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Sammanfattning 

 

Titel: Påverkar transformellt ledarskap hos klienten kvaliteten på revisionen? 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi   

Författare: Frida Ask & Cecilia Eriksson 

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 2015-augusti 

 

Syfte: Att revisorn behåller sitt oberoende i en revison är grundläggande inom redovisning. 

Tidigare forskning har påvisat att olika faktorer kan påverka revisorns objektivitet och på så sätt 

medverka till att revisorn begår kvalitetsreducerande handlingar, så kallade RAQ acts. Då 

intressenter måste kunna lita på att informationen i revisionen är korrekt för att kunna fatta 

informativa beslut är det viktigt att identifiera de faktorer som kan påverka revisorns objektivitet 

och på så sätt förhindra revisorn från att begå kvalitetsreducerande handlingar. Syftet är då att 

undersöka vilka faktorer som påverkar revisorns objektivitet och då främst om ett transformellt 

ledarskap från klienten har en påverkan på revisorns benägenhet att begå RAQ acts.  

 

Metod: Underlaget för studien kommer från en enkätundersökning som vi utfört för att samla in 

primärdata. Enkätundersökningen genomfördes på auktoriserade och godkända revisorer i Sverige. 

Vi har sedan använt statistikprogrammet SPSS statistics för att analysera svaren och datan och 

redovisat resultaten i tabellform.  

 

Resultat & slutsats: Resultaten från studien visar att tidspress är en faktor som påverkar revisorn 

till att begå RAQ acts. Dock finner vi inget statistiskt samband som styrker att ett transformellt 

ledarskap från klienten påverkar revisorns benägenhet att begå RAQ acts.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Studien skulle med fördel kunna genomföras igen då resultaten 

skulle kunna bli annorlunda vid en högre svarsfrekvens. Förslag på fortsatt forskning skulle även 

kunna vara att undersöka ytterligare faktorer som kan påverka revisorns objektivitet och dennes 

benägenhet att begå RAQ acts.  
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Uppsatsens bidrag: Studien bidrar till att uppmärksamma behovet av att identifiera faktorer som 

påverkar revisorns objektivitet.  

 

Nyckelord: RAQ acts, transformellt ledarskap, klientidentifikation, objektivitet, tidspress 
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Abstract 

  

Title: Does a transformational leadership of the client affect the quality of the audit ? 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Frida Ask & Cecilia Eriksson 

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: 2015-august 

 

Aim: It‟s essential that the auditor retains its independence in accounting. Previous research has 

shown that different factors may affect the auditor's objectivity and thus contribute to the auditor 

commits quality reduced actions, so called RAQ acts. The stakeholders need to be confident that 

the information in the audit is correct to make informative decisions, that‟s why it is important to 

identify the factors that may affect the auditor's objectivity and thus prevent the auditor from 

committing RAQ acts. The aim then is to examine the factors that affect the auditor's objectivity, 

primarily if transformational leadership from the client has an effect on the auditor's propensity 

to commit RAQ acts. 

Method: The data for the study comes from a survey we performed to collect raw data. The 

survey was conducted on authorized and certified accountants in Sweden. We then used the 

statistical program SPSS Statistics to analyze the responses and the data and reported the results 

in table form. 

Result & Conclusions: The study results show that the time pressure is a factor affecting 

accountant to commit RAQ acts. However, we find no statistical correlation showing that a 

transformational leadership from the client affects the auditor's propensity to commit RAQ acts. 

Suggestions for future research: The study could usefully be carried out again when the results 

would be different at a higher response rate. Suggestions for further research could also be 

examining other factors that may affect the auditor's objectivity and his/hers propensity to 

commit RAQ acts. 

Contribution of the thesis: The study helps to draw attention to the need to identify factors that 

affect the auditor's objectivity. 
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 Förord 

 

Med denna uppsats avslutas nu tre års studier vid Högskolan i Gävle. Vi vill tacka alla lärare och 

personal vid Högskolan i Gävle som gjort detta möjligt, och ett stort tack riktar vi till de 

respondenter som har valt att delta i vår studie och gjort den möjlig att genomföra.  
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1. Inledning 

 

I detta första kapitel av uppsatsen kommer vi att presentera bakgrunden till studien samt en 

problemdiskussion och studiens syfte. Vi kommer även att presentera avgränsningar som gjorts. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

En revisionsberättelse måste ge en korrekt bild över företagets finansiella situation. Revisorn som 

ansvarar för revisionen måste förbli objektiv och opåverkad i sin revision för att på så sätt 

säkerställa att informationen som presenteras är korrekt och relevant. Bamber & Iyer (2007) menar 

att nära relationer mellan klienter och revisorer är ett hot mot revisorns objektivitet. Samtidigt är det 

också relevant för att utföra en fullgod revision att revisorn känner och har förståelse för sin klient. 

Men för att objektiviteten i revisionen ska bibehållas måste revisorn ständigt undvika yttre påverkan 

och press från intressenter som på något vis gynnas av att påverka revisionen. För att kunna 

säkerställa revisionskvaliteten är det viktigt att känna till vilka faktorer som påverkar objektivitet 

och kvaliteten på revisioner. Faktorer som kan påverka revisorn är till exempel tidspress. Forskning 

av Gundry och Liyanarachchi (2007) har visat på att tidspress kan påverka revisorn på ett sådant 

sätt att denne hoppar över revisionssteg vilket kan ha en direkt påverkan på revisionskvaliteten. Det 

finns flera faktorer som kan ha en påverkan på revisorns handlingar och beteende. Dinh et al. (2014) 

menar att ledarskap är en sådan faktor då ledaren kan skapa etiska och oetiska normer genom att 

påverka företagsklimatet och företagskulturen. Dem menar vidare att ledare kan påverka enskilda 

individer genom sitt ledarskap och påverka följaren på ett sådant sätt att den påverkar följarens 

etiska eller oetiska värderingar. Om detta ledarskap utövas av klienten kan då denna påverka 

revisorns etiska normer och handlingar vilket kan få direkta konsekvenser på revisionskvaliteten.  

  

1.2 Problemdiskussion 

 

Problemdiskussionen bygger på problematiken kring att säkerställa att revisionen uppfyller 

nödvändiga kvalitetskrav och faktorer som påverkar revisorn på ett sådant sätt att denne begår 

kvalitetsreducerande handlingar och hur det i förlängningen påverkar revisionskvaliteten. 

 

RAQ acts står för Reduced Audit Quality acts och kan förklaras som handlingar som kan minska 

kvaliteten på en revision. Att godta en svag förklaring från en klient, göra ytliga granskningar av 
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dokument, misslyckas med att efterforska en redovisningsprincip, minska mängden arbete i ett 

revisionssteg under en nivå som är rimlig och avskrivit eller hoppat över ett granskningssteg utan 

att utfört arbetet eller noterat dess utelämnande är exempel på olika handlingar som utgör RAQ acts. 

Tidigare forskning har visat att tids- och effektivitetskrav har en stark påverkan på revisorns 

benägenhet att utföra RAQ acts (Pierce & Sweeney, 2004). Tids- och effektivitetskrav har varit den 

dominerande förklaringen till varför revisorer begår RAQ acts. Cianci & Bierstaker (2009) har 

kunnat konstatera att det finns ett samband mellan tids- och effektivitetskrav och RAQ acts men att 

benägenheten att begå RAQ acts inte endast kan förklaras av tids- och effektivitetskrav. De menar 

att den underliggande faktorn är en kognitiv påverkan på omdömet. Kognitiv påverkan på omdömet 

kan kort förklaras som att någon medvetet eller undermedvetet rättfärdigar ett beslut. En revisor 

som utsätts för kognitiv påverkan på omdömet rättfärdigar undermedvetet att ta genvägar och utför 

då RAQ acts. Cianci & Bierstakers (2009) studie ger nya infallsvinklar på vad som kan förmå en 

revisor att begå RAQ acts. Att andra faktorer kan påverka revisorn gör det intressant att fråga sig 

vilka dessa är. Vi anser att det bör finnas en koppling mellan klientens ledarskaps påverkan på 

revisorn och dennes benägenhet att utföra kvalitetsreducerande handlingar. Ledarskapet från 

klienten och tidspress är faktorer som båda påverkar revisorn men på olika sätt. Tidspress kan ses 

som en stressfaktor som leder till benägenhet hos revisorn att bland annat underrapportera tiden det 

tar att utföra en revision. Det kan även leda till att revisorn utelämnar revisionssteg som påverkar 

revisionskvaliteten (Otley & Pierce, 1996). Ledarskapet hos klienten kan i sin tur påverka revisorn 

till att begå handlingar som främjar organisationen men på bekostnad av revisionskvaliteten. 

(Graham, Ziegert, & Capitano, 2015). Bass (1990) beskriver transformellt ledarskap som att ledaren 

påverkar följaren till den grad att denne antar en kollektivt synsätt, följaren agerar då utifrån ett 

grupperspektiv istället för i sitt eget intresse. Den transformelle ledaren anses som en karismatisk 

ledare som har stort inflytande och maktposition. Tidigare forskning av Shamir et al (1993) har 

påvisat att karismatiskt ledarskap påverkar följarens beteende och tillfredsställelse (refererad i 

Conger, Kanungo & Menon, 2000). Walumbwa & Hartnel (2011) har dragit liknande slutsatser om 

transformellt ledarskap, de säger att det transformella ledarskapet påverkar följaren på samma sätt 

som det karismatiska ledarskapet vilket ger dessa begrepp en liknande innebörd. Följaren tenderar 

att identifiera sig med ledaren och har stort förtroende för denne. Vi anser att om klienten är en 

transformell ledare borde revisorn kunna påverkas till att begå RAQ acts. 

 

En faktor som har konstaterats att ha påverkan på revisorns objektivitet är klientidentifikation.   

Klientidentifikation är när revisorn tenderar att känna mer samhörighet med sin klient än sitt eget 

företag. Bamber & Iyer (2007) menar att klientidentifikation påverkar objektiviteten hos revisorn. 

De menar också att denna identifikation med klienten påverkar revisorn på ett sådant sätt att denne 
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tenderar att agera utifrån klientens önskemål. Svanberg & Öhman (2014) menar att revisorer som 

identifierar sig med sin klient utsätts för en kognitiv påverkan på omdömet liknande den med tids- 

och effektivitetskrav. Dessa slutsatser gör att vi tror att ett transformellt ledarskap hos klienten 

borde påverka klientidentifikationen. Om klientidentifikation liknar den kognitiva påverkan på 

omdömet som tids- och effektivitetskrav borde klientidentifikation även påverka benägenheten att 

begå RAQ acts. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

De frågor vi ämnar försöka besvara i denna uppsats är: 

 Påverkas revisorns benägenhet att begå RAQ acts av att klienten är en transformell ledare? 

 Påverkas revisorns benägenhet att begå RAQ acts av klientidentifikation? 

 Påverkas klientidentifikation av att klienten är en transformell ledare? 

 Påverkas revisorns benägenhet att begå RAQ acts av tidspress? 

 

1.4 Syfte 

 

Studien syftar till att undersöka om klientens transformella ledarskap och faktorer som 

klientidentifikation och tidspress påverkar revisorns benägenhet att begå handlingar som kan 

minska revisionskvaliteten (RAQ acts).  

 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Avgränsningar i denna uppsats har gjorts gällande urval av respondenter. De tillfrågade är 

auktoriserade och godkända revisorer i svenska företag. Anledningen till denna avgränsning är den 

tidsram vi har jobbat inom. En större undersökning med jämförelser mellan revisorer från olika 

länder är möjlig för framtida forskning men i denna studie har vi valt att avgränsa studien till endast 

svenska revisorer. Problemdiskussionen har varit fokuserad på faktorer som kan påverka revisorn 

att begå kvalitetsreducerande handlingar, RAQ acts. Det kan finnas betydligt fler potentiellt 

påverkande faktorer men vi valt att göra en avgränsning och främst undersöka huruvida ett 

transformellt ledarskap från klienten påverkar revisorns benägenhet att begå RAQ acts. Studien har 

genomförts från revisorns perspektiv, och hur denne upplever relationen med klienten. Revisorn har 
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också ombetts att endast ha den största klienten som denne reviderar i åtanke vilket ytterligare 

begränsar resultaten av studien.  
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1.6 Disposition 

 

 

Figur 1.1 Studiens fortsatta disposition, egen bild 
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2. Metod 

 

I följande kapitel kommer vi att presentera uppsatsens metod. Vi kommer att presentera 

forskningsfilosofi, forskningsansats, forskningsdesign samt val av design och forskningsmetod.  

 

 

 

 

 

Figur 2.1 Arbetsgång för metod 

 

(Från: Mark Saunders, Philip Lewis & Adrian Thornhill, Research methods for business students, 

s.108, 2009) 

 

Saunders, Lewis och Thornhill (2009) liknar processen att välja metod med lagren på en lök. Innan 

kärnan, själva metoden, kan bildas måste de yttre lagren få tid att växa fram. Det yttersta lagret är 

forskningsfilosofi, nästa lager är val av ansats, det tredje är forskningsdesign och slutligen kommer 

val av metod. 
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2.1 Forskningsfilosofi 

 

Valet av forskningsfilosofi innehåller viktiga antaganden om synsätt på hur världen ser ut. Dessa 

antaganden kommer att stötta forskningsstrategin och valet av metoder (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2009). Därför är valet av forskningsfilosofi viktig då den ger en grund för vår fortsatta 

studie. Det finns fyra olika forskningsfilosofier som kan tillämpas. Dessa är positivism, realism, 

interprevitism samt pragmatism.  

 

Positivismen har sitt ursprung från naturvetenskapen och erkänner endast två källor till kunskap, det 

vi kan uppfatta med våra fem sinnen och det vi kan räkna ut med logik (Thurén, 2007). Känslor och 

spekulationer har inget utrymme inom positivismen utan alla påståenden och iakttagelser ska 

granskas kritiskt och i undersökningen ska kontexten, tolkarens värderingar och förståelse spela en 

sådan liten roll som möjligt (Thurén, 2007). 

 

Inom realismen anses det finnas en yttre verklighet som forskarna ska rikta sin uppmärksamhet mot 

och att naturvetenskapen och samhällsvetenskapen kan och bör använda samma angreppssätt när 

det gäller insamling och förklaring av data (Bryman & Bell, 2013). Det finns två typer av realism, 

naiv realism och kritisk realism. Den naiva realismen förespråkar att världen har de egenskaper som 

visar sig i vår upplevelse av den och sann kunskap kan uppnås genom ihärdiga observationer 

(Allwood & Eriksson, 1999). Enligt kritisk realism existerar det en oberoende yttervärld men vi har 

inte direkt tillgång till den (Allwood & Eriksson, 1999). Skillnaden mellan naiv realism och kritisk 

realism är att förespråkarna för kritisk realism beaktar att det pågår en mental process efter 

upplevelsen (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 

 

Interpretativism eller tolkningsperspektiv skiljer sig från positivismen genom att kunskap kan 

hämtas från inkännande och empati (Bryman & Bell, 2013; Thurén, 2007). Det betyder att man 

tolkar mänskliga beteenden och försöker förstå meningen som ligger bakom beteendet (Hartman, 

1998). Det finns två huvudinriktningar inom interpretativismen, fenomenologi och symbolisk 

interaktionism (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Fenomenologi befattar sig med frågan om hur 

individer skapar mening i sin värld och hur forskaren ska sätta sina egna förutfattade meningar åt 

sidan i förståelsen av den världen (Bryman & Bell, 2013). Den symboliska interaktionismen kräver 

att forskaren lyckas fånga den tolkningsprocess genom vilken studieobjektet konstruerar sina 

handlingar (Bryman & Bell, 2013). 

Pragmatism är en blandvariant och utgår från att om frågan inte uteslutande är positivistisk eller 

interpretativistisk går det bra att blanda synsätten på epistemologi, ontologi och axiologi (Saunders, 
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Lewis & Thornhill, 2009). Det som är användbart, praktiskt och fungerar ska användas även om det 

kanske inte ger en sann bild av hela problemet (Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

 

För denna studie anser vi att det är mest lämpat att använda oss av ett positivistiskt synsätt. 

Vi har valt att genomföra studien genom att utgå från teori som härlett våra hypoteser som vi sedan 

testat genom en enkätundersökning. På så sätt är resultatet av studien fritt från våra egna 

värderingar och tolkningar och resultaten speglar endast respondenternas egna uppfattningar.  

 

2.2 Forskningsansats 

 

Det finns två huvudsakliga forskningsansatser, dessa är induktiv samt en deduktiv ansats.  

En grov förklaring av induktivt förhållningssätt till teori är att utifrån observationer och resultat 

genereras teori (Bryman & Bell, 2013). Det betyder att studien börjar med observationer som inte 

ska innehålla några förutfattade meningar eller någon teori för att i analysfasen studera relationer 

som kan bilda en hypotes (Hartman, 2004). 

Tvärtemot det induktiva förhållningssättet till teori utgår det deduktiva förhållningssättet från teori 

och generar resultat eller observationer (Bryman & Bell, 2013). En hypotes härleds genom redan 

existerande teorier, utsätts för rigorösa tester och om hypotesen håller bildar den ny kunskap 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 

 

Denna studie härleds ur redan existerande teori och bygger på att fortsatt forskning är nödvändig 

inom området. Hypoteserna har härletts från den existerande teorin vilket gör att vi har använt en 

deduktiv ansats för att genomföra studien.  

 

2.3 Forskningsdesign 

 

Förklaring av syfte 

Hur forskningens syfte och frågeställning ska besvaras är en viktig faktor att tänka på och det finns 

tre tillvägagångssätt att besvara syftet, utforskande, förklarande eller beskrivande. 

 

Ett utforskande syfte kan du använda när du vill få större förståelse för ett problem men inte är 

säker på exakt vilken typ av problem det är (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Det är av stor vikt 

att det finns flexibilitet i studien, frågeställningen måste kunna ändras när nya insikter och resultat 

uppstår (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 
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Det förklarande syfte används när forskaren vill förklara samband mellan olika variabler (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2009). Ett beskrivande syfte används när forskaren vill beskriva en situation, 

händelse eller person (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 

 

Vi har valt ett förklarande syfte då vår studie bygger på hur variabler som transformellt ledarskap 

kan påverka revisorns benägenhet att begå RAQ acts. Vi vill alltså undersöka och förklara samband 

mellan olika variabler vilket det förklarande syftet ämnar att göra.  

 

Val av design 

För vår studie har vi valt att använda oss av en tvärsnittsdesign. Tvärsnittsdesign och surveydesign 

används ofta som synonyma begrepp (Bryman & Bell, 2013). Surveydesign är associerad med 

deduktiv ansats och används ofta för att besvara frågor som vem, vad, vart och hur mycket 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Ofta används enkäter vid insamlandet av data och det är lätt 

att jämföra och datan kan användas för att föreslå troliga orsaker för vissa samband (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2009). Att använda en surveydesign ger bättre kontroll över 

forskningsprocessen och forskaren kan få svar som går att generalisera (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2009). 

 

Då vi vill undersöka relationerna mellan olika variabler och hur dem påverkar varandra anser vi det 

mest lämpligt att använda en tvärsnittsdesign. Tidigare val av positivism som forskningsfilosofi, en 

deduktiv forskningsansats samt valet att använda en enkätundersökning som datainsamlingsmetod 

ger också stöd för att använda en tvärsnitts- eller surveydesign. 

 

Det klassiska experimentet utförs på två grupper där den ena gruppen utsätts för någon slags 

manipulation och resultaten jämförs med den andra gruppen som inte utsätts för manipulation 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2009; Bryman & Bell, 2013). Experimentell design är sällsynt inom 

företagsekonomisk forskning och anledningen är att det är svårt att manipulera den oberoende 

variabeln för att avgöra till vilken utsträckning den påverkar den beroende variabeln (Bryman & 

Bell, 2013) 

 

Tvärsnittsdesign och surveydesign används ofta som synonyma begrepp (Bryman & Bell, 2013). 

Surveydesign är associerad med deduktiv ansats och används ofta för att besvara frågor som vem, 

vad, vart och hur mycket (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Ofta används enkäter vid 

insamlandet av data och det är lätt att jämföra och datan kan användas för att föreslå troliga orsaker 

för vissa samband (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Att använda en surveydesign ger bättre 
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kontroll över forskningsprocessen och forskaren kan få svar som går att generalisera (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2009) 

Longitudinell design används ofta då forskaren vill kartlägga förändringar över tid (Bryman & Bell, 

2013). Det är inte ofta longitudinell design används inom företagsekonomisk forskning då designen 

kräver lång tid samt har höga kostnader (Bryman & Bell, 2013). 

En fallstudiedesign tillämpas ofta när frågan är hur eller varför något fungerar eller misslyckas ska 

studeras (Yin, 2006). Det är en bra design när forskaren vill få förståelse för kontexten av 

undersökningen (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Fallstudier inbegriper ofta en tillämpning av 

både kvalitativa och kvantitativa metoder (Bryman & Bell, 2013). 

Komparativ design betyder att forskaren använder i princip identiska metoder för att studera två 

olika fall med stora kontraster (Bryman & Bell, 2013). Ett exempel på komparativ design är att 

studera en viss företeelse i två olika länder och jämföra dessa resultat med varandra (Bryman & 

Bell, 2013). 

 

2.4 Forskningsmetod 

 

Insamlingsmetod och analys av data avgör vilken forskningsmetod som ska användas (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2009). Det finns två metoder att välja mellan, kvalitativ- eller kvantitativmetod. 

 

Kvantitativ metod bygger på att insamlad data ska vara mätbar (Hartman, 2004). Enligt Bryman och 

Bell (2013) är den kvantitativa metoden ofta deduktiv och har ett naturvetenskapligt synsätt. 

Dataanalysen presenteras ofta i form av tabeller och grafer. 

Kvalitativ metod karaktäriseras av att forskaren försöker få en förståelse för en individs livsvärld 

(Hartman, 2004). Enligt Bryman och Bell (2013) är den kvalitativa metoden ofta induktiv och har 

ett tolkande synsätt. En kvalitativ metod innebär att små detaljer och enstaka händelser kan spela en 

stor roll i undersökningen (Thurén, 2007). Insamlingen av data sker ofta genom observationer, 

ingående intervjuer eller tolkningar av dokument (Bryman & Bell, 2013). 

 

Vi har valt en kvantitativ metod då det stämmer väl överens med att vi har en positivistisk 

grundsyn, ansatsen är deduktiv, vi har ett förklarande syfte, vi har valt en surveydesign samt att de 

data vi samlar in via en enkätundersökning kommer att vara mätbara. 
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2.5 Källkritik 

 

Källkritik innebär att förhålla sig kritiskt till den fakta som samlas in (Patel & Davidson, 2012). 

Detta för att kunna bedöma om innehållet är “sannolikt”. Som en del i källkritiken menar Patel och 

Davidson (2012) att man måste veta när och var dokument, fakta uppkommit. Viktigt att veta är 

också vilket syfte och motiv författaren har haft för att producera dokumentet. I denna uppsats har 

vi endast använt oss av publicerade vetenskapliga artiklar samt publicerad litteratur. Detta på grund 

av de kvalitetskontroller dessa källor har genomgått för att bli validerade och publicerade. Detta gör 

att källorna för det teoretiska underlaget i uppsatsen är tillförlitligt. 
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3. Tidigare forskning  

 

I följande kapitel kommer vi att diskutera revision som yrke och hur viktigt det är för revisorn att 

behålla en objektiv syn på revisionen. Vidare kommer vi att diskutera hur olika faktorer, bland 

annat transformellt ledarskap från klienten och klientidentifikation påverkar revisorns benägenhet 

att begå RAQ acts, alltså kvalitetsreducerande handlingar. Diskussionen av olika variablers 

påverkan kommer att generera hypoteser och i slutet av kapitlet presenteras en figur med en 

sammanfattning av samtliga hypoteser. 

 

 

3.1 Revision 

 

Företag är obligerade att följa rådande redovisnings lagar och regler för hur företagets finansiella 

rapporter ska vara utformade, vad de ska innehålla, vilka skyldigheter företaget har att redovisa 

olika transaktioner och händelser etc. (Nylund, 2014).  

 

Då de finansiella rapporter som företaget presenterar är producerade av ledningen och anställda i 

företget påpekar Bazerman, Morgan & Loewenstein, (1997) att företagets ledning har incitament för 

att framställa företagets finansiella ställning så fördelaktig som möjligt. De menar också att risken 

finns att ledningen medvetet försöker påverka externa aktörer genom att presentera förskönade 

resultat som är missvisande eller falska. Rahmina & Agoes (2014) menar att företags redovisning 

måste revideras av en oberoende och objektiv part för att kunna säkerställa att den finansiella 

informationen är korrekt och att det inte förekommer några fel.  

 

Revisorn verkar som en kontrollenhet vars roll är att göra en oberoende granskning av de finansiella 

rapporterna i syfte att upptäcka eventuella oegentligheter och säkerställa att de finansiella 

rapporterna innehåller korrekt information och är trovärdiga. DeAngelo (1981) menar att revision 

som kontrollenhet har uppstått på grund av de eventuella konflikter som kan uppstå mellan ägare 

och ledningen i företaget samt andra intressenter. Rahmina & Agoes (2014) menar att en oberoende 

revisor bör vara neutral och aldrig välja sida i sin revision.  

 

Stor kritik har riktats mot huruvida revisorn är objektiv i sin granskning av de finansiella 

rapporterna. Kritiken grundar sig bland annat i att revisorn är anlitad av företaget som denne ska 

revidera. Detta skapar en beroendeställning och en relation mellan revisorn och klienten som kan 

påverka revisorns objektivitet och i sin tur revisionskvaliteten (Bazerman et al. 1997). Fontaine & 
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Pilote (2012) menar att det ingår i revisorns etiska kod att ha en viss distans till sin klient för att 

undvika att skapa relationer som potentiellt kan ha en skadlig effekt på revisionskvaliteten. 

Bazerman et al. (1997) menar vidare att det oftast inte finns ett uppsåt för brister i 

revisionskvaliteten utan att detta är ett resultat av relationen mellan revisorn och klienten. 

 

3.2 Objektivitet  

 

Tidigare forskning har identifierat flera faktorer som kan påverka revisorns objektivitet. Arya & 

Glover (2014) menar att objektivitet är grundläggande inom revision då det är viktigt att behålla 

kvaliteten på revisionen för att den finansiella informationen som presenteras ska vara korrekt. 

Användarna av de finansiella rapporterna måste kunna förlita sig på att informationen är korrekt för 

att kunna fatta informativa beslut. Det blir då viktigt att det finns en viss distans mellan revisor och 

klienten för att undvika att skapa relationer som potentiellt kan ha en påverkan på revisorns 

objektivitet.  

Sarwoko & Agoes (2014) och Rahmina & Agoes (2014) menar att flera av de finansiella skandaler 

som inträffat, exempelvis Enron, har kunnat inträffa på grund av att revisorn inte var oberoende och 

på så sätt misslyckades i sin revision.  

 

Om revisorn misslyckas i att behålla sin objektivitet vid granskningen av de finansiella rapporterna 

och detta uppdagas, som bland annat fallet med Enron, kan detta leda till ett minskat förtroende hos 

allmänheten och speciellt hos investerare (Sarwoko & Agoes, 2014). Detta eftersom dessa 

finansiella rapporter ligger som grund för flera finansiella beslut (Rahmina & Agoes, 2014., Kerler, 

W., & Brandon, D, 2010). 

 

Det finns många faktorer som kan påverka en revisors objektivitet och i förlängningen kvaliteten på 

revisionen. Faktorer som kan påverka objektiviteten utgörs bland annat av tidspress och krav på 

effektivisering (Cianci & Bierstaker 2009). En annan faktor är klientidentifikation som gör att 

revisorn identifierar sig med klienten och riskerar att agera i klientens intresse istället för att behålla 

sin objektivitet. En annan central påverkan för objektivitet är ledarskap (Peytcheva & Gillet 2012). 

Olika ledarskapsstilar tenderar att påverka följarens synsätt och handlingar. Vi ämnar undersöka 

huruvida ett transformellt ledarskap från klienten kan ha en påverkan på revisorns objektivitet. 

Vidare kommer vi att gå in närmare på dessa faktorer och mer detaljerat beskriva hur dessa 

påverkar revisorns objektivitet och hur detta är relevant för reducerad revisionskvalitet. 

Inledningsvis kommer vi att precisera vad som menas med kvalitetsreducerande handlingar, så 

kallade RAQ acts.  
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Ett hot mot revisorns objektivitet är konkurrensen mellan revisionsbyråerna. Detta eftersom dem 

pressas att kostnad effektivisera och ett sätt att göra det är att minimera kontrollkostnader 

(McDaniel, 1990). 

 

3.3 RAQ acts 

 

RAQ acts står för Reduced Audit Quality acts vilket översatt till svenska kan definieras som 

handlingar som kan leda till reducerad revisionskvalitet. Fortsättningsvis i arbetet kommer vi att 

använda uttrycket RAQ acts för att beskriva kvalitetsreducerande handlingar. 

Revisionskvalitet definieras av DeAngelo (1981) som sannolikheten att en revisor kommer att 

upptäcka felaktigheter i klientens redovisning samt att revisorn kommer att rapportera detta. RAQ 

acts har i sin tur definierats av Malone & Roberts (1996) som handlingar som revisorn utför som 

reducerar upptäckten av felaktigheter och som kan leda till reducering i revisionskvaliteten. Coram, 

Ng & Woodliff (2003) menar vidare att RAQ acts inte innebär att revisorn medvetet kommer att 

brista i sin revision genom att lämna felaktiga uppgifter utan att det är handlingar som reducerar 

kvaliteten och kan leda till en felaktig revisionsrapport. RAQ acts inkluderar revisorns misslyckande 

att efterforska en redovisningsprincip, ytliga granskningar av kundens dokument och hoppa över 

revisionssteg (Cianci & Bierstaker, 2009; Coram et al., 2003; Peytcheva & Gillett, 2012; Paino, 

Thani & Idris, 2011; Pierce & Sweeney, 2004), Azad, 1994. Andra RAQ acts är att godta en svag 

förklaring från klienten och minska tiden för ett redovisningssteg under en rimlig nivå. Peytcheva & 

Gillet (2012) definierar den allvarligaste RAQ act som den att undanhålla bevis när fel  identifieras i 

redovisningen. 

 

I en studie av Coram et al. (2003) visar resultaten på att revisorer som skyndar på revisionen och 

utför så kallade RAQ acts främst gör detta för revisionsuppgifter som de anser har låg risk för att 

innehålla felaktigheter. Dock finns det andra faktorer som kan vara en källa till varför revisorn utför 

dessa handlingar. Peytcheva & Gillet (2012) menar att forskning har påvisat att ledarskapsfaktorer 

har påverkan på reducerad revisionskvalitet. Malone & Roberts (1996) menar att revisorns behov av 

bekräftelse och behov av att prestera är relaterat till revisorns benägenhet att begå RAQ acts. 

Malone & Roberts (1996) forskning visar på att hur revisorn upplever sitt företags kvalitetskontroll 

samt hur företaget straffar RAQ acts påverkar förekomsten av dessa handlingar. 

 

RAQ acts kan även kopplas till oetiskt beteende. Tidigare studier av Effelsberg et al. (2014)  har 

visat på att transformellt ledarskap påverkar följarens benägenhet att utföra oetiska handlingar, dock 
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endast om dessa handlingar är i organisationens bästa intresse (UPB, unethical pro-organizational 

behavior). RAQ acts kan anses som oetiska handlingar, där revisorn tar genvägar som potentiellt 

kan minska kvaliteten på revisionen. Detta har även bekräftats av studier av Graham, Ziegert & 

Capitano (2015) och Bass (1990). 

 

Coram, NG & Woodliff (2003) menar att RAQ acts inte betyder att revisorn medvetet gör en 

felaktig revision. Utan RAQ acts är endast kvalitetsreducerande handlingar. Paino, H., Thani, A & 

Idris, S (2011) menar att förståelse för varför man begår RAQ acts eller att identifiera påverkande 

faktorer som kan kopplas till benägenheten att begå RAQ acts kan hjälpa till att motverka 

handlingar som reducerar revisionskvaliteten 

 

3.4 Klientidentifikation 

 

Bamber & Iyer, (2007) menar att om en revisor identifierar sig med sin klient kan det medföra att 

revisorn blir partisk i sitt omdöme och det i sin tur kommer att påverka objektiviteten. Svanberg & 

Öhman, (2014) menar sedan att klientidentifikation även kan resultera i att revisorn agerar på ett 

sätt som klienten föredrar eller utför handlingar som påverkar kvaliteten på revisionen.  

 

Att revisorer identifierar sig med sina klienter har konstaterats av både Bamber & Iyer (2007) och 

Svanberg & Öhman (2014). Bamber & Iyer (2007) påvisade i sin studie att revisorer som 

identifierar sig mer med sin klient kommer i högre grad att agera på ett sätt som föredras av klienten 

och inte kräva att en ansvarsförbindelse tas med i de finansiella rapporterna. Det innebär att desto 

starkare klientidentifikation desto starkare påverkan har klienten på revisorn och dennes benägenhet 

att agera i klientens intresse och utföra RAQ acts. Svanberg & Öhman (2014) bekräftar i sin studie 

att det finns ett samband mellan revisorer som identifierar sig med sin klient och att samtycka med 

klientens föredragna sätt att redovisa. 

 

Relationen mellan revisorn och klienten är komplicerad. Att revisorn blir för familjär med sin klient 

ser ISB (2000) som ett hot mot revisorns självständighet (refererat i Bamber & Iyer, 2007). Medan 

Bamber & Iyer (2007) talar om vikten i att revisorn har en tillräckligt nära relation med klienten och 

en förståelse för klienten för att revisionen ska kunna vara effektiv. Alvesson (2000) kommer i en 

studie fram till att datakonsulter som sitter ute hos klienten känner sin klients företag bättre än sitt 

eget företag och att de hade identitets- och lojalitetsproblem. Revisorer har täta kontakter med sina 

klienter och en del revisorer spenderar mycket tid hos klienten vilket kan påverka objektiviteten. Att 

tänka sig att revisorer känner samma identitets- och lojalitetsproblem som datakonsulterna är inte 
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svårt. Denna lojalitet som uppstår pressar revisorn att agera i klientens intresse och detta kan då ske 

på bekostnad av revisorns objektivitet och på så sätt ha en påverkan på revisorn så att dennes 

benägenhet att begå kvalitetsreducerande handlingar, RAQ acts ökar.  

 

Den transformella ledaren skapar visioner och får följaren att arbeta mot gruppens uppsatta mål 

samt påverkar följaren att se till organisationens intresse istället för sitt eget intresse (Podsakoff, 

Mackenzie, Moorman, & Fetter 1990). Revisorer med klienter som är transformella ledare kommer 

då troligen att känna mer samhörighet med klienten och kan komma att identifiera sig med klienten. 

Tidigare forskning har alltså påvisat att klientidentifikation kan påverka revisorns objektivitet 

(Bamber & Iyer, 2007).  Att klientidentifikationen då leder till en brist i objektiviteten hos revisorn 

och ökar dennes benägenhet att begå RAQ acts (Svanberg & Öhman, 2013). Det ger anledning att 

tro att klientidentifikation påverkar revisorns benägenhet att utföra RAQ acts.  

 

H1 Klientidentifikation har ett positivt samband med benägenheten att utföra RAQ acts  

 

3.5 Ledarskap 

 

Inom ledarskapsteori har en mängd olika typer av ledare identifierats och de senaste årtiondena har 

en mängd olika ledarskapsteorier studerats och utvecklats (Dinh, Lord, Gardner, Meuser, Liden & 

Hu, 2014). Studier och forskning kring hur olika faktorer påverkar relationen mellan ledaren och 

följaren har även gjorts. Dinh et al. (2014) menar att dynamiken i ledarskapet innehar flera nivåer 

som kan leda till olika påverkan på följarens och grupper av följares etiska beteende. Detta genom 

ledarens påverkan på det organisatoriska klimatet och företagskulturen. Tidigare forskning av 

Kaiser, Hogan och Craig (2008) har också påvisat att ledaren innehar ett inflytande över 

organisationen, då genom sina beslut, strategier och sin påverkan på medarbetarna. 

 

3.6 Transformellt ledarskap 

 

Podsakoff, Mackenzie, Moorman, & Fetter (1990) anser att det finns åtminstone sex stycken 

nyckelegenskaper en transformell ledare har.  

 Identifiera och uttrycka en vision 

 Är en bra förebild  

 Arbetar för gruppens mål  

 Höga förväntningar på prestationer  
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 Individuellt stöd  

 Intellektuell stimulans  

En transformell ledare har en förmåga att identifiera nya möjligheter för företaget samt utveckla och 

inspirera andra med sina visioner (Podsakoff, Mackenzie, Moorman, & Fetter 1990). Ledaren 

förgegår med gott exempel och får följarna att dela dennes värderingar (Podsakoff, Mackenzie, 

Moorman, & Fetter 1990).  

Den transformella ledaren uppmuntrar till samarbete mellan följarna, får dem att arbeta mot samma 

mål och förväntar sig hög kvalité och bra prestationer från följarna (Podsakoff, Mackenzie, 

Moorman, & Fetter 1990). Detta innebär även att ledaren gör det möjligt för följaren att förbättra 

sina prestationer (Lievens, van Geit & Coetsier, 1997).  

Ledaren respekterar och bryr sig om sina följare (Podsakoff, Mackenzie, Moorman, & Fetter 1990). 

Det betyder även att ledaren uppmärksammar varje individ och känner igen varje individs unika 

behov (Lievens, van Geit & Coetsier, 1997). De ser skillnaden mellan varje individ och agerar som 

mentor till dem som behöver utvecklas (Bass, 1990). 

Den transformella ledaren utmanar sina följare att omvärdera och tänka på arbetet på ett nytt sätt 

(Podsakoff, Mackenzie, Moorman, & Fetter 1990). De lär sina följare att se svårigheter som ett 

problems som är till för att lösas (Bass, 1990). 

Effektiva ledare transformerar eller ändrar värderingar och attityder hos följarna vilket gör att de är 

villiga att prestera över vad som krävs av dem (Podsakoff, MacKenzie, Moorman & Fetter, 1990). 

En transformell ledare leder inte bara sina följare utan han utvecklare sina följare till att leda sig 

själva och andra (Zhu, Avolio, Riggio & Sosik, 2011) 

 

Att identifiera sig med sin organisation beskriver Mael och Ashforth (1992) som att följaren känner 

sig som ett med organisationen och organisationens framgångar och misslyckanden känns som 

följarens personliga framgångar och misslyckanden. Att identifiera sig med sin klient bygger på 

samma teorier som att identifiera sig med sin organisation. Bamber & Iyer (2007) har baserat sitt 

mätinstrument för klientidentifikation på Mael & Ashforths (1992) skala för 

organisationsidentifikation. Personer som identifierar sig med sin organisation i hög grad upplever 

att deras ledare är transformell (Martin & Epitropaki, 2001). Effelsberg, Solga & Gurt (2013) visar 

att ett transformellt ledarskap ökar organisationsidentifikationen. Vi tror därför att ett transformellt 

ledarskap hos klienten kommer att öka revisorns identifikation med klienten. 

 

H2 Transformellt ledarskap har ett positivt samband med att revisorn identifierar sig med sin 

klient. 
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Oetiska handlingar till förmån för företaget förklaras som åtgärder som syftar till att främja 

organisationen eller dess medlemmar men samtidigt kränker sociala värderingar, sedvänjor, normer 

eller lagar vid utförandet (Umphress & Bingham, 2011, refererad i Miao, Newman, Yu & Xu, 

2013). RAQ acts är inte exakt samma sak som oetiska handlingar men till exempel att 

underrapporterar tid och godta en svag förklaring från klienten skulle kunna ses som oetiska 

handlingar som främjar klientens organisation. Studier har visat att det transformella ledarskapet har 

ett samband med följarens benägenhet att utföra oetiska handlingar till förmån för företaget 

(Effelsberg, Solga & Gurt, 2013). Graham, Ziegert & Capitano (2013) visade i sin studie att 

transformella ledare kan få personalen att begå oetiska handlingar i en högre grad än transaktionella 

ledare. Ett transformellt ledarskap hos klienten bör då kunna pressa revisorn till den grad att denne 

väljer att utföra sin revision på ett sätt som föredras av klienten och på så sätt bidra till revisorns 

benägehet att begå RAQ acts. Vi tror därför att ett transformellt ledarskap hos klienten kan påverka 

revisorn att begå RAQ acts till förmån för klientens företag. 

 

H3 Transformellt ledarskap har ett positivt samband med följarens benägenhet att utföra 

RAQ acts 

 

Effelsberg, Solga och Gurt (2013) visade i sin studie att organisationsidentifikation agerar som en 

mellanliggande variabel mellan transformellt ledarskap och följarens benägenhet att utföra oetiska 

handlingar till förmån för företaget. Det vill säga att om följaren identifierar sig med organisationen 

ökar en transformell ledare benägenheten att utföra oetiska handlingar mer än om följaren inte 

identifierar sig med företaget. Vi tror därför att om revisorn identifierar sig med klienten och 

klientens ledare är transformell kommer benägenheten att utföra RAQ acts att vara högre än om 

revisorn inte identifierar sig med klienten. 

 

H4 Klientidentifikation är en mellanliggande variabel mellan transformellt ledarskap och 

RAQ acts 

 

3.7 Tidsbudgetpress 

 

För ett revisionsuppdrag fastställs en tidsbudget, det vill säga hur lång tid revisorn har på sig att 

utföra uppdraget för att uppdraget ska generera vinst. Om revisorn inte klarar att hålla sig inom 

tidsbudgeten minskar vinsten.  Detta skapar en finansiell press på revisorn att klara av sitt uppdrag 

inom tidsbudgeten.  
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Det ekonomiska klimatet och budgivningar för revisionskontrakt minskar vinstmarginalen, vilket i 

sin tur leder till snävare tidsbudgetar (Svanberg & Öhman, 2013; Willett & Page, 1996).  Detta 

innebär att ledningen också utövar en press på revisorn att hålla sig inom sin tidsbudget.  

 

Generellt sett upplever revisorer att deras framtida karriärsutveckling är beroende av att de kan 

fullfölja ett revisionsuppdrag inom tidsbudgeten (Soobaroyen & Chengabroyan, 2006). 

 Om inte tiden räcker till för att klara uppdraget inom tidsbudgeten kan revisorn välja lite olika 

vägar att gå. Revisorn kan fråga sin överordnade om mer tid eller omförhandla arvodet med klienten 

(Coram, Ng & Woodliff, 2003). Det kanske inte är möjligt och det kan även vara ett val inte 

revisorn gör med tanke på karriärsutvecklingen.  

 

Ett val är då att inte rapportera den tid revisorn lägger ner på klienten, alltså underrapportera tid. Att 

underrapportera tid är i sig inte en handling som leder till minskad kvalitet på revisionen och kan 

verka oskyldigt. Det kan dock få oönskade konsekvenser som minskad vinst för revisionsbolaget 

och framtida tidsbudgetar sätts på felaktiga premisser vilket kan skapa en tidspress som leder till 

RAQ acts på framtida revisionsuppdrag (Otley & Pierce, 1996).  

 

Pierce & Sweeney (2004) föreslår att avskriva eller hoppa över ett granskningssteg är den mest 

allvarliga av alla RAQ acts. Gundry & Liyanarachchi (2007) visar att det finns ett samband mellan 

tidspress och att avskriva eller hoppa över ett granskningssteg. Trots att revisorer oftast är medvetna 

om det etiska problemet med att begå RAQ acts bryter de mot sin professionella etik och begår RAQ 

acts under tidspress (Yuen, Law, Lu & Guan, 2013). 

 

Tidsbudgetpress är inget som bara påverkar externa revisorer. Azad (1994) visade att även interna 

revisorer tenderar att begå RAQ acts under tidspress.  

 

Tidspress har inte bara negativa effekter, enligt Glover (1997) tenderar revisorer under tidspress att 

skilja relevant information från irrelevant information bättre än revisorer som inte upplever samma 

tidspress.  

 

H5 Tidspress har ett positivt samband med revisorns benägenhet att begå RAQ acts 
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3.8 Sammanfattning hypoteser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Sammanfattning hypoteser, egen bild 

Ovan figur visar en sammanfattning av de hypoteser denna studie ämnar att undersöka. Hypoteserna 

preciserar vilka samband som är relevanta att undersöka med utgångspunkt i tidigare forskning.  
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4. Empirisk metod 

 

I följande kapitel kommer vi att presentera den empiriska metoden för studien. Vi kommer att 

beskriva datainsamlingsmetod, hur vi har gjort vårt urval samt den demografiska bakgrunden för 

respondenterna. Efter det kommer vi att presentera operationalisering samt ett avsnitt om studiens 

validitet och reabilitet. I slutet av kapitlet kommer vi även att diskutera de analysmetoder som vi 

valt att tillämpa i denna studie.  

 

 

4.1 Datainsamlingsmetod 

 

Primärdata är data som vi själva samlar in och kan kontrollera medan sekundärdata är data som 

ursprungligen samlats in och analyserats av någon annan (Eliasson, 2006). I den här studien utgörs 

primärdata av insamlat material via en elektronisk enkätundersökning. Enkäten har skickats ut med 

E-post till revisorer i Sverige genom ett enkätprogram, EvaSys. Fördelen med elektroniska 

enkätunderökningar är att det är billigare och snabbare att administrera än till exempel postenkäter 

eller intervjuer (Bryman & Bell, 2013). Det skulle vara väldigt kostsamt och tidskrävande för oss att 

intervjua alla revisorer, därför valde vi en elektronisk enkätundersökning. Ytterligare fördelar med 

enkäter är att respondenterna kan svara när de har tid och möjlighet, våra åsikter påverkar inte 

respondenten och respondenten kan vara anonym (Bryman & Bell, 2013). Anonymiteten för 

respondenten kan vara av vikt då vi ställer en del känsliga frågor angående benägenheten att utföra 

kvalitetsreducerande handlingar. Nackdelar med elektroniska enkätundersökningar är att 

respondenten inte kan få svar direkt på eventuella funderingar, bortfallet är ofta stort och det finns 

en risk att enkäten endast är delvis besvarad (Bryman & Bell, 2013). 

 

4.2 Urval 

 

En population är samtliga enheter som urvalet görs ifrån (Bryman & Bell, 2013). Undersökningen 

riktar sig till alla revisorer i Sverige vilket då blir populationen. Vid utgången av år 2014 fanns det 

3620 godkända och auktoriserade revisorer i Sverige (Revisorsnämnden, 2015). Urvalsramen är en 

förteckning av alla enheter som ingår i populationen (Bryman & Bell, 2013). Vi fick tillgång till 

3954 stycken mailadresser som blev vår urvalsram. Att urvalsramen är större än populationen har 

att göra med att vissa revisorer har fler än en mailadress och att förteckningen över mailadresser 

inte var helt ny och innehöll en del pensionerade revisorer. Slumpmässigt urval betyder att man från 

sin urvalsram slumpmässigt väljer ut urvalet antingen genom att använda en slumptalstabell, en 
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dator eller en slumptalsgenerator på nätet (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Vi gjorde ett 

slumpmässigt urval med hjälp av statistikprogrammet Minitab. Programmet generade slumpmässiga 

tal för varje adress och vi valde att skicka till de 3607 adresserna som hade lägst slumptal. Urvalets 

storlek är av betydelse då genom att större urval ger ökad sannolikhet att precisionen ökar och när 

precisionen ökar, då minskar samplingsfelet (Bryman & Bell, 2013). Urvalet uppgår till nästan 100 

% av populationen och 91 % av urvalsramen.  

 

4.3 Operationalisering 

 

I operationaliseringen presenteras och förklaras enkätens frågor (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2009). Operationalisering handlar även om att förklara variablerna samt hur de mäts (Eliasson, 

2006). För att visa att enkäten omfattar och mäter samtliga variabler kopplas hypoteserna samman 

med enkätens frågor. 

 

Enkäten i sin helhet består av 70 frågor men vi har skickat ut enkäten i samarbete med två andra 

personer vilket innebär att nio frågor inte behandlas i vår undersökning. 

 

4.3.1 Beroende variabler  

 

En beroende variabel förändras som svar på att en oberoende variabel förändras (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2009). I våra hypoteser ska vi undersöka bland annat om transformellt ledarskap 

(oberoende variabel) påverkar revisorns benägenhet att utföra RAQ acts (beroende variabel). Detta 

innebär att när graden av transformellt ledarskap förändras kommer även benägenheten att utföra 

RAQ acts att förändras. I vår undersökning har vi i första ledet en beroende variabel, RAQ acts. 

 

RAQ acts 

För att mäta RAQ acts har vi använt oss av Otley & Pierce (1996) sju frågor. Vi har dock modifierat 

den till att gälla sannolikheten att begå RAQ acts gentemot den största klienten. RAQ acts mäts 

genom en tiogradig sannolikhetsskala där 1 representerar ”Helt osannolikt” och 10 representerar 

”sannolikt”. Del 5 i enkäten utgör frågorna som avser att mäta RAQ acts. En hög sannolikhet 

innebär att revisorns benägenhet att utföra RAQ acts är hög.  
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4.3.2 Oberoende variabler 

 

Den oberoende variabeln är den som påverkar den beroende variabeln (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2009). I vår studie finns det fyra oberoende variabler.  

 

Klientidentifikation 

Frågorna för att mäta klientidentifikation kommer ifrån Bamber & Iyer (2007). Klientidentifikation 

mäts enligt en femgradig attitydskala där 1 representerar ”Håller inte med alls” och 5 representerar 

”Håller med fullständigt”. Frågorna 4.5 till 4.9 i bilaga 1 utgör frågorna för variabeln 

klientidentifikation. En positiv värdering av frågorna innebär att revisorn identifierar sig med 

klienten. Genom att värdera dessa frågor kan H1 testas. 

 

Transformellt ledarskap 

De egenskaper en transformell ledare har borde kunna få revisorn att känna en samhörighet med 

klienten och på så vis också identifiera sig med klienten. Samhörigheten med klienten kan också 

förmå revisorn att ta genvägar till förmån för klienten. Att revisorn till exempel godtar en svag 

förklaring från en transformell ledare är inte svårt att se om revisorn har påverkats att dela den 

transformella ledarens värderingar och tycker att den transformella ledaren föregår med gott 

exempel. För att mäta transformellt ledarskap har vi använt oss av Transformational Leadership 

Inventory (TLI) som är framtagen av Podsakoff, MacKenzie, Moorman & Fetter (1990). 

Mätinstrumentet innehåller sex faktorer som avser att mäta transformella ledarskapsbeteenden. 

Frågorna har översatts av oss från engelska till svenska. Transformellt ledarskap mäts genom en 

sjugradig attitydskala där 1 representerar ”Håller med fullständigt” och 7 representerar ”Håller inte 

med alls”. Respondenten har besvarat följande påståenden med hänseende till respondentens största 

klient. Del 6 i enkäten tar upp de frågor som gäller för transformella och transaktionella 

ledarskapsbeteenden. Totalt är det 28 frågor i instrumentet varav 5 frågor rör transaktionella ledare. 

För att läsaren ska kunna särskilja frågorna redovisar vi frågorna för transaktionella ledare i sin 

helhet längre ned. En positiv värdering av 23 påståenden i del 6 innebär att klienten är en 

transformell ledare. Genom att värdera dessa påståenden kan H2, H3 och H4 testas. 

 

Tidspress 

Under upplevd tidspress finns risken att man försöker ta genvägar. RAQ acts kan ses som genvägar 

en revisor under tidspress kan bli frestad att ta. För att mäta tidspress har vi använt oss av fem 

frågor från Otley & Pierce (1996) studie. De tre frågorna mäts enligt en femgradig attitydskala. 
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→Tidsbudgetarna har på din arbetsplats under det senaste året varit  

1 representerar ”Mycket lätt att uppnå” och 5 representerar ”Omöjliga att uppnå”. 

→Hur ofta uppnår du din tidsbudget? 

1 representerar ”Nästan alltid” och 5 representerar ”Aldrig”. 

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

1 representerar ”Nästan alltid” och 5 representerar ”Aldrig”. 

En negativ värdering av dessa frågor innebär att revisorn upplever tidspress. Genom att värdera 

dessa påståenden kan H5 testas. 

 

4.3.3 Variabler för kontroll 

 

Vi har i studien även med variabler som inte rör själva huvudsyftet av studien. Dessa variabler är 

med för att kontrollera att till exempel bakgrund inte har en betydande inverkan på studiens 

huvudsyfte. Vi har även tagit med variabler som använts i tidigare forskning för att kunna se dess 

inverkan på vår studie. 

 

Bakgrundsfrågor 

Enkäten inleds med sex stycken bakgrundsfrågor. En anledning till att ha med bakgrundsfrågor är 

att se till att en sådan bred målgrupp som möjligt av populationen täcks (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2009). Bakgrundsfrågorna är attributsfrågor vilket innebär frågor som respondenten får 

svara på om egenskaper hos dem själva (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Vi har även med tre 

bakgrundsfrågor gällande relationen till den största klienten. 

 

Kön 

Variabeln kön har besvarats genom fixerade alternativ, man eller kvinna. 

 

Ålder 

Variabeln ålder har besvarats genom en öppen fråga där respondenten svarat genom att ange sin 

ålder i siffror. 

 

Auktorisation 

Variabeln auktorisation har besvarats genom fixerade alternativ. Den specifika frågan var ”Har du 

följande auktorisation?”. Svarsalternativen var Auktoriserad revisor, Godkänd revisor eller Ingen. 
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Position 

Variabeln position har besvarats genom fixerade alternativ. Frågan löd ”Position i nuvarande 

företaget:” med svarsalternativen Junior, Senior, Manager eller Partner. 

 

Big 4 

Variabeln Big 4 har besvarats genom fixerade alternativ. Den specifika frågan var ”Arbetar du i en 

av följande byråer: Deloitte, Ernst & Young, KPMG eller PwC?” där svarsalternativen var Ja eller 

Nej. 

 

Klientens omsättning 

Variabeln klientens omsättning har besvarats genom en öppen fråga. Den specifika frågan var ”Hur 

mycket omsätter denna klient per år?”. Respondenten har svarat genom ange hur många miljoner 

klienten omsätter i siffror.  

 

Reviderat klienten 

Variabeln reviderat klienten har besvarats genom en öppen fråga där den specifika frågan var ”Hur 

länge har du reviderat denna klient?”. Respondenten har svarat genom att ange antal år de reviderat 

klienten. 

 

Erfarenhet 

Variabeln erfarenhet har besvarats genom en öppen fråga där respondenten själv fick ange hur lång 

erfarenhet de har. Den specifika frågan för erfarenhet var ”Antal år du har arbetat som revisor”.  

 

Företaget reviderat klienten 

Variabeln företaget reviderat klienten har besvarats genom en öppen fråga där den specifika frågan 

var ”Hur länge har ert företag reviderat denna klient?”. Respondenten har svarat genom att ange 

antal år företaget reviderat klienten. 

 

Professionell identifikation 

Tidigare studier gällande klientidentifikation har även mätt den professionella identifikationens 

inverkan. Vi beslutade att ta med denna variabel i syfte att kontrollera dess inverkan på 

klientidentifikationen. Frågorna för professionell identifikation kommer från Bamber och Iyers 

(2007) studie och mäts enligt en femgradig attitydskala där 1 representerar ”Håller inte med alls” 

och 5 representerar ”Håller med fullständigt”. En positiv värdering av påståenden i del 3 bilaga 1 

innebär att revisorn identifierar sig med sitt yrke. 
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Transaktionella ledarskapsbeteenden 

Mätinstrumentet för att mäta transformellt ledarskap innehåller även fem frågor rörande 

transaktionella ledarskapsbeteenden. Vi beslutade att testa även dessa helt enkelt för att de fanns 

tillgängliga i mätinstrumentet. Frågorna har översatts av oss från engelska till svenska. 

Transaktionellt ledarskap mäts genom en sjugradig attitydskala där 1 representerar ”Håller med 

fullständigt” och 7 representerar ”Håller inte med alls”. Respondenten har besvarat följande 

påståenden med hänseende till respondentens största klient. 

→Ger mig alltid positiv "feedback" när jag presterar bra  

→Ger mig speciellt erkännande när mitt arbete är väldigt bra 

→Lovordar mig när mitt arbete är bättre än genomsnittet 

→Ger mig personligen komplimanger när mitt arbete är enastående 

→Erkänner oftast inte mina bra prestationer 

En positiv värdering av dessa påståenden innebär att klientens ledare har transaktionella 

ledarskapsbeteenden. 

 

4.4 Pilotstudie 

 

En pilotstudie görs för att säkerställa att respondenterna förstår frågorna och för att få sådan 

tillförlitlig data som möjligt (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Fördelar med att använda 

existerande frågor är att det inte behövs göras någon pilotstudie då frågorna redan har prövats och 

frågorna är förmodligen av bra kvalité om andra forskare har bedömt reliabiliteten och validiteten 

(Bryman & Bell, 2013). Vi har i vår enkät endast använt oss av frågor som kommer från redan 

publicerade studier. Alla frågor förutom transformellt ledarskap är även testade på svenska av 

Svanberg och Öhman (2014). Frågorna för transformellt ledarskap har vi översatt i samråd med två 

oberoende personer då vi har kontrollerat översättningarna med våra sambos.  

 

4.5 Svarsfrekvens och bortfall 

 

Svarsfrekvensen på enkäter är ofta väldigt låg och för att minska bortfallet är det viktigt med ett bra 

introduktionsbrev samt att skicka ut påminnelser (Bryman & Bell, 2013). Vi skickade ut enkäten 

den 19 mars 2015 via e-post till 1500 revisorer med ett introduktionsbrev som förklarade varför 

respondentens svar var av vikt för studien samt att respondenten var helt anonym. Vi skickade ut 

sammanlagt tre påminnelser där de sista två påminnelserna hade ett omformulerat 

introduktionsbrev. Påminnelserna skickades ut den 26 mars, 1 april och 7 april 2015. För att 
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ytterligare minska bortfallet gjorde vi utskicket tillsammans med en annan grupp. Trots våra 

ansträngningar för att få in svar så hade vi efter den tredje påminnelsen bara 68 svar så vi utökade 

utskicken med 607 stycken den 13 april 2015 och ytterligare 1500 den 14 april 2015. Påminnelser 

till de ytterligare utskicken gjordes den 15 april och 16 april 2015. De nya utskicken gav 38 svar. 

Bortfallet blev 62 stycken där orsaker till bortfallet var t.ex. föräldraledighet, semester, pension, att 

undersökningen inte var applicerbar på respondenten eller att de av ett eller annat skäl inte ville 

delta. Av bortfallet avser 2 stycken enkäter som inte gick att använda för att de inte var korrekt 

ifyllda. 

 

Svarsfrekvens i procent = 
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑏𝑎𝑟𝑎  𝑒𝑛𝑘 ä𝑡𝑒𝑟

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎  𝑢𝑟𝑣𝑎𝑙𝑒𝑡 −𝑏𝑜𝑟𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙
=

104

3607−62
= 2,93 % 

 

En källa till den låga svarsfrekvensen kan vara att många revisorer har sin mest hektiska period på 

våren när alla bokslut ska upprättas och att påsken inföll under tiden vi gjorde våra utskick.  

 

4.6 Analysmetoder 

 

För att kunna analysera datan samt testa hypoteserna har vi använt oss av analysmetoderna som 

presenteras nedan.  

 

Principalkomponentanalys 

En principalkomponentanalys är en analysteknik som är ämnad att avgöra om multipla mått hör 

samman, om de kan relateras till varandra och kan slås ihop till en variabel (Bryman & Bell, 2013). 

Ett enkelt sätt att reducera antalet variabler är att ta medelvärdet från alla variabler men då förloras 

mycket av informationen i dataunderlaget.  

En principalkomponentanalys producerar ett mindre antal linjära kombinationer av de ursprungliga 

variablerna på ett sådant sätt att det förklarar det mesta av variansen i mönstret av korrelationer 

(Pallant, 2010). Till skillnad från ett medelvärde tar principalkomponentanalysen hänsyn till 

standard avvikelser, samband mellan variablerna (kovarianser) och variablernas riktning 

(eigenvektorer) (Sasan, Shahidan, Aziza, Mazdak & Alireza, 2013). Principalkomponentanalysen är 

oftast inte en slutgiltig produkt utan ett steg för att till exempel reducera antalet variabler för fortsatt 

analys (Johnson & Wichern, 1992). Vi har genomfört en principalkomponentsanalys för denna 

studie och resultatet presenteras under Resultat och analys. 
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Cronbach´s alpha 

Cronbach´s alpha beskrivs av Bryman & Bell (2013) som ett mått som används för att mäta den 

interna reabiliteten. Måttet benämns alphakoefficient och är ett värde mellan 0 och 1. Ett värde på 1 

betyder att det föreligger perfekt reabilitet medan ett värde på 0 innebär att det inte finns någon 

reabilitet alls. En acceptabel nivå på alphakoefficient är 0,8 (Bryman & Bell, 2013). Dock kan lägre 

värden accepteras. Vi presenterar värdena för Cronbach´s alpha för denna studie i tabell 5.7. 

 

Korrelationsanalys 

En korrelationsanalys som även benämns bivariat analys är enligt Bryman & Bell (2013) en analys 

där två variabler undersöks i syfte om att se om de relaterar med varandra, eller korrelerar med 

varandra. Värdet i analysen benämns korrelationskoefficient och kan anta ett värde mellan +1 och -

1. Ett värde på +1 innebär att det finns ett perfekt positivt samband, och desto närmare värdet är +1, 

desto starkare är sambandet. Ett värde på -1 innebär ett perfekt negativt samband och desto närmare 

värdet är -1 desto starkare negativt samband. Vår korrelationsanalys presenteras i tabell 5.9.   

 

Multipel regressionsanalys 

En regressionsanalys är en analys som används för att undersöka förhållanden mellan beroende och 

oberoende variabler. Genom att göra denna analys är det möjligt att studera huruvida det föreligger 

ett orsakssamband mellan två eller flera variabler. En multipel regressionsanalys används för att 

undersöka om det finns ett samband mellan en beroende variabel och flera oberoende variabler. I 

analysen används Pearsons r som anger styrkan i sambandet. Detta värde kan ligga mellan 0 och 1. 

Ett värde på 0 innebär att det inte finns något samband och ett värde på 1 innebär ett perfekt 

samband. Desto närmare 1, desto starkare samband. Pearsons r är antingen ett positivt eller negativt 

värde och visar då på riktningen i sambandet (Bryman & Bell, 2013). Vi kommer att visa en 

multipel regressionsanalys för denna studie i tabell 5.10. 

 

Multikollinaritet 

För att kunna konstatera att regressionsmodellen är tillförlitlig genomförs också en undersökning 

för om multikollinaritet föreligger. Detta innebär att två eller flera oberoende variabler i 

regressionsmodellen korrelerar i hög utsträckning med varandra. Det gör det svårt att urskilja hur de 

individuella oberoende variablerna påverkar den beroende variabeln (spss akuten, 2010). För att 

undersöka multikollinaritet i regressionsmodellen undersöks korrelationen mellan de oberoende 

variablerna. 
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Medieringsanalys 

I våra hypoteser har vi en misstanke om att transformellt ledarskap kan påverka RAQ acts genom 

klientidentifikation. För att testa detta använder vi oss av medieringsanalys. Baron och Kenny 

(1986) förklarar medieringsanalysen som att det finns en underliggande variabel som kan påverka 

den oberoende variabelns påverkan på den beroende variabeln. Det transformella ledarskapet kan 

antas ha en direkt påverkan på revisorns benägenhet att utföra RAQ acts eller indirekt vi 

klientidentifikation. 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 Mediering, egen bild 

 

4.7 Reliabilitet/ Validitet 

 

Reliabilitet handlar om frågor som rör måttens och mätningarnas tillförlitlighet (Bryman & Bell, 

2013). Intern reliabilitet handlar om att mäta korrelationen mellan frågor för att se att de har ett 

samband med varandra (Bryman & Bell, 2013). Det finns olika metoder för att räkna ut intern 

reliabilitet men den som oftast används idag är Cronbachs alpha (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2009). Vi har i denna studie tagit hänsyn till den interna reliabiliteten som mäts genom Cronbachs 

alpha. Variablerna vi använder i vår studie har i tidigare studier uppvisat tillförlitliga Cronbachs 

alpha-värden. Klientidentifikation och professionell identifikation som kommer från Bamber & 

Iyers (2007) studie används även i Svanbergs & Öhmans (2014) studie hade tillförlitliga alpha-

värden. Tidspress som utvecklades av Otley & Pierce (1996) visade på tillförlitliga alpha-värden i 

Pierce & Sweeneys (2004) studie och i Svanberg & Öhmans (2014) studie. Även RAQ acts hade 

tillförlitliga alpha-värden i Pierce & Sweeneys (2004) studie samt i Svanberg & Öhmans (2014) 

studie. Transformational Leadership Inventory, som mäter transformellt och transaktionellt 
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ledarskap, kommer från Podsakoff, MacKenzie, Moorman & Fetter (1990) och är utvärderad och 

validerad av Krüger, Rowold, Borgmann, Staufenbiel & Heinitz (2011). Mätinstrumentet är dock 

framtaget för att mäta både följarens och ledarens åsikt om ledarens egenskaper. I vår studie har vi 

endast mätt revisorns åsikt om klientens ledaregenskaper vilket kan ge en något felaktig bild. 

Krüger et al. (2011) säger att ledaren tenderar att övervärdera sina transformella ledaregenskaper 

jämfört med följaren åsikt. Detta leder till att vi i vår studie troligtvis har något lägre värden 

gällande transformellt ledarskap. När frågor översätts från andra språk är det viktigt att frågorna har 

samma betydelse för alla respondenter oavsett språk (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Vi har 

översatt frågorna för transformellt och transaktionellt ledarskap från engelska till svenska och det 

finns alltså en risk att översättningarna inte är korrekta. För att läsaren ska kunna bedöma 

riktigheten i översättningen har vi, som Saunders, Lewis & Thornhill (2009) föreslår, bifogat 

frågorna på originalspråket och översättningarna i bilaga 1 och 2. 
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5. Resultat och analys 

 

I följande kapitel kommer vi att presentera och analysera den data som samlats in genom 

enkätundersökningen. Vi kommer att börja med att presentera den justering av data som vi gjort 

och vidare presenterar vi analysen som genomförts med hjälp av IBM SPSS statistics 22.

 

 

5.1 Justering av data 

 

För att få ett korrekt underlag för dataanalysen har vi justerat data genom att gå igenom 

respondenternas svar i enkäterna och två enkäter fick exkluderas på grund av för få svar på 

enkätfrågorna. För de öppna frågor som finns i enkäten har vi justerat de svar där respondenterna 

svarat med bokstäver istället för siffror för att få enhetlig data, till exempel på en fråga gällande 

omsättning hade en respondent svarat i bokstäver istället för siffror. Vi har även bedömt rimligheten 

i svaren och justerat där svaren är orimliga, till exempel har en respondent svarat att klienten 

omsätter 14 000 000 och då troligtvis missat att frågan skulle besvaras i miljoner kr. Totalt 9 

enkätfrågor exkluderades också då dessa inte var relevanta för vår studie. I del 4 av enkäten, 

gällande klientinformation, finns en fråga med en negation. För att resultatet ska kunna likställas 

med övriga frågor i enkäten kodades den frågan om. De 28 frågorna gällande 

transformellt/transaktionellt ledarskap var i enkäten kodade åt fel håll jämfört med övriga frågor i 

enkäten. Vi kodade om 25 av frågorna för att likställa dem med de övriga frågorna, 3 av frågorna 

innehåller negationer och var alltså åt rätt håll. Totalt har vi 61 frågor som inte är besvarade. Vi har 

låtit SPSS tolka dessa som missing values. 

 

5.2 Principalkomponentanalys 

 

För att underlätta vidare analys av data genomförde vi en principalkomponentsanalys (PCA). 

Genom detta omvandlas påståendena eller variablerna i enkäten till ett antal linjära kombinationer 

(Pallant, 2010). Vi utförde en PCA på de påståenden som ska mäta transformellt ledarskap, 

transaktionellt ledarskap, professionell identifikation, klientidentifikation, RAQ acts samt 

tidsbudgetpress. I tabellerna nedan presenteras de komponenter som vi fått fram genom att göra en 

PCA. Illustrerat är också faktorladdningen för varje enskild fråga. Faktorladdningen visar till vilken 

grad ett påstående kan förklaras av den bakomliggande komponenten. En lägre gräns på 0,3 finns 
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för en laddning och desto starkare laddningen är desto mer kan påståendet förklaras av 

komponenten. Tabellerna nedan visar resultatet av principalkomponentsanalysen. 

 

Påståenden ämnade att mäta transformellt ledarskap var ursprungligen 23 men två påståenden, 

Agerar utan hänsyn till mina känslor samt Behandlar mig utan tanke på mina personliga känslor 

togs bort på grund av att laddningen för dessa var under 0,3. Påståendena reducerades till 1 

komponent som benämns Transformellt ledarskap. Det transformella ledarskapet ämnar att mäta 

hur en klient som transformell ledare påverkar revisorns objektivitet. Variabeln transformellt 

ledarskap förklarar 49,248 % av variansen.  
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Tabell 5.1: Principalkomponentanalys, Transformellt ledarskap 

 

Frågor Laddning 

Variabel 1-transformellt ledarskap  

Ställer frågor som driver mig att tänka 0,799 

Är en bra förebild  0,815 

Får andra att engagera sig i hans/hennes planer för framtiden             0,841 

Inspirerar andra med sina planer inför framtiden                                0,830 

Får gruppen att sträva mot samma mål     0,855 

Främjar samarbete mellan arbetsgrupper                         0,834 

Söker alltid nya möjligheter för sitt företag   0,792 

Föregår med gott exempel 0,755 

Skapar en laganda bland sina medarbetare                                          0,801 

Har stimulerat mig att omvärdera hur jag utför saker     0,725 

Uppmuntrar medarbetare att vara lagspelare 0,748 

Nöjer sig inte med det näst bästa                       0,613 

Visar att han/hon förväntar sig mycket av mig                                    0,596 

Har en klar uppfattning om vart vi är på väg 0,642 

Beter sig på ett sätt som tillgodoser mina personliga behov                 0,556 

Målar en intressant bild av framtiden för vår grupp       0,600 

Har idéer som utmanar mig att omvärdera mina grundläggande 

antaganden om mitt arbete 

0,545 

Insisterar på att jag ska vara högresterande 0,516 

Visar respekt för mina personliga känslor 0,550 
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Utmanar mig att tänka på gamla problem på nya sätt     0,645 

Leder genom att "göra" snarare än att bara "berätta" 0,448 

 

 

 

Transaktionellt ledarskap bestod av 5 påståenden och kunde genom en PCA reduceras till 1 

komponent. Denna komponent benämns transaktionellt ledarskap och förklarar 70,728% av 

variansen.  

 

Tabell 5.2: Principalkomponentanalys, Transaktionellt ledarskap 

 

Frågor Laddning 

Variabel 1- transaktionellt ledarskap  

Ger mig speciellt erkännande när mitt arbete är väldigt bra            0,917 

Ger mig personligen komplimanger när mitt arbete är enastående.             0,894 

Lovordar mig när mitt arbete är bättre än genomsnittet. 0,846 

Ger mig alltid positiv "feedback" när jag presterar bra. 0,825 

Erkänner oftast inte mina bra prestationer 0,706 
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Påståenden ämnade att mäta klientidentifikation bestod av 5 påståenden och reducerades genom 

PCA till 1 komponent. Komponenten klientidentifikation ska mäta huruvida revisorn identifierar sig 

med klienten och komponenten förklarar 63,251% av variansen. 

 

Tabell 5.3: Principalkomponentanalys, Klientidentifikation 

 

Frågor Laddning 

Variabel 1- klientidentifikation  

När någon berömmer min klient känns det som en personlig komplimang               0,836 

När någon kritiserar min klient känns det som en personlig förolämpning                0,846 

När jag talar om min klient säger jag vanligtvis "vi" istället för "de" 0,808 

Klientens framgångar är mina framgångar           0,866 

Jag är väldigt intresserad av vad andra tycker om min klient                                      0,587 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

RAQ acts reducerades från 7 påståenden till 1 komponent. Komponenten är ämnad att mäta 

revisorns benägenhet att utföra RAQ acts. Komponenten förklarar 46,529 % av variansen.  

 

Tabell 5.4: Principalkomponentanalys, RAQ acts 

 

Frågor Laddning 

Variabel 1- RAQ acts  

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

revisionssteg, till en nivå under vad du normalt sett anser rimligt? 

0,817 

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

utan att senare slutföra arbetet eller notera dess utelämnande?  

0,781 

Hur sannolikt är det att du godtar en svag förklaring från denna klient?                  0,663 

Hur sannolikt är det att du gör ytliga granskningar av klientens dokument?            0,593 

Hur sannolikt är det att du misslyckas med att efterforska en redovisningsprincip? 0,600 

Hur sannolikt är det att du underrapporterar tid genom att arbeta på personlig tid? 0,621 
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Professionell identifikation bestod av 5 påståenden och dessa påståenden kunde sedan reduceras 

genom PCA till 1 komponent. Denna komponent är ämnad att mäta huruvida revisorn identifierar 

sig med sitt yrke och sin yrkesroll. Komponenten professionell identifikation förklarar 55,083% av 

variansen.  

 

Tabell 5.5: Principalkomponentanalys, Professionell identifikation 

 

Frågor Laddning 

Variabel 1- professionell identifikation  

När någon berömmer mitt yrke känns det som en personlig komplimang 0,801 

Mitt yrkes framgångar är mina framgångar 0,792 

Jag är väldigt intresserad av vad andra tycker om mitt yrke 0,746 

När någon kritiserar mitt yrke känns det som en personlig förolämpning 0,695 

När jag talar om mitt yrke säger jag vanligtvis "vi" istället för "de" 0,666 

 

 

Påståenden för att mäta tidspress var initialt 5 stycken men fick reduceras till tre påståenden då två 

stycken relaterade mer till RAQ acts. De resterande tre påståendena kunde reduceras till 1 

komponent genom en PCA. Komponenten tidspress förklarar 85,640% av variansen. 

 

Tabell 5.6: Principalkomponentanalys, Tidspress 

 

Frågor Laddning 

Variabel 1- tidspress  

Om du inte underrapporterade din tid, hur ofta skulle du uppnå din tidsbudget? 0,932 

Hur ofta uppnår du din tidsbudget? 0,931 

Tidsbudgetarna har på din arbetsplats under det senaste året varit (välj en) 0,913 
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5.3 Cronbach´s alpha 

 

I tabellen nedan visas Cronbach´s alpha för komponenterna i studien. Cronbach´s alpha varierar 

mellan 0 och 1 och ett värde på 0,8 är ett värde som anses vara bra för den interna reabiliteten, dock 

kan ett värde på 0,6 anses vara acceptabelt. Alla variabler i studien har ett högt värde för 

Cronbach´s alpha vilket tyder på att de har en hög inre reabilitet.  

 

Tabell 5.7: Cronbach‟s Alpha 

 

 

Variabler Cronbach’s 

Alpha 

Professionell identitet 0,790 

Klientidentifikation 0,848 

RAQ acts 0,743 

Tidspress 0,910 

Transformellt ledarskap 0,937 

Transaktionellt ledarskap 0,833 
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5.4 Beskrivande statistik 

 

För att få en övergripande bild över de variabler som ingår i studien presenteras i följande avsnitt 

beskrivande statistik. Tabellen nedan visar medianen, medelvärdet, standardavvikelsen samt 

minimum- och maximum värdet för studiens variabler. 

Könsfördelningen i studien är ca 72% män och ca 25% kvinnor. Vi hade ett bortfall av 3 personer 

för denna fråga. Medelåldern på respondenterna är 51,4 år och erfarenhet, antal år respondenterna 

har jobbat som revisor, är 23,47 år. Minsta värdet är 1 år och högsta värdet är 50 år vilket ger en 

hög standardavvikelsen för erfarenhet på 9,6. Fördelningen mellan auktoriserad revisor och 

godkänd revisor är 77,9% respektive 20,2%. Medelvärdet för hur länge revisorn har reviderat sin 

största klient är 9,96 år. Standardavvikelsen är hög på 6,84 vilket förklaras av minsta värdet på 1 år 

och högsta värdet på 31 år. Resultaten för hur länge företaget har reviderat samma klient är ett 

medelvärde på ca 12 år. Standardavvikelsen är 8,5 och värdena varierar från minsta värdet på 1 år 

och högsta värdet på 50 år. 

 

RAQ acts har ett medelvärde på 2,7 med en standardavvikelse på 1,32. Svaren på dessa frågor 

skiljer sig från respondenterna då det minsta värdet är 1 och det högsta värdet är 8,5 på en 10 gradig 

skala. För tidspress är medelvärdet 2,3 och standardavvikelsen är ,99. Minsta värdet är 1 och högsta 

värdet är 5 på en 5 gradig skala. Klientidentifikation har ett medelvärde på 2,5 och 

standardavvikelsen är ,85. Lägsta värdet är 1 och högsta 4,2. Resultaten indikerar att 

klientidentifikationen är måttlig bland respondenterna. Den professionella identifikationen är något 

högre med ett medelvärde på 3,2. Standardavvikelsen här är endast ,78. För det transaktionella 

ledarskapet är medelvärdet 4,5 med en SD på 1,23. 

Medelvärdet för frågorna gällande transformellt ledarskap visar ett medelvärde på 4,7 med en 

standardavvikelse på ,9. 
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Tabell 5.8: Beskrivande statistik 

Variabler Median Medelvärde SD Min. Max. Antal % 

Kön: 

      

  

Man  

     

75 72,10 

Kvinna 

     

26 25,00 

Ålder 52,50 51,40000 10,04000 31 74 

 

  

Erfarenhet 25,00 23,47000 9,59700 1 50 

 

  

Position i 

företaget: 

      

  

Junior 

     

1 1,00 

Senior 

     

10 9,60 

Manager 

     

34 32,70 

Partner 

     

57 54,80 

Auktorisation 

      

  

Auktoriserad 

revisor 

     

81 77,90 

Godkänd 

revisor 

     

21 20,20 

Anställd i Big 

4      

45 43,69  

      

  

Klientens 

omsättning 

(milj kr) 

125,000 1912,30000 10176,16400 

 

1000000 

 

  

      

  

RAQ acts 

 

2,69440 1,31917 1,000 8,500 

 

  

      

  

Tidspress 

 

2,26860 ,98553 1,000 5,000 

 

  

      

  

Klient-

identifikation  

2,50080 ,84651 1,000 4,2 

 

  

      

  

Professionell 

ident.  

3,21300 ,78124 1 5,000 

 

  

      

  

         

      

  

Reviderat 

klienten 

(antal år) 

8,00 9,96000 6,84000 1 31 

 

  

      

  

Företaget 

reviderat 

klienten 

(antal år) 

10,00 11,96000 8,48400 1 50 

 

  

      

  

Transformellt 

ledarskap  

4,71990 ,92592 1,000 6,620 
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5.5 Korrelationsanalys 

 

En korrelationsanalys görs för att mäta riktningen och styrkan i ett linjärt förhållande mellan två 

variabler (Pallant, 2010). Nedan visas en korrelationsanalys av de beroende och oberoende variabler 

som vi har använt i studien, värdena är beräknade enligt Pearsons r. Värdet på korrelationen kallas 

för korrelationskoefficient. Detta värde kan endast vara mellan -1 och +1. Ett negativt värde visar 

på ett negativt samband vilket innebär att om den ena variabeln ökar kommer den andra variabeln 

att minska. Ett positivt tal visar på ett positivt samband, när en variabel ökar kommer den andra 

variabeln att öka. Likadant om den ena variabeln minskar, då minskar även den andra variabeln. 

Desto närmare -1 och +1 korrelationskoefficienten ligger, desto starkare korrelation. Ett värde på 0 

visar på att det inte finns någon korrelation alls mellan variablerna, och ett värde av +1 eller -1 visar 

på att perfekt korrelation föreligger. De stjärnor som finns i tabellen anger om korrelationen är 

signifikant. Två stjärnor anger att korrelationen är signifikant på en 0,01 nivå. En stjärna innebär att 

korrelatonen är signifikant på en 0,05 nivå. En 0,01 betyder att vi med 99% säkerhet kan säga att 

det finns en korrelation mellan två variabler.  

 

För att bedöma styrkan i korrelationen använder vi oss av följande gränsvärden: 

r = +/- 0,1 till +/- 0,29 = Svagt samband 

r = +/- 0,3 till +/- 0,49 = Måttligt starkt samband (Pallant, 2010) 

 

Korrelationsanalysen visar att klientidentifikation och RAQ acts har en signifikansnivå på ,098 

vilket innebär att vi inte kan säga att det finns en korrelation som är signifikant mellan dessa 

variabler, därför finner vi inget stöd för Hypotes 1. Hypotes 2 finner vi stöd för då korrelationen 

mellan transformellt ledarskap och klientidentifikation ,346 och signifikansen är på en 0,01 nivå. 

Alltså kan vi konstatera att ett transformellt ledarskap hos klienten kan påverka klientidentifikation. 

Vi finner inget stöd för hypotes 3 då korrelationen mellan transformellt ledarskap och RAQ acts är 

,035 och signifikansen ,764. För hypotes 5 finner vi stöd då korrelationen mellan tidspress och RAQ 

acts är ,361 och signifikansen ligger på en 0,01 nivå. Transaktionellt ledarskap har en positiv 

korrelation med klientidentifikation. Korrelationen är ,385 och signifikansen ligger på en 0,01 nivå.  
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Tabell 5.9: Korrelationsanalys 

 

  a b c d e f g h i j k l m n o 

a) RAQ acts Pearson r 1 
             

  

Sig.  
              

  

b) Tidspress Pearson r ,361** 1 
            

  

Sig.  ,000 
             

  

c) Professionell 

identitet 

Pearson r ,094 -,028 1 
           

  

Sig.  
,374 ,790 

            
  

d) Klient-

identifikation 

Pearson r ,176 ,031 ,502** 1 
          

  

Sig.  ,098 ,769 ,000 
           

  

e) Transaktionellt 

ledarskap 

Pearson r -,018 ,000 ,170 ,385** 1 
         

  

Sig.  
,862 ,998 ,100 ,000 

          
  

f) Transformellt 

ledarskap  

Pearson r ,035 ,109 ,224* ,346** ,747** 1 
        

  

Sig.  ,764 ,346 ,046 ,002 ,000 
         

  

g) Kön Pearson r -,060 ,021 ,101 -,095 -,104 ,086 1 
       

  

Sig.  ,564 ,836 ,328 ,360 ,315 ,446 
        

  

h) Ålder Pearson r -,027 -,044 -,177 ,087 -,197 -,269* -,188 1 
      

  

Sig.  ,792 ,667 ,079 ,399 ,050 ,014 ,060 
       

  

i) Erfarenhet Pearson r -,022 -,039 -,161 ,018 -,219* -,239* -,216* ,863** 1 
     

  

Sig.  ,830 ,703 ,114 ,858 ,030 ,030 ,031 ,000 
      

  

j) Position i  

företaget  

Pearson r -,203* -,304** -,165 -,220* -,147 -,190 -,074 ,093 ,157 1 
    

  

Sig.  ,049 ,003 ,105 ,032 ,152 ,090 ,468 ,353 ,117 
     

  

k) Auktorisation Pearson r ,044 -,096 ,059 ,047 -,106 -,118 -,085 ,464** ,332** -,036 1 
   

  

Sig.  ,677 ,352 ,566 ,653 ,300 ,293 ,402 ,000 ,001 ,725 
    

  

l) Anställd i Big 4 Pearson r ,018 ,359** ,255* ,198 ,274** ,271* -,047 -,175 -,032 -,270** -,263** 1 
  

  

Sig.  ,864 ,000 ,011 ,053 ,006 ,013 ,646 ,077 ,753 ,006 ,008 
   

  

m) Reviderat 

klienten (antal år) 

Pearson r ,120 -,009 -,119 ,114 -,114 -,154 -,258** ,525** ,507** -,020 ,327** -,012 1 
 

  

Sig.  
,246 ,931 ,242 ,268 ,266 ,166 ,009 ,000 ,000 ,842 ,001 ,901 

  
  

n) Företaget 

reviderat klienten 

(antal år) 

Pearson r ,178 ,137 ,055 ,088 -,035 -,013 -,078 ,205* ,231* -,017 ,127 ,154 ,648** 1   

Sig.  

,085 ,181 ,588 ,391 ,732 ,910 ,438 ,037 ,020 ,866 ,207 ,123 ,000 
 

  

o) Klientens 

omsättning (milj kr) 

Pearson r -,131 ,015 ,113 -,159 ,099 ,034 -,055 -,005 ,038 ,111 -,092 ,185 -,146 -,081 1 

Sig.  
,210 ,886 ,269 ,125 ,333 ,761 ,587 ,964 ,706 ,273 ,362 ,064 ,144 ,416   

** Korrelationen är signifikant vid 0,01 

           

  

* Korrelationen är signifikant vid 0,05                         
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5.6 Multipel regressionsanalys 

 

En multipel regressionsanalys gör vi för att undersöka huruvida det föreligger ett samband mellan 

en beroende variabel och flera oberoende variabler, hur en oberoende variabel påverkar en beroende 

variabel. En multipel regressionsanalys kan också användas för att undersöka om flera variabler kan 

förutsäga ett specifikt resultat. Om en variabel kan förutsäga ett visst resultat vid kontroll av 

effekterna av andra variabler (Pallant, 2010). Det finns två olika varianter av regressionsanalyser, en 

bivariat som endast innehåller två variabler, en beroende och en oberoende. Samt en multivariat 

som även innehåller kontrollvariabler. Kontrollvariabler är variabler som vi misstänker kan påverka 

sambandet mellan andra variabler. Därför använder vi oss av dem så vi med säkerhet kan konstatera 

sambandet (spss akuten, 2009). 

Genom en multipel regressionsanalys så fås information om hela modellen men också för varje 

enskild variabel. Genom en regressionsanalys fås ett värde för förklarad varians, R square (R2). R2 är 

alltså den oberoende variabelns förklaringskraft. R2 kan anta ett värde mellan 0-1%. Ett högre värde 

innebär en högre förklaringskraft, så desto närmare 1 eller 100% desto mer förklaras den beroende 

 variabeln av den oberoende variabeln. Om modellen innehåller många oberoende variabler kan ett 

värde för justerat R2 användas, vilket justerar ner måttet eftersom R2 kan överskattas något om det 

finns flera oberoende variabler (spss akuten, 2009). 

I regressionsanalysen finns ett värde som kallas för B-koefficient. Detta mått visar på sambandet 

mellan den beroende och oberoende variabeln som är själva syftet med regressionsanalysen. 

Sambandet kan antingen vara positivt eller negativt och ska visa på om den oberoende variabeln 

ökar eller minskar vid en ökning i den oberoende variabeln (spss akuten, 2009). 

För att kunna avgöra om den oberoende variabeln har en påverkan på den oberoende variabeln 

måste vi även ta hänsyn till signifikansnivån. Ett värde på 0 visar på att den oberoende variabeln 

inte har någon påverkan på den beroende variabeln. Desto lägre värdet är desto mer tillförlitligt är 

det. Ett standardvärde att förhålla sig till är ,050. Ett värde över detta betyder att värdet inte är 

signifikant och inte förklarar den beroende variabeln.   

En bedömning för om multikollinearitet förekommer mellan variablerna gjordes också. Om 

toleransvärdet är lägre än 0,1 eller VIF (variance inflation factor) är över 10 kan multikollinearitet 

föreligga. Ingen av de undersökta variablerna visade på högre än ovan nämnda värden varför vi 

gjorde bedömningen att multikollinearitet inte föreligger. Vi gjorde även en rensning för outliers 

eftersom dessa kan ha en stor påverkan på regressionsanalysen. Detta gjordes genom att analysera 
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en boxplot för varje variabel. Vi använde oss av ett värde på 2,2 för att bedöma vilka värden som 

ska ses som outliers. Två outliers för professionell identifikation samt 5 outliers för RAQ acts togs 

bort.  

I modell 1 kan vi se att det finns en relation mellan tidspress och RAQ acts. Signifikantnivån är ,002 

vilket visar på att tidspress har en påverkan på RAQ acts.  R2 visar att 16,7% av variansen i den 

beroende variabeln (RAQ acts) kan förklaras av den oberoende variabeln (tidspress). Detta stödjer 

tidigare forskning som har visat att tidsbudgetpress påverkar revisorns benägenhet att begå RAQ 

acts. Detta ger stöd åt hypotes 5.  

 

I modell 2 finns även ett samband mellan klientidentifikation och transaktionellt ledarskap 

Signifikansnivån är ,034 och R2 visar på att 37,6% av variansen i den beroende variabeln 

(klientidentifikation) kan förklaras av den oberoende variabeln (transaktionellt ledarskap) 

 

I modell 3 finns ett samband mellan professionell identifikation och klientidentifikation. 

Signifikansnivån är ,000 och R2 visar på 37,6%. 
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Tabell 5.10: Multipel regressionsanalys 

Beroende 

variabler 

Modell 1 

RAQ 

acts 

Modell 2 

Klient-

identifikation 

Modell 3 

Professionell- 

identifikation 

 

Koeff. 

  Sig. 

Koeff.   Sig. Koeff.   Sig. 

Oberoende 

variabler 

   

Erfarenhet -,003 

 ,776 

,018   ,077 -,017   ,089 

Tidspress ,258 

  ,002 

,046   ,630 -,061   ,513 

Professionell 

identifikation 

,015 

  ,886 

,507   ,000  

Klient-

identifikation 

,144 

  ,157 

 ,488   ,000 

Transformellt- 

ledarskap 

-,011 

  ,932 

,049   ,744 ,129   ,379 

Transaktionellt- 

ledarskap 

-,068 

  ,584 

,307   ,034 -,161   ,262 

R
2
 ,167 ,376 ,297 

Just. R
2
 ,095 ,332 ,247 

Sig. ,041 ,000 ,000 

F 2,336 8,545 5,991 
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5.7 Medieringsanalys 

 

Analysen om mediering handlar i vårt fall om huruvida klientidentifikation agerar som en 

underliggande variabel mellan transformellt ledarskap och RAQ acts. RAQ acts är den beroende 

variabeln, transformellt ledarskap är den oberoende variabeln och klientidentifikation är den 

underliggande variabeln. 

 

För att testa mediering krävs att tre villkor ska vara uppfyllda (Pierce, 2003). 

1. Den oberoende variabeln ska ha signifikant påverkan på den beroende variabeln. 

2. Den oberoende variabeln ska ha signifikant påverkan på den underliggande variabeln. 

3. Den underliggande variabeln ska ha signifikant påverkan på den beroende variabeln. 

 

Vi har inte kunnat påvisa signifikanta relationer mellan variablerna och därför sker heller ingen 

medieringseffekt. Detta gör att H4 kan förkastas. 

 

5.8 Resultat av hypotesprövning 

 

I följande avsnitt går vi igenom huruvida de statistiska resultat som vi har fått i vår studie ger stöd 

till våra hypoteser, eller om dessa ska förkastas.  

 

5.8.1 Accepterade hypoteser 

 

Endast en av studiens hypoteser kunde accepteras, hypotes 5. Vi kan konstatera att tidspress har en 

påverkan på att revisorn begår RAQ acts då vi genom statistiska tester kan påvisa ett positivt 

signifikant samband.  Detta stämmer även överens med tidigare forskning.  

 

H5: Tidspress har ett positivt samband med revisorns benägenhet att begå RAQ acts 

 

5.8.2 Ej accepterade hypoteser 

 

De övriga fyra hypoteser som vi använt i studien kan inte accepteras då vi inte finner tillräckligt 

med stöd i de statistiska testerna. Det finns inget signifikant samband som tyder på att 

klientidentifikation skulle påverka revisorn till att begå RAQ acts och därför förkastas hypotesen.  
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H1: Klientidentifikation har ett positivt samband med benägenheten att utföra RAQ acts 

 

I vår studie finner vi inga samband som styrker påståendet att klientidentifikation påverkar revisorn 

att begå RAQ acts. Därför förkastar vi hypotes 1.  

 

H2: Transformellt ledarskap har ett positivt samband med att revisorn identifierar sig med sin 

klient 

 

Vi kan inte heller se något samband som tyder på att ett transformellt ledarskap påverkar huruvida 

revisorn identifierar sig med sin klient. Därför väljer vi även att förkasta denna hypotes.  

 

H3: Transformellt ledarskap har ett positivt samband med följarens benägenhet att utföra RAQ acts 

 

Vi har inte kunnat bekräfta att ett transformellt ledarskap påverkar revisorn till att begå RAQ acts 

vilket innebär att även denna hypotes förkastas.  

 

H4: Klientidentifikation är en mellanliggande variabel mellan transformellt ledarskap och RAQ 

acts 

 

Hypotes 4 som anger att klientidentifikation skulle vara en mellanliggande variabel mellan 

transformellt ledarskap och RAQ acts förkastas då vi inte har kunna stärka denna hypotes genom de 

statistiska tester som genomförts i studien.  
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Tabell 5.11: Hypoteser 

 

H1: Klientidentifikation har ett positivt samband med benägenheten att utföra 

RAQ acts 

Accepteras inte 

H2:  Transformellt ledarskap har ett positivt samband med att revisorn 

identifierar sig med sin klient 

Accepteras inte 

H3:  Transformellt ledarskap har ett positivt samband med följarens benägenhet 

att utföra RAQ acts 

Accepteras inte 

H4: Klientidentifikation är en mellanliggande variabel mellan transformellt 

ledarskap och RAQ acts 

Accepteras inte 

H5:  Tidspress har ett positivt samband med revisorns benägenhet att begå RAQ 

acts 

Accepteras 
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6. Slutsats  

 

I detta avslutande kapitel kommer vi att redovisa de resultat vi har kommit fram till i studien. Vi 

kommer även att diskutera kritik mot studien och förslag till framtida forskning.

 

 

6.1 Diskussion kring studiens resultat och slutsats 

 

Denna studie har syftat till att undersöka objektivitet hos revisorn, hur olika faktorer kan påverka 

dennes objektivitet och få revisorn att begå kvalitetsreducerade handlingar, så kallade RAQ acts. 

Främst har studien syftat till att undersöka om ett transformellt ledarskap hos klienten påverkar 

revisorns benägenhet att begå RAQ acts. Tidigare forskning av bland annat Bass (1990) har påvisat 

att ledarskap kan påverka följare men ingen tidigare forskning har gjorts på huruvida transformellt 

ledarskap hos klienter påverkar revisorers beteende och handlingar. 

Nedan diskuteras huruvida vi lyckats besvara de frågeställningar som vi haft som underlag för 

studien. 

 

 Påverkas revisorns benägenhet att begå RAQ acts av att klienten är en transformell ledare? 

Vi finner inget stöd i studien att ett transformellt ledarskap från klienten ska påverka revisorn på ett 

sådant sätt att denne skulle begå RAQ acts. Signifikansen är för låg vilket gör att vi inte kan se ett 

statistiskt samband. Varken det transformella eller transaktionella ledarskapet verkar påverka 

revisorns benägenhet att utföra RAQ acts. Tidigare forskning har funnit samband mellan 

ledarskapsstil och benägenheten att utföra oetiska handlingar till förmån för företaget (Effelsberg, 

Solga & Gurt, 2013; Graham, Ziegert & Capitano, 2013). Det kan vara på så sätt att RAQ acts inte 

går att jämföra med oetiska handlingar till förmån för företaget. Kvaliteten på revisionen verkar inte 

löpa någon risk på grund av klientens ledarskap. 

 

 Påverkas revisorns benägenhet att begå RAQ acts av klientidentifikation? 

Tidigare forskning av Bamber & Iyer (2007) samt Svanberg & Öhman (2014) kring huruvida 

klientidentifikation påverkar revisorns objektivitet och revisorns agerande har visat att en revisor 

som identifierar sig med sin klient tenderar att agera på ett sätt som föredras av klienten. Trots detta 

finner vi inget stöd för att revisorns benägenhet att begå RAQ acts ska påverkas av 

klientidentifikation. Det finns ingen signifikans i sambandet mellan RAQ acts och 

klientidentifikation. 
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 Påverkas klientidentifikation av att klienten är en transformell ledare? 

På frågan huruvida revisorn identifierar sig med klienten om denne uppvisar transformella 

ledarskapsbeteenden kan vi inte påvisa att det finns ett samband mellan dessa variabler. Våra 

statistiska tester visar på att det inte föreligger någon signifikans i sambandet. Detta är ett något 

oväntat resultat då det finns ett samband mellan transformellt ledarskap och att identifiera sig med 

sin organisation (Martin & Epitropaki, 2001; och Effelsberg, Solga & Gurt 2013) samt att 

klientidentifikation och organisationsidentifikation i princip är samma sak (Mael & Ashforth 1992; 

Bamber & Iyer 2007). Något som gör resultatet än mer oväntat är att vi fann ett samband mellan 

transaktionellt ledarskap hos klienten och klientidentifikation. Transformellt ledarskap och 

transaktionellt ledarskap är starkt sammanlänkade. Det transformella ledarskapet anses vara en 

förlängning av det transaktionella ledarskapet (Graham, Ziegert & Capitano, 2013). Studier har 

visat att där det transaktionella ledarskapet påverkar så påverkar det transformella ledarskapet ofta 

ännu mer (Graham, Ziegert & Capitano, 2013; Podsakoff, MacKenzie, Moorman & Fetter, 1990). 

Det är då rimligt att tro att det transformella ledarskapet borde ha en högre påverkan på 

klientidentifikation men att vår studie lider av för få respondenter. Klientens ledarskap har en 

inverkan på revisorns benägenhet att identifiera sig med klienten vilket i förlängningen påverkar 

revisorns objektivitet. 

 

 Påverkas revisorns benägenhet att begå RAQ acts av tidspress? 

Vi har däremot kunnat konstatera att det föreligger ett positivt samband mellan revisorns 

benägenhet att begå RAQ acts och tidspress. Signifikansen är ,002. Att tidspress har en negativ 

inverkan på kvaliteten på revisionen har varit känt åtminstone sedan 1982 (Alderman & Deitrick, 

1982) och det är många som har konstaterat samma sak (Pierce & Sweeney, 2004; Otley & Pierce, 

1996; Gundry och Liyanarachchi, 2007). Svanberg och Öhman (2014) fann inget samband mellan 

tidspress och RAQ acts och antydde då att mer erfarna revisorer i ledande ställning på 

revisionsbyrån inte var lika påverkade av tidspress som mindre erfarna revisorer i en junior 

ställning. Vår studie visar på en hög andel av manager och partner (runt 88 %) samt att medeltalet 

för erfarenhet är 23,5 år. Detta indikerar att mer erfarna revisorer i ledande ställning påverkas av 

tidspress och begår RAQ acts som en följd av denna tidspress. 
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6.2  Kritik mot studien 

 

Att använda sig av en enkätundersökning innebär att respondenten fritt får tolka frågorna och 

svarsalternativen vilket gör det omöjligt att avgöra huruvida svaren motsvarar respondentens 

faktiska upplevelse. Det finns då en möjlighet att resultaten av studien är felaktiga. Enkäten innehöll 

också ett stort antal frågor vilket kan påverka revisorns motivation att reflektera över svarsalternativ 

och ge ett väl övervägt svar. Coram, NG & Woodliff (2003) påpekar att det kan vara känsligt för 

respondenterna att medge att denne utfört RAQ acts och många av frågorna kan också vara känsliga 

för revisorerna att besvara eftersom de måste granska sin klients beteende och sitt eget agerande. 

Vi har genomfört en principalkomponentanalys och den är väldigt känslig för antalet respondenter 

studien har. Rekommendationen är 10 respondenter per fråga men 5 respondenter per fråga kan vara 

tillräckligt (Pallant, 2010). I vår studie har vi använt oss av ett instrument med 23 frågor för att mäta 

transformellt ledarskap hos klienten. Idealt skulle vi alltså behövt 230 respondenter men 115 

stycken kunde ha varit nog. Vi hade bara 104 användbara enkäter vilket gör att resultatet av 

principalkomponentanalysen för transformellt ledarskap är väldigt osäker. 

 

Kritik mot studien måste riktas till den låga svarsfrekvensen vilket har inneburit att det är svårt att 

se resultaten som tillförlitliga Den låga svarsfrekvensen kan bero på att det vid utskickstillfället är 

bokslut vilket kan innebära att revisorerna inte har haft tid att besvara enkäten. Det kan också bero 

på frågornas natur, att respondenterna inte har velat svara på frågor som handlar om huruvida denne 

begått RAQ acts.   

 

6.3 Studiens empiriska nytta 

 

Begränsningar i studien gör det svårt att generalisera resultaten och svara på huruvida resultaten kan 

användas i praktiken. Dock lyfter studien viktiga frågeställningar gällande revisorns objektivitet och 

belyser faktorer som kan ha en påverkan på revisorns objektivitet och dennes benägenhet att begå 

kvalitetsreducerande handlingar.  

 

Studien är till nytta för fortsatta akademiska studier då den lyfter fram frågeställningar som kräver 

vidare forskning för att kunna motverka påverkan på revisorns objektivitet och revisionskvaliteten.  
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 

 

Då denna studie innehåller begränsningar, bland annat i form av en väldigt låg svarsfrekvens kan det tänkas 

att studien skulle kunna upprepas och ge ett annat resultat vid ett större underlag. Att driva forskningen 

vidare vad gäller att identifiera faktorer som påverkar revisorns objektivitet är viktigt för att kunna behålla en 

god redovisnings kvalitet. Och genom att identifiera faktorer som påverkar revisorns objektivitet ger det en 

förståelse och en möjlighet att reducera påverkan på revisorns objektivitet och dennes handlingar. 
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Bilaga 1: Enkät 

 

Del 1 - Inledning 

 

1.1Kön: 

Man Kvinna  

1.2Hur gammal är du?  

 

  1.3Antal år du har arbetat som revisor?  

 

1.4Har du följande auktorisation? 

Auktoriserad revisor Godkänd revisor Ingen  

1.5Position i nuvarande företaget (välj en): 

Junior Senior Manager Partner  

1.6Arbetar du i en av följande byråer: Deloitte, Ernst & Young, KPMG eller PwC? 

Ja Nej  

Del 2 

 

2.1Tidsbudgetarna har på din arbetsplats under det senaste året varit (välj en) 

Mycket lätt att uppnå Uppnåbara med ansträngning Uppnåbara med betydande ansträngningar 

Mycket snäv, nästan omöjlig att uppnå Omöjliga att uppnå 

2.2Hur ofta uppnår du din tidsbudget? (välj ett) 

Nästan alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig  

2.3Om du inte underrapporterade din tid, hur ofta skulle du uppnå din tidsbudget? (välj ett) 

Nästan alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig   

  

  



69 
 

Del 3 

 

3.1När någon kritiserar mitt yrke känns det som en personlig förolämpning. 

Håller inte med alls Håller inte med Neutral Håller med Håller med fullständigt  

3.2Jag är väldigt intresserad av vad andra tycker om mitt yrke. 

Håller inte med alls Håller inte med Neutral Håller med Håller med fullständigt  

3.3När jag talar om mitt yrke säger jag vanligtvis "vi" istället för "de". 

Håller inte med alls  Håller inte med Neutral Håller med Håller med fullständigt  

3.4Mitt yrkes framgångar är mina framgångar. 

Håller inte med alls Håller inte med Neutral Håller med Håller med fullständigt  

3.5När någon berömmer mitt yrke känns det som en personlig komplimang. 

Håller inte med alls Håller inte med Neutral Håller med Håller med fullständigt  

Del 4 

 

Vänligen tänk på den största klienten som du för närvarande reviderar och besvara följande frågor med avseende på den 

specifika klienten.  

  4.1Hur länge har du reviderat denna klient? (antal år)  

 

4.2Hur länge har ert företag reviderat denna klient? (antal år)  

 

4.3Hur mycket omsätter denna klient per år? (miljoner kronor)  

 

4.4Vänligen bedöm betydelsen av denna klient för ditt företag 

Inte alls viktig Viktig till viss del Neutral Viktig Mycket viktig  
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4.5När någon berömmer min klient känns det som en personlig komplimang 

Håller inte med alls Håller inte med Neutral Håller med Håller med fullständigt  

4.6När jag talar om min klient säger jag vanligtvis "vi" istället för "de" 

Håller inte med alls Håller inte med Neutral Håller med Håller med fullständigt  

4.7Klientens framgångar är mina framgångar 

Håller inte med alls Håller inte med Neutral Håller med Håller med fullständigt  

4.8Jag är väldigt intresserad av vad andra tycker om min klient 

Håller inte med alls Håller inte med Neutral Håller med Håller med fullständigt  

4.9När någon kritiserar min klient känns det som en personlig förolämpning 

Håller inte med alls Håller inte med Neutral Håller med Håller med fullständigt  

4.10Klienten har inte ett gott rykte i näringslivet 

Håller inte med alls Håller inte med Neutral Håller med Håller med fullständigt  

4.11Allmänheten har höga tankar om klienten 

Håller inte med alls Håller inte med Neutral Håller med Håller med fullständigt  

4.12Klienten anses vara ett av de bästa företagen att jobba med 

Håller inte med alls Håller inte med Neutral Håller med Håller med fullständigt  

Del 5 

 

Vänligen tänk på den största klienten som du för närvarande reviderar och besvara följande frågor med avseende på den 

specifika klienten. Givet den tidspress du upplever i ditt arbete...  

 5.1 Hur sannolikt är det att du underrapporterar tid genom att arbeta på personlig tid? 

Helt osannolikt      Sannolikt 

 

5.2 Hur sannolikt är det att du bytt tid till icke-avgiftsbelagd? 

Helt osannolikt      Sannolikt 
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 5.3 Hur sannolikt är det att du misslyckas med att efterforska en redovisningsprincip? 

Helt osannolikt      Sannolikt 

 

 5.4 Hur sannolikt är det att du gör ytliga granskningar av klientens dokument? 

Helt osannolikt      Sannolikt 

 

 5.5 Hur sannolikt är det att du godtar en svag förklaring från denna klient? 

Helt osannolikt      Sannolikt 

 

 5.6 Hur sannolikt  är det att du hoppar över eller avskriver ett granskningssteg utan att senare slutföra arbetet 

eller notera dess utelämnande?  

Helt osannolikt      Sannolikt 

 

 5.7 Hur sannolikt är det att du minskar mängden arbete som läggs ned i ett revisionssteg, till en nivå under vad 

du normalt sett anser rimligt? 

Helt osannolikt      Sannolikt 

 

Del 6 

 

 Vänligen tänk på den största klienten och på den person som för redovisningsfrågorna framstår som ledaren för 

klienterna och besvara följande frågor med avseende på den specifika ledaren.  

6.1Visar att han/hon förväntar sig mycket av mig 

Håller med fullständigt Håller med Håller delvis med Neutral Håller delvis inte med 

Håller inte med Håller inte med alls  

6.2Ger mig alltid positiv "feedback" när jag presterar bra. 

Håller med fullständigt Håller med Håller delvis med Neutral Håller delvis inte med 

Håller inte med Håller inte med alls  
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6.3Agerar utan hänsyn till mina känslor 

Håller med fullständigt Håller med Håller delvis med Neutral Håller delvis inte med 

Håller inte med Håller inte med alls  

6.4Målar en intressant bild av framtiden för vår grupp. 

Håller med fullständigt Håller med Håller delvis med Neutral Håller delvis inte med 

Håller inte med Håller inte med alls  

6.5Leder genom att "göra" snarare än att bara "berätta" 

Håller med fullständigt Håller med Håller delvis med Neutral Håller delvis inte med 

Håller inte med Håller inte med alls  

6.6Ger mig speciellt erkännande när mitt arbete är väldigt bra. 

Håller med fullständigt Håller med Håller delvis med Neutral Håller delvis inte med 

Håller inte med Håller inte med alls  

6.7Visar respekt för mina personliga känslor 

Håller med fullständigt Håller med Håller delvis med Neutral Håller delvis inte med 

Håller inte med Håller inte med alls  

6.8Är en bra förebild. 

Håller med fullständigt Håller med Håller delvis med Neutral Håller delvis inte med 

Håller inte med Håller inte med alls  

6.9Beter sig på ett sätt som tillgodoser mina personliga behov 

Håller med fullständigt Håller med Håller delvis med Neutral Håller delvis inte med 

Håller inte med Håller inte med alls  

6.10Insisterar på att jag ska vara högpresterande. 

Håller med fullständigt Håller med Håller delvis med Neutral Håller delvis inte med 

Håller inte med Håller inte med alls  

6.11Behandlar mig utan tanke på mina personliga känslor 

Håller med fullständigt Håller med Håller delvis med Neutral Håller delvis inte med 

Håller inte med Håller inte med alls  
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6.12Har en klar uppfattning om vart vi är på väg 

Håller med fullständigt Håller med Håller delvis med Neutral Håller delvis inte med 

Håller inte med Håller inte med alls  

6.13Lovordar mig när mitt arbete är bättre än genomsnittet. 

Håller med fullständigt Håller med Håller delvis med Neutral Håller delvis inte med 

Håller inte med Håller inte med alls  

6.14Nöjer sig inte med det näst bästa 

Håller med fullständigt Håller med Håller delvis med Neutral Håller delvis inte med 

Håller inte med Håller inte med alls  

6.15Ger mig personligen komplimanger när mitt arbete är enastående. 

Håller med fullständigt Håller med Håller delvis med Neutral Håller delvis inte med 

Håller inte med Håller inte med alls  

6.16Främjar samarbete mellan arbetsgrupper 

Håller med fullständigt Håller med Håller delvis med Neutral Håller delvis inte med 

Håller inte med Håller inte med alls  

6.17Erkänner oftast inte mina bra prestationer 

Håller med fullständigt Håller med Håller delvis med Neutral Håller delvis inte med 

Håller inte med Håller inte med alls  

6.18Inspirerar andra med sina planer inför framtiden 

Håller med fullständigt Håller med Håller delvis med Neutral Håller delvis inte med 

Håller inte med Håller inte med alls  

6.19Utmanar mig att tänka på gamla problem på nya sätt 

Håller med fullständigt Håller med Håller delvis med Neutral Håller delvis inte med 

Håller inte med Håller inte med alls  

6.20Får andra att engagera sig i hans/hennes planer för framtiden 

Håller med fullständigt Håller med Håller delvis med Neutral Håller delvis inte med 

Håller inte med Håller inte med alls  
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6.21Ställer frågor som driver mig att tänka. 

Håller med fullständigt Håller med Håller delvis med Neutral Håller delvis inte med 

Håller inte med Håller inte med alls  

 

6.22Uppmuntrar medarbetare att vara lagspelare 

Håller med fullständigt Håller med Håller delvis med Neutral Håller delvis inte med 

Håller inte med Håller inte med alls  

6.23Har stimulerat mig att omvärdera hur jag utför saker 

Håller med fullständigt Håller med Håller delvis med Neutral Håller delvis inte med 

Håller inte med Håller inte med alls  

6.24Söker alltid nya möjligheter för sitt företag 

Håller med fullständigt Håller med Håller delvis med Neutral Håller delvis inte med 

Håller inte med Håller inte med alls  

6.25Får gruppen att sträva mot samma mål 

Håller med fullständigt Håller med Håller delvis med Neutral Håller delvis inte med 

Håller inte med Håller inte med alls  

6.26Föregår med gott exempel 

Håller med fullständigt Håller med Håller delvis med Neutral Håller delvis inte med 

Håller inte med Håller inte med alls  

6.27Har idéer som utmanar mig att omvärdera mina grundläggande antaganden om mitt arbete 

Håller med fullständigt Håller med Håller delvis med Neutral Håller delvis inte med 

Håller inte med Håller inte med alls  

6.28Skapar en laganda bland sina medarbetare 

Håller med fullständigt Håller med Håller delvis med Neutral Håller delvis inte med 

Håller inte med Håller inte med alls  
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Del 7 

 

Vänligen tänk på den största klient som du för närvarande reviderar och besvara följande frågor med avseende på den 

specifika klienten,  

7.1 Jag har fullständigt förtroende om kundens internkontroll 

Helt osannolikt      Sannolikt 

 
7.2 Vid vissa tillfällen kan jag inte lita på klientens internkontroll 

Helt osannolikt      Sannolikt 

 
 7.3 Jag kan räkna med att klientens internkontroll är trovärdig 

Helt osannolikt      Sannolikt 

 
 

 Vänligen tänk på den största klienten som du för närvarande reviderar och på den person som för 

redovisningsfrågorna framstår som ledaren för klienterna och besvara följande frågor med avseende på den specifika 

ledaren.  

 

 7.4 Jag har full tillit till honom/henne 

Helt osannolikt      Sannolikt 

 
7.5 Ibland kan jag inte lita på honom/henne 

Helt osannolikt      Sannolikt 

 
7.6 Jag kan räkna med att han/hon är trovärdig 

Helt osannolikt      Sannolikt 

 
 7.7 Jag har stor respekt för honom/henne 

Helt osannolikt      Sannolikt 

 
 7.8 Jag har stor aktning för honom/henne 

Helt osannolikt      Sannolikt 

 
 7.9 Jag beundrar honom/henne som ledare 

Helt osannolikt      Sannolikt 
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Billaga 2: Ursprungliga enkätfrågor 

 

Tidspress 

If you did not under-report any time, how often would you meet budget? 

How often do you achieve your time budgets? 

In general, were the time budgets for jobs you worked on in the last year: 

Very easy to attain 

Attainable with reasonable effort 

Attainable with considerable effort 

Very tight, practically unattainable 

Impossible to achieve 

How often: 

Shift time to non-chargeable 

URT (under report time) by working on personal time  

(Frågor från Otley & Pierce, 1996) 

 

Professionell identifikation  

When someone praises my profession, it feels like a personal compliment. 

My profession‟s successes are my successes. 

I am very interested in what others think about my profession. 

When someone criticizes my profession, it feels like a personal insult. 

When I talk about my profession, I usually say „„We‟‟ rather than „„They.‟‟ 

(Frågor från Bamber & Iyer, 2007) 

 

Klientidentifikation  

When someone praises this client, it feels like a personal compliment. 

When someone criticizes this client, it feels like a personal insult. 

When I talk about this client, I usually say „„We‟‟ rather than „„They.‟‟  

This client‟s successes are my successes.  

I am very interested in what others think about this client  

(Frågor från Bamber & Iyer, 2007) 
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RAQ acts  

During the past year, have you: Reduced work below a reasonable level? 

In your work as auditor, do you ever sign off a required audit step not covered by another audit step, 

without completing the work or noting the omission of procedures? 

During the past year, have you: Accepted weak client explanations? 

During the past year, have you: Made superficial reviews of client documents? 

During the past year, have you: Failed to research an accounting principle? 

(Frågor från Otley & Pierce, 1996) 

 

TLI  

Asks questions that prompt me to think 

Gives me special recognition when my work is very good  

Providing a good model for me to follow 

Is able to get others committed to his/her dream 

Commends me when I do a better than average job 

Inspires others with his/her plans for the future 

Gets the group to work together for the same goal 

Foster collaboration among work groups 

Is always seeking new opportunities for the organization 

Personally compliments me when I do outstanding work 

Leads by example 

Has stimulated me to rethink the way I do things 

Always gives me positive feedback when I perform well 

Encourages employees to be “team players” 

Will not settle for second best 

Shows us that he/she expects a lot from us 

Has a clear understanding of where we are going 

Behaves in a manner thoughtful of my personal needs 

Paints an interesting picture of the future for our group 

Has ideas that have challenge me to reexamine some of the basic assumptions about my work 

Insists on only the best performance 

Shows respect for my personal feelings 

Frequently does not acknowledge my good performance 

Acts without considering my feelings 

Treats me without considering my personal feelings 



78 
 

Challenge me to think about old problems in new ways 

Leads by ”doing”, rather than simply by “telling 

(Frågor från Podsakoff, MacKenzie, Moorman och Fetter, 1990) 


