot klienten. Vår sista 

hypotes behandlade sambandet mellan kvalitetsförsämrande handlingar och professionell skepticism. 

Vi kan inte utläsa några signifikanta samband mellan dessa variabler och vi kan därför preliminärt anta 

att vi måste förkasta H3. 

 

5.5 Multipel regressionsanalys 
 

Vi har använt oss av en multipel regressionsanalys då denna typ av analys kan visa samband mellan en 

beroende variabel och flera oberoende, analysen kan vidare användas för att visa hur ett antal variabler 

kan förutsäga ett visst resultat (Pallant, 2005). En multipel regressionsanalys kan visa information om 

en modell som helhet och ger möjlighet att testa att lägga till och ta bort variabler för att se hur de 

specifika variablerna påverkar modellen (ibid). 

  

Innan en regressionsanalys gjordes så testade vi för eventuell multikollinearitet genom ett test som 

visar VIF och tolerans (Pallant, 2005). VIF visar hur mycket av värdet av en variabel som är förklarad 

av andra variabler i modellen (ibid). Det finns olika tumregler för när VIF-värdet är för högt men som 

regel; om VIF är över 2,5 kan risk för multikollinearitet förekomma och man bör vara aktsam 

(Djurfeldt et al., 2003). Vid analys av våra variabler visade RAQ acts och klientidentifikation höga 

värden medan övriga variabler låg mellan 1.0 och 1.6 vilket är inom ramen för vad som är okej enligt 

Djurfeldt et al. (2003). Därför har vi valt att inte ha RAQ acts och klientidentifikation i samma 

regressionsmodell.  

 

Tabell 5.6 visar att regressionsanalysens alla fyra modeller visar signifikans i sin helhet och kan därför 

vidare analyseras. Vidare visar varje modell med beroendefaktorerna objektivitet, klientidentifikation 

samt kvalitetsförsämrande handlingar varje oberoende variabels koefficient samt statistisk signifikans. 
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Koefficienten eller “betavärdet” visar den enskilda oberoende variabelns påverkan på den beroende 

variabeln, och även om sambandet är positivt eller negativt (Saunders, 2008). Signifikansnivån talar om 

hur tillförlitligt detta värde på koefficienten är, ett värde på 0,05 betyder att koefficientens värde 

stämmer till 95 %.  

 

Tabell 5.6: Multipel regressionsmodell 

 

Signifikanta värden refererar till two-tailed tests. Variabler: Politisk skepticism avser revisorers skepticism i politiska 

avseenden, skepticism auktoriteter avser revisorns skepticism mot auktoriteter, medan skepticism främlingar avser revisorns 

skepticism mot främlingar. TBP avser tidsbudgetpress för revisorn. Klientidentifikation avser i hur hög grad revisorn 

identifierar sig med sin klient, medan RAQ avser graden av utförda kvalitetsförsämrande handlingar.  Ålder avser revisorns 

ålder, erfarenhet antal år som revisorn utför revision: BIG 4 är kodat 1 för anställd på BIG 4, samt kodat 2 för icke anställd 

av BIG 4-firma. Klientbetydelse avser graden av betydelse av största klienten, medan revisorers oberoende avser mäta 

revisorns oberoende gentemot sin klient. 

 

Modell 1 visar revisorns oberoende som beroende variabel. Där kan vi se ett signifikant samband med 

skepticism mot auktoriteter. R
2
 variabeln visar hur mycket av variationen i beroende variabeln som 

 Beroende 

variabler 
Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

 
Revisorns Revisorns  Klientidentifikation RAQ-handlingar 

 
oberoende oberoende     

  
        

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

Oberoende 

variabler 
              

Politisk skepticism -0,155  0,461 -0,113 0,597 -0,089  0,239 -0,092  0,282 

Skepticism 

främlingar 
-0,243  0,244 -0,258 0,221 0,078  0,652 -0,003  0,971 

Skepticism 

auktoriteter 
0,679  0,003 0,701 0,003 0,141  0,112 0,101  0,260 

TBP 0,518  0,041 0,538 0,035 0,125  0,216 0,071  0,483 

Erfarenhet -0,075  0,109 -0,083 0,079 0,011  0,547 0,003  0,865 

Storlek på firma 1,068  0,025 1,056 0,044 0,158  0,446 0,132  0,525 

Klientbetydelse 0,295  0,269 0,250 0,369 0,368  0,000 0,459  0,000 

Klientidentifikation      -0,307 0,172           

Ålder -0,070  0,121 0,071 0,123 -0,002  0,926 0,004  0,814 

RAQ -0,516  0,023             

R
2
 0,145  0,128  0,138  0,157  

Just. R
2
 0,380  0,358  0,371  0,396  

Sig.  0,024  0,048  0,019  0,006  



 

46  

förklaras av de oberoende variablerna. I modell 1 uppmäts R
2
 till 14,5 %. Vi kan även utläsa ett positivt 

signifikant samband på nivån p<0.01 mellan objektivitet och skepticism mot auktoriteter, vilket 

stämmer med vad vi kunde utläsa av korrelationsanalysen. Detta bekräftar vårt preliminära stöd från 

korrelationsanalysen, och vi kan därmed säga att sambandet stödjer H2. Detta innebär att när 

skepticism mot auktoriteter ökar, så ökar även oberoendet mot klienten.  

 

I modell 2 kan vi utläsa att signifikansen mellan oberoende och skepticism mot auktoriteter är 

oförändrad på 0,003 när variabeln klientidentifikation är borttagen och RAQ acts variabeln är inlagd. I 

modell 2 blev förklaringsgraden något lägre, 12,8%.  Vi kan dock inte säga att H2 stöds fullt ut då två 

av skepticismfaktorerna inte visar något signifikant samband. Vi kan alltså konstatera att en viss typ av 

skepticism stödjer hypotesen. 

 

Modell 3 ger oss inte något stöd för H1 mellan klientidentifikation och skepticism. Däremot kan vi 

konstatera ett positivt samband mellan klientbetydelse och klientidentifikation med signifikans på 

P<0.01 nivån med en förklaringsgrad på 13,8%. Detta innebär att ju högre betydelse klienten har, desto 

mer tenderar revisorer att identifiera sig med klienten. Samma gäller för modell 4, inget stöd ges till vår 

tredje hypotes där vi trodde på ett negativt samband mellan skepticism och kvalitetsförsämrande 

handlingar (RAQ acts). Däremot visas ett samband mellan RAQ-handlingar och klientbetydelse, ett 

positivt sådant. Vilket innebär att en ökning av klientens betydelse ökar risken för att 

kvalitetsförsämrande handlingar utförs vid revisionen av denna klient.  

 

5.6 Resultat hypotesprövning 
 

H1: Klientidentifikation är negativt relaterad till professionell skepticism. 

I denna hypotes fick vi inget signifikant samband med någon av faktorerna för skepticism och måste 

därför förkasta hypotesen. 

  

H2: Professionell skepticism ökar objektiviteten.  

Resultatet visar att en viss typ av skepticism, den mot vad vi valt att kalla auktoriteter, ökar när 

objektiviteten ökar. Sambandet är signifikant på nivån p<0.01. Eftersom professionell skepticism har 
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en indelning i faktorer där inte alla tre fick ett signifikant samband med objektivitet kan vi inte säga att 

hypotesen till fullo kan accepteras. 

  

H3: Frekvensen av kvalitetsförsämrande handlingar minskar vid hög professionell skepticism. 

Resultatet för denna hypotes visade inget signifikant samband med någon av de professionellt skeptiska 

variablerna och måste därför förkastas. 
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6. Slutsats 

I slutsatsen diskuteras de resultat som kommit fram. En kritisk vinkling mot studien tas upp samt 

förslag för framtida forskning.  

 

6.1 Diskussion av resultat och slutsats 
 

Professionell skepticism är ett grundläggande element inom revision, detta ser vi i revisionsstandarder 

som till exempel IFAC (2013) och FAR:s rekommendationer för etikfrågor (FAR, 2012). Detta medför 

att professionell skepticism grenar ut i andra begrepp som anses viktiga inom revisorsyrket, såsom de 

vi valt att försöka relatera till professionell skepticism på olika sätt i vår uppsats; identifikation, 

objektivitet och förekomsten av kvalitetsförsämrande handlingar.  Resultatet visar att vi endast delvis 

kan bekräfta en av våra hypoteser, men vi har funnit andra intressanta frågeställningar och vinklar vilka 

presenteras nedan.  Genom att utgå från studiens resultat skall vi här besvara våra frågeställningar samt 

ge vår syn på resultaten, och troliga förklaringar till att det ser ut som de gör. 

  

→ Kan professionell skepticism fungera som en bromskloss mot klientidentifikation? 

  

Vår första frågeställning rörde huruvida klientidentifikation hade ett samband med professionell 

skepticism och om skepticismen kunde fungera som en immuniserande faktor för att minska revisorns 

identifikation med klienten. Vi påstod i vår hypotes att en ökad skepticism skulle leda till minskad 

klientidentifikation. Resultatet för denna hypotes kunde inte påvisa ett signifikant samband, och därför 

måste hypotesen förkastas. Bamber & Iyer (2007) menar att klientidentifikation kan få revisorer att 

utföra mindre noggranna kontroller, detta grundat i socialpsykologi som visar sociala identiteters 

påverkan på en individs attityd och beteende. Professionell skepticism å andra sidan relaterar till tre 

typer av personlighetsdrag där just skepticism grundas i den unika personens personlighetsdrag (Hurtt, 

2010). Därav ansåg vi att det fanns en möjlighet att det ena kunde utesluta det andra, alltså om en 

revisor är professionellt skeptisk så har denne en typ av personlighetsdrag som är åt det skeptiska 

hållet, vilket vi ansåg kunde vara en motsats till personlighetsdragen som främjar klientidentifikation. 

Detta visade sig inte stämma i vårt fall. Det finns alltså, enligt våra resultat, ingen bevisad 

immunisering av klientidentifikation hos en professionellt skeptisk revisor, denne kan vara skeptisk 
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men ändå identifiera sig med en klient. Detta betyder visserligen inte nödvändigtvis att en revisor som 

identifierar sig med klienten utför en sämre revision. Det kan helt enkelt vara så att de två faktorerna 

inte påverkar varandra. Att oavsett hur skeptisk en revisor är så är det inget som utesluter att en revisor 

identifierar sig med sin klient.   

  

Vi kan dock konstatera att klientens betydelse påverkar klientidentifikationen positivt med en 

signifikans på p<0.01.  Detta stärker Bamber & Iyers (2007) påstående och hypotes om att en revisor i 

högre grad identifierar sig med en klient som är av stor betydelse, vilket också kan betyda att revisorn 

mer sannolikt samtycker med klienten (Bamber & Iyer, 2007) och utför kvalitetsförsämrande 

handlingar (Svanberg & Öhman, 2014). Vi tror att detta samband delvis kan grundas i ekonomiska 

incitament från revisorns sida.  Det finns också möjlighet att en stor, betydelsefull klient är viktig för 

varumärkets skull, att en byrå har stora och viktiga klienter skulle kunna stärka deras image och 

därmed locka fler kunder, vilket också bekräftar Bamber och Iyers (2007) påstående om att en revisors 

identifikation med klienten är högre om klienten har en attraktiv image. 

  

→ Finns det ett samband mellan skepticism och objektivitet? 

  

Vår andra frågeställning handlade om eventuella samband mellan objektivitet och professionell 

skepticism. Hurtt (2010) menar att professionell skepticism innebär att alltid se på information med 

granskande ögon och alltid samla in och ta hänsyn till bevis innan en bedömning av materialets 

tillförlitlighet görs. Hurtt (2010) menar vidare att egenskaper som innebär att revisorn inte har för stor 

tillit till människor och deras kontrollsystem inom företag, är en stor del av den professionellt skeptiska 

revisorn. Vi påstod därför att en hög nivå av professionell skepticism bidrar till högre kontrollbehov 

och mindre tillit till klienten oavsett relation till revisorn, det vill säga en högre objektivitet.  Resultatet 

visade just detta, ett starkt signifikant samband mellan objektivitet och en av de tre 

skepticismfaktorerna, skepticism mot auktoriteter. Skepticism mot auktoriteter hade ingen signifikans 

med någon av de andra bakgrundsvariablerna och vi kan därför rimligen påstå att revisorns skepticism 

mot auktoriteter påverkar revisorns objektivitet. 
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I den faktor vi valt att kalla för skepticism mot auktoriteter innebär begreppet auktoriteter den grupp 

människor som bör agera förtroendeingivande och som man bör kunna lita på, som till exempel 

försäljare och experter (Wright & Tedeschi, 1975). Eftersom vårt resultat visar att de revisorer som är 

skeptiska mot auktoriteter har en högre nivå av objektivitet, föreslår vi att i detta specifika sammanhang 

likna auktoriteter med klientföretagets ekonomichef och/eller företagsledning. Dessa personer är de 

som vanligtvis är ansvariga för att företagets redovisning skett korrekt och bör vara de som skall agera 

förtroendeingivande och gå att lita på. Det positiva sambandet visar alltså att professionell skepticism 

gör att oberoendet gentemot klienten ökar. Vi tolkar detta som att en revisor som har ett skeptiskt 

förhållningssätt gentemot företagsledare inte låter sig påverkas av faktorer runt om såsom företagets 

storlek eller betydelse, skepticismen gör att revisorn behåller objektiviteten gentemot klienten.  

 

Att resultatet av vår analys visar signifikans för just faktorn för skepticism mot auktoriteter och inte 

någon av de andra två faktorerna som handlade om skepticism mot främlingar eller politik anser vi vara 

delvis relevant. Detta då politiska värderingar inte bör påverka beslut inom revisorsyrket, oavsett 

politisk åsikt bör revisorer vara objektiva och utföra likvärdiga granskningar och bedömningar av olika 

företag. Skepticismen mot främlingar kan vara relevant för revisorn när denne möter hos en ny klient. 

Dock speglar våra enkätfrågor om objektivitet en relation med en klient som är väl känd sedan tidigare 

och därmed förmodligen ingen främling. Detta kan man se som grund för att just skepticism mot 

auktoriteter är mest relevant av de tre faktorerna och det var även den som genererade stark signifikans. 

  

Det är inte bara skepticismen som påverkar objektivitet. Enligt korrelationsanalysen så kan vi se ett 

negativt signifikant samband där p<0.05, att antal år revisorn reviderat klienten påverkar objektiviteten, 

vilket även detta styrker Bamber & Iyers (2007) resultat. Detta menar vi kan förklaras med att en 

relation har byggts upp mellan kunden och revisorn, ju längre relationen har funnits desto mindre 

objektiv tenderar revisorn att vara gentemot klienten. Detta anser vi vara en varningsflagga, som vi 

föreslår kan kontrolleras med till exempel revisors- och byrårotation vilket även Romero (2010) 

diskuterar. En revisor bör inte få revidera en klient så länge att de skapar en relation som påverkar 

objektiviteten och därmed en stor del i revisorns arbetsbeskrivning. Konsekvenserna av bristande 

objektivitet gentemot klienter har vi nämnt tidigare genom till exempel Enronskandalen. Det visar att 

omgivningen kan påverkas väldigt mycket av sviktande objektivitet hos revisorerna.  
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→ Är risken för kvalitetsförsämrande handlingar mindre om revisorn är professionellt skeptisk? 

  

Quadackers et al. (2014) har poängterat att en persons natur eller egenskaper i stor grad påverkar hur 

denne bedömer situationer och tar beslut. Därför menar Quadackers et al. (2014) att en revisor som har 

ett mer skeptiskt sinnelag bör vara mer kritisk i sina bedömningar och beslut än en revisor som är 

mindre skeptisk till sin natur. Vi ansåg därför att detta borde leda till en högre kvalitet på revisionen 

och därför minska risken för att kvalitetsförsämrande handlingar förekom i enlighet med vår tredje 

hypotes (H3). 

  

Resultatet av korrelationsanalysen samt regressionsanalysen visar dock varken ett positivt eller negativt 

signifikant samband mellan en professionellt skeptisk revisor och kvalitetsförsämrande handlingar 

inom revisonen.  Vi påstod att en professionellt skeptisk revisor i mindre utsträckning skulle förbise 

detaljer eller hoppa över steg i revisionen än en revisor med lägre skepticism. En förklaring på bristen 

av samband kan finnas i svårigheten att mäta just kvalitetsförsämrande handlingar då det kan vara 

känsligt att erkänna som revisor. Ett erkännande skulle kunna betyda att de utför ett sämre jobb än de 

förväntas göra, och att de bryter mot yrkesetiska regler. Detta kan generera förskönade sanningar 

antingen medvetet eller omedvetet. Det kan också vara så att revisorn faktiskt inte själv anser sig utföra 

kvalitetsförsämrande handlingar på grund av till exempel brist på skepticism mot kunden eller sin egen 

prestation.  

 

 

Vad kan då göras för att minska risken för bland annat bristande objektivitet? Att inkludera ett 

skepticismtest i rekryteringen av revisorer anser vi skulle kunna vara en intressant väg att gå. Idag 

förekommer tester, såsom logik- och problemlösningstester (FAR, 2011; Deloitte, 2015) vid en del 

anställningsintervjuer, varför inte lägga till ett test för skepticism? Det kan antingen användas som en 

del av proven eller som en typ av förmedling till den sökande att en viss nivå av skepticism krävs för 

jobbet.  Vi anser även att en viss mått av professionell skepticism kan läras in genom till exempel 

utbildningar och prov. Proven behöver inte betygsättas, men de kan ge en fingervisning hur skeptisk en 
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person är, till exempel genom att använda Rotter's Interpersonal Trust Scale, eller ännu hellre en skala 

skapad för just detta ändamål.  Detta för att tydligt lyfta och påminna om vikten av en revisors 

objektivitet.  

 

Intressekonflikten som skapas av att revisorn blir anlitad och betald av företaget som revideras har 

diskuterats flitigt. Romero (2010) påpekar att det inte räcker att, i enlighet med Sarbanes Oxley Act 

(SOX), endast rotera påskrivande revisor var sjunde år. Romero (2010) diskuterar ett alternativ där en 

extern tredje part anlitar samt betalar revisionsfirman för att helt ta bort intressekonflikten. Detta anser 

vi vara en väldigt intressant idé, att skapa en organisation dit alla revisorer är anslutna. Detta skulle 

främja en jämn kvalitet mellan landets revisorer, kvaliteten skulle inte vara beroende av firmans storlek 

eller resurser.  

 

I enlighet med Malone och Roberts (1996) tror vi på minskad risk för kvalitetsförsämrande handlingar, 

och chans till ökat oberoende om revisionsbolagen har väl utarbetade och implementerade kontroll- 

prövnings- och disciplinära metoder. Sweeney och Roberts (1997) hävdar också att den etiska kulturen 

är viktig för revisorernas etiska resonemang, vilket kan kopplas till objektivitet (FAR, 2012), de menar 

att revisionsbolag som regelbundet arbetar med utveckling av oberoende- och etikfrågor har revisorer 

som kan föra ett bättre etiskt resonemang. Detta föreslår vi som ett tillägg till de ovan nämnda 

metoderna för att angripa hoten mot oberoendet från fler håll.  

 

6.2 Kritik till studien 
 

En viss skepticism bör riktas mot att respondenterna svarar på frågor som rör bland annat deras egna 

uppfattade förmåga att vara till exempel objektiv. Detta gör att resultatet kan skilja sig från 

verkligheten på grund av ovilja eller för den delen oförmåga att förutsäga sitt faktiska handlande i en 

viss situation. Framförallt objektivitet och kvalitetsförsämrade handlingar kan vara svårt att mäta då de 

baseras på individens egen självinsikt. 

  

Under enkätundersökningen misstolkade en del respondenter frågan om anställningstid och skrev då 

istället att de drev egen firma eftersom frågan var ställd som öppen utan svarsalternativ så blev en del 
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svar oanvändbara. Vi fick även respons från en respondent som menade att en av frågorna om tidspress, 

fråga 4.3 (BILAGA 1) “Om du inte underrapporterade din tid, hur ofta skulle du uppnå din 

tidsbudget?” som indirekt förutsätter att alla revisorer underrapporterar. Svarsalternativen på denna 

fråga skulle med fördel kunna omformuleras. 

  

På grund av den begränsade tiden så fick vi inte ut så många enkätsvar vi tror att vi kunnat få om vi 

hade haft längre tid att disponera för att skicka ut påminnelser. Från att vi skickade ut de första 

enkäterna till att vi stängde enkäten gick det cirka två veckor, varav en påminnelse per utskick ingick. 

Om tiden hade varit mindre begränsad hade vi troligen kunnat få in fler svar då vi fick ett stort antal 

automatsvar bland annat på grund av semester och sjukfrånvaro. 

  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

Eftersom forskning kring bakomliggande faktorer till förekomsten av kvalitetsförsämrande handlingar 

(så kallade RAQ acts) förefaller begränsa sig i huvudsak till tidspress, finns här ett tomrum att fylla. Då 

revisorers oberoende och objektivitet är ett ständigt aktuellt ämne anser vi att fortsatt forskning kring 

området är relevant. Även vidare forskning kring professionell skepticism och vad som skulle kunna 

stärka den anser vi relevant då den i våra resultat visat en klar relation till en revisors objektivitet.  

 

I vårt sökande efter tidigare forskning om samband mellan främst professionell skepticism och 

identifikation så har resultaten varit begränsade. Vi valde att fokusera på klientidentifikation men vi 

anser att det lika väl kan finnas samband med professionsidentifikation vilket är något vi föreslår för 

vidare forskning. Vidare förslag från vår sida är att forska mer kring hur olika personlighetsdrag ligger 

till grund för huruvida en person är skeptisk eller inte. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkät 
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Bilaga 2: Följebrev 
 

Missiv 1, (utskick 1:1): 
 

Hej! 

 
Vi tillhör en liten, men fokuserad och målinriktad grupp svenska forskare som inriktat oss på kvantitativ forskning 
inom redovisningsområdet. Jämfört med de stora institutionerna har vi relativt små resurser, men vi har ett 
löpande samarbete med en amerikansk forskargrupp på West Virginia University. Detta har i förlängningen gett 
oss möjlighet att skapa en effektiv samverkan med forskare även vid Melbourne University (rankat som nr. 8 i 
världen), där en svensk forskare ingått i deras team av redovisningsforskare under sex månader, något vi är 
ensamma om.   
 
Tack vare våra enkäter har vi publicerat en rad vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter, och fler är på 
väg. 
 
Nu behöver vi ditt fortsatta stöd. Vi vill visa tydliga resultat och lyfta svensk redovisningsforskning! Bifogat finner 
du en enkät som innehåller ett flertal mätinstrument. Det är möjligt att du inte alltid ser vad vi är ute efter, men 
frågorna är valda med omsorg och tillsammans utgör de helheten som leder oss framåt i vår forskning. Alla svar 
är av stor vikt för att frambringa så klara resultat som möjligt, vi ber dig därför besvara enkäten och därmed 
stödja vår fortsatta forskning.  
 
Svaren är omöjliga att spåra till dig eller ditt företag, och resultaten kommer enbart att användas i vetenskapliga 
syften. 
 
Resultaten kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter och du kommer i framtiden att få en återkoppling. 
 
Du deltar genom att klicka på länken och du bör vara igenom enkäten på 10 minuter. 
http://evasys.hkr.se/evasys/online.php?pswd=WGT5Z 

Tack på förhand! 
Ansvariga för enkäten 
 

Marie Samuelsson 
Jennie Wretman 
 
Missiv 2 (utskick 1:2 samt 1:3): 
 

Hej! 
 
Vi genomför just nu en kvantitativ studie inom redovisningsområdet och skulle uppskatta om vi fick en liten del 
av din tid där du svarar på ett antal frågor i vår enkät. Vårt intresse för ämnet är genuint, och vi vill presentera 
så klara resultat som möjligt.  
 
För att statistiskt kunna säkerställa resultaten krävs ett visst antal svar, varför varje enskild medverkan är viktig 
för oss. Svaren är omöjliga att spåra till dig eller ditt företag, och resultaten kommer enbart att användas i 
vetenskapliga syften. 

 

Du deltar genom att klicka på länken och du bör vara igenom enkäten på 10 minuter. 

http://evasys.hkr.se/evasys/online.php?pswd=WGT5Z
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Tack på förhand! 
Ansvariga för enkäten 
 
Marie Samuelsson 
Jennie Wretman 

 

 
Missiv 3: Påminnelse (alla påminnelseutskick). 
 
Hej! 

 
Vi har en önskan om ditt deltagande i vår studie. 

  
Vi är väldigt tacksamma för de svar vi fått i denna enkät, dock räcker de inte till för att få fram statistiskt 
säkerställda resultat.  För att kunna bekräfta eller förkasta de hypoteser vi formulerat i vår studie, behöver vi få in 
fler svar.   
 
Vi har en förhoppning om ökat deltagande genom att be om en liten del av din tid ännu en gång. 
 
Du deltar genom att klicka på länken och du bör vara igenom enkäten på några minuter. 
http://evasys.hkr.se/evasys/online.php?pswd=JSHHU 
 

På förhand; tusen tack! 
 

Ansvariga för enkäten 
 

Marie Samuelsson 
Jennie Wretman 
 

http://evasys.hkr.se/evasys/online.php?pswd=JSHHU

