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Aim: Our first subsidiary aim of this study is to investigate whether the pressure is a threat to 

auditor's independence by investigating whether there is a difference between the pressure 

experienced by auditors and the pressures they estimate that they can handle. Our second subsidiary 

aim is to explain how and to what extent an audit committees' existence can lower the auditor's 

perceived pressure and thereby strengthen the auditor's independence. 

 

Method: This study is conducted by a quantitative method. Data were collected using data 

questionnaires sent by e - mail to 316 auditors in Sweden working with listed companies. The 

auditor has estimated his or hers perceived pressure from clients using the Borg CR100 (centiMax) 

Scale®. Data analysis has been performed by correlation analysis, regression analysis, and t-test 

with the statistical program SPSS. 

 

Result & Conclusions: We found a significant difference between the experienced pressure by 

auditors and the pressure auditors estimated that they could handle before approving a false 

financial report. The study indicates a small difference in the perceived pressure for audits in co-

operation with companies with audit committees, compared with companies without audit 

committees. However, the difference was not significant. 

 

Suggestions for further research: In Chapter 5.5 we bring up suggestions for further research and 

the main issues we discuss are: how the composition of audit committees influences audit 

committees' effectiveness, what the large differences in whether the auditors are experiencing 

pressure or not from the President and Board of the company are caused by and how the health is 

affected by the estimated pressure auditors experiencing. 

 

Contribution of the thesis: The study contributes with the empirical foundation for continued 

research because this study is the first of its kind in Sweden. Furthermore, the study contributes 

practically to a greater knowledge of how much pressure an accountant experience in relation to 

what the auditor believes that they are capable of and how audit committees affect the auditor's 

perceived pressure. 

 

Key words: Auditor, Independence, Audit Committee, Pressure, Borg CR100 (centiMax) 
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Sammanfattning 

 

Titel: Revisorns oberoende - En kvantitativ studie av revisorers upplevda press och 

revisionsutskotts inverkan på upplevd press 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Andreas Jangenfeldt och Anna Schröder 

 

Handledare: Jan Svanberg 

 

Datum: 2016 – Augusti 

 

Syfte: Vårt första delsyfte med den här studien är att undersöka om press är ett hot mot revisorns 

oberoende genom att undersöka om det är skillnad på den press revisorer upplever och den press de 

bedömer att de klarar av. Vårt andra delsyfte är att redogöra för hur och i vilken omfattning ett 

revisionsutskotts existens kan sänka revisorns upplevda press och därmed stärka revisorns 

oberoende. 

 

Metod: Denna studie är utförd med kvantitativ metod. Data har samlats in med hjälp av dataenkäter 

som har skickats via e-post till 316 revisorer i Sverige som arbetar med noterade bolag. Revisorerna 

har skattat sin upplevda press från klienterna med hjälp av Borg CR100 (centiMax) Scale®. Analys 

av data har utförts med korrelationsanalys, regressionsanalys och t-test med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS.  

 

Resultat & slutsats: Vi fann signifikant skillnad mellan den press revisorerna upplever och den 

press revisorerna bedömer att de skulle klara av innan de godkänner en felaktig finansiell rapport. 

Studien indikerar en liten skillnad i upplevd press vid revision av företag med revisionsutskott 

jämfört med revision av företag utan revisionsutskott. Dock var denna skillnad inte signifikant. 

 

Förslag till fortsatt forskning: I kapitel 5.5 tar vi upp förslag till fortsatt forskning varvid 

huvudfrågorna vi diskuterar är följande: hur sammansättningen av revisionsutskotten påverkar 

revisionsutskottens effektivitet, vad som orsakar de stora skillnaderna i huruvida revisorerna 

upplever press eller inte från VD och styrelse och hur hälsan påverkas av den press revisorerna 

bedömer att de upplever.  

 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen bidrar med empiriskt underlag för fortsatt forskning då denna studie 

är den första i sitt slag som har utförts i Sverige. Vidare bidrar studien praktiskt till en ökad kunskap 

om hur mycket press en revisor upplever i förhållande till vad en revisor bedömer att de klarar av 

samt hur revisionsutskott påverkar revisorns upplevda press. 

 

Nyckelord: Revisor, Oberoende, Revisionsutskott, Press, Borg CR100 (centiMax) Scale® 
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1. Inledning 

 

 

I bakgrunden kommer vi att se på hur finansiella skandaler har lett till ansträngningar att förhindra 

att de uppträder igen. Den specifika ansträngning vi valt att fokusera på är revisionsutskott, som 

bland annat är ämnade att stärka revisorns oberoende. Detta övergår till en problemdiskussion, 

där vi behandlar begreppen press och stress och hur vi kopplar dessa begrepp till revisorns 

oberoende. Problemdiskussionen mynnar ut i ett antal forskningsfrågor som leder fram till vårt 

syfte med studien. Avslutningsvis nämner vi studiens avgränsningar och studiens fortsatta 

disposition. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

År 1932 avslöjades en av de största, och bland de första, finansiella skandalerna i senmodern tid. 

Kreuger & Toll Inc. styrt av Ivar Kreuger var ansvariga för en finansiell skandal i väldigt stor skala. 

Förfalskade konton, kreativ bokföring och så vidare, resulterade i den kollaps av företaget vi idag 

kallar för Kreugerskandalen (Flesher & Flesher, 1986). Efter Kreugerskandalen har ett flertal 

finansiella skandaler ägt rum, exempelvis Enron, Parmalat och Worldcom. Börskrascher och de 

depressioner som kan följa i deras fotspår orsakar mänskligt lidande och minskad livskvalité på 

många områden (Stuckler, Basu, Suhrcke & McKee, 2009). Efter varje kris har samhällsforskare 

försökt se orsaken till krisen. Om orsaken kan identifieras kan det ge underlag till att lagstifta, eller 

på annat sätt reglera, för att förhindra att samma orsak resulterar i en ny krasch (Simon, 1989; 

Moshirian, 2011 ). 

 

De finansiella skandaler som uppstår påverkar dels investerarnas förtroende för bolagen och 

bolagsstyrningen, men leder även till ett ifrågasättande av revisorns oberoende (Mjölnevik, 2010). 

Aktieägarna ställer sig frågan hur en finansiell skandal kan uppstå när revisorer har ett övergripande 

ansvar att kontrollera företagets finansiella situation. Förtroendet för revisorer har minskat i takt 

med att fler skandaler har uppdagats (Gometz, 2005; Libby, Nelson & Hunton, 2006). Som en följd 

av skandalerna har flera lagstiftningar utarbetats för att få en bättre övervakning av 

bolagsstyrningen och förstärka revisorns oberoende. I början på 1940-talet utvecklades 

revisionsutskott efter påtryckningar från Securities and Exchange Commission (SEC, 2000) i USA. 

Som en reaktion på Enronskandalen 2001 lagstiftades Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX) för att 

http://researchonline.lshtm.ac.uk/view/creators/1473.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426610003110
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höja kvalitén på finansiell rapportering i USA (Armitage, 2011). I samband med SOX blev 

revisionsutskott tvingande för alla publika företag på den amerikanska marknaden (Dhaliwal, 

Lamoreaux, Lennox & Mauler, 2015; Gpo.gov, 2002). 

 

Två sätt att arbeta för att producera trovärdig information är att öka revisorns oberoende och stärka 

den interna kontrollen. Men för att informationen ska vara förståelig för användarna, i det här fallet 

aktieägarna, är strävan att göra rapporterna jämförbara internationellt (Deegan & Unerman, 2011). 

För att öka jämförbarheten har arbetet med att stärka kontrollen av rapporternas trovärdighet skett 

på ett harmoniserat sätt mellan länder (SOU 2007:56). 

 

På grund av harmoniseringen har utvecklingen i Sverige följt andra länders exempel. I Sverige 

introducerades 2005 Svensk kod för bolagsstyrning även kallad koden (SOU 2004:130). Koden har 

mycket gemensamt med SOX-lagstiftningen, men det finns även skillnader (Dhaliwal et al., 2015; 

Koch, Stemann & Weber, 2012; SFS 2005:551). En likhet är främjandet av revisionsutskott. 

Kodens syfte är bland annat att främja revisorns oberoende. Det är Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning som förvaltar koden. Deras främsta uppgift är att understödja god bolagsstyrning i 

börsnoterade företag (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015). År 2009 lagstadgades 

revisionsutskott i ABL, dock inte helt tvingande, vilket vi återkommer till. Revisionsutskottens 

huvudsakliga uppgift är att övervaka den interna kontrollen och revisorns oberoende (Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning, 2015). 

 

Hädanefter i arbetet kommer vi att behandla ordet oberoende som synonymt med oberoende av dem 

vars förvaltning ska granskas. I koden står att: Bolagets revisor utses av bolagsstämman för att 

granska dels bolagets årsredovisning och bokföring, dels styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning (SOU 2004:130). Då det är styrelsens och VDns förvaltning som ska granskas menar vi 

med ordet oberoende, oberoende av styrelse och VD, och vi uppfattar det som att det är det som 

avses i andra studier som granskar revisorns oberoende. 

 

Föreningen auktoriserade revisorer (FAR) tydliggör, i en av sina rekommendationer för god 

yrkessed, följande: 

 

Revisorslagen innehåller en uttrycklig bestämmelse om att revisorer ska vara opartiska och 

självständiga när de utför sina uppdrag i revisionsverksamheten och att de ska vara 

objektiva i sina ställningstaganden. Lagen innehåller dessutom en särskild analysmodell för 

prövning av revisorns opartiskhet och självständighet. (FAR, 2011, s.11) 
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Med anledning av den inledande bakgrunden undrar vi hur långt vi har kommit. Vi ställs inför 

frågan om koden lett till ökat förtroende för revisorerna och om lagstiftningen påverkat revisorernas 

oberoende. 

 

I  Dagens Industri (Bråse, 2015) kan vi läsa att revisorer från PwC deltagit i SCA:s jaktaktiviteter i 

Norrland. Skandalen som inbegrep jäv i samband med affärsöverenskommelser och överutnyttjande 

av resor i privatplan, fick vi följa under hela 2015, bland annat i ledaren Utredningar som ger 

Boman råg i ryggen (Pettersson, 2015). I tidningen Civilekonomen står att de upprättat en etikjour. 

Det är en telefonlinje till för ekonomer som hamnat i etiska dilemman. Enligt Alexander Beck, som 

leder etikjouren, handlar samtalen ofta om lojalitets- och integritetskonflikter eller att man 

uppmanas godkänna rapporter som inte speglar verkligheten (Askman, 2016). Artiklar som dessa 

indikerar att det finns brister i, och hot mot, revisorns oberoende även efter införandet av koden. 

Varje del som kan påverka trovärdigheten på rapporterna, och därmed förtroendet för dem hos 

aktieägarna, behöver studeras i syfte att bidra till den kunskap beslutsfattare behöver för att undvika 

ekonomiska kriser (Stuckler et al., 2009; Moshirian, 2011).  

 

Människor som utsätts för olika typer av obekväma situationer upplever en sorts press (Dambacher 

& Hübner, 2014). När människor utsätts för en konfliktsituation så uppstår en typ av press 

(McMillan & Shertzer, 1978). Press finns i revisorns vardag och kan påverka revisorns oberoende 

(Knapp, 1985). 

 

Att de här ämnena behandlas i aktuella tidskrifter och tidningar visar att ämnet fortfarande är 

aktuellt, och det har väckt vårt intresse att studera ämnet och göra en undersökning av en aspekt av 

den komplexa problematiken. Vi kommer först att presentera lite av vad tidigare undersökningar 

visat. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Definitionen av press i den psykologiska litteraturen är när en individ försöker nå ett uppsatt “mål” 

och det föreligger hinder för individen att nå detta mål, det är i en sådan situation individen 

upplever press (Baumeister, 1984). Begreppen press och stress används ofta i litteraturen inom 

psykologi för att beskriva samma fenomen (Beilock & DeCaro, 2007). En individ i en pressad 

situation uppvisar oftast stressymptom. Graden av stressymptom och hur individen reagerar på 

pressen och den efterföljande stressen är väldigt individuellt (e.g: DeCaro, Thomas, Albert & 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426610003110
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Beilock, 2011; Schwabe & Wolf, 2012). Dock har tidigare studier funnit att press påverkar 

beslutsfattande och objektiviteten i konfliktsituationer (e.g: Goldman & Barlev, 1974) Vilken typ av 

press individen utsätts för är också av betydelse (ibid.) Nedan nämner vi några typer av press och 

även stress relaterat till revisorns arbetsmiljö. 

 

Ofta måste beslut fattas trots att mer tid erfordras för närmare eftertanke. Det är i denna situation vi 

upplever tidspress, när tiden vi har för att fatta ett beslut är begränsad (Klapproth, 2008). Tidigare 

studier har kommit fram till att tidspress påverkar omdömet på sådant sätt att individen inte tar all 

extern information i beaktande vid beslutsfattande (Svenson & Maule, 1993). 

 

När en individ utsätts för övervakning/kontroll i en typ av situation där det är av vikt att individen 

gör en bra prestation, utvecklas stressreaktioner (Dickerson & Kemeny, 2004). Dessa 

stressreaktioner uppstår dels på grund av pressen över resultatet men även pressen från 

övervakningen. Detta leder i sin tur till en försämring gällande individens kognitiva 

prestationsförmåga. Hur pass stark försämringen blir, beror på individens stresstålighet (Kassam, 

Koslov & Mendes, 2009). 

 

Det finns en ansenlig mängd akademiska studier som undersökt och definierat vilka faktorer som är 

underliggande när det gäller den press revisorn upplever (e.g: Pasewark, Shockley & Wilkerson, 

1992; Dhaliwal, Schatzberg & Trombley, 1993; Knapp, 1985; DeAngelo, 1981; Calegari, 

Schatzberg, & Sevcik, 1998; Schelluch & Thorpe, 1995; Frankel, Johnson & Nelson, 2002; Hodge, 

2003). Dessa studier identifierar och undersöker de underliggande faktorerna vid den press revisorn 

upplever och belyser att det är press från klienten som är det största hotet mot revisorns oberoende. 

Den press revisorn upplever från klienten kan likställas med tidspress och press vid övervakning 

(e.g: Pasewark et al., 1992; Dhaliwal et al., 1993; Knapp, 1985). De sammanfattade slutsatserna 

från studierna ovan är att revisorns förmåga att motstå press från klienten, och behålla sin 

oberoende ställning, påverkas negativt av ökade nivåer av konkurrens mellan företagen, större 

klientfirmor och starkare finansiell hälsa hos klienterna. Tidigare studier indikerar att press upptar 

arbetsminnet och andra resurser i hjärnan, vilket resulterar i en försämring i att lösa kognitiva 

uppgifter som är beroende av dessa resurser (Beilock & Carr, 2005; Lewis & Linder, 1997; 

Markman, Maddox & Worthy, 2006).  

 

Revisorn ska vara oberoende (SOU 2004:130). Definitionen av en oberoende revisor är ett begrepp 

som har diskuterats flitigt inom ämnesområdet (Hudaib & Haniffa, 2009). I tidigare studier 

omnämns dock begreppet oberoende som revisorns förmåga att motstå press från klienten (e.g: 
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Knapp, 1985). För att vara oberoende bör en revisor vara opartisk och fri från fördomar, men en 

revisor ska även vara självständig vilket betyder att revisorn ska kunna uttala sig fritt och rapportera 

korrekt utan påverkan från yttre faktorer (Craswell, Stokes & Laughton, 2002; Moore, Tetlock, 

Tanlu & Bazerman, 2006). Enligt ISB (Independence Standards Board) är revisorns självständighet 

frihet från press och andra faktorer som kan inverka på förmågan att genomdriva objektiva 

revisionsbeslut (Alleyne, Devonish & Alleyne, 2006). 

 

Bazerman, Morgan och Loewenstein (1997) hävdar att det är psykologiskt omöjligt för en revisor 

att vara oberoende då pressen från klienten alltid finns där. Även om revisorn har en hög integritet 

så har klienten alltid makten att kunna anställa och avskeda revisorer efter eget tycke. Klienten står 

för framtida intäkter till revisionsbyrån och dessa intäkter garanteras endast om revisorn har kvar 

sitt uppdrag hos klienten. Bazerman et al. (1997) fann att när ledningen hos klienten är 

sanningsenlig och ärlig och relationen mellan ledningen och revisorn var ett “samarbete”, endast då 

kunde revisorn slutföra uppdraget till sin fulla belåtenhet. Men i vissa situationer kan relationen 

mellan ledning och revisor vara antagonistiska och i dessa situationer finns det anekdotiska bevis 

som tyder på att den press ledningen utövar mot revisorn, kan utgöra ett hot mot revisorns 

oberoende. Pasewark et al. (1992) fann att revisorer har en svårighet att inta en opartisk inställning 

vid konfrontationer med klienten. Revisorerna rapporterade dessutom att ju högre maktposition 

klienten har desto större hot mot oberoendet upplever revisorerna. Knapp (1985) fann även i sin 

studie att konflikter mellan klient och revisor är ett verkligt hot mot genomförbarheten av en 

oberoende revision. 

 

Det har under åren tillkommit flera lagstiftningar vars främsta syfte är att stärka revisorns 

oberoende men även att stärka samhällets förtroende för revisorn (Dhaliwal et al., 2015). En av 

dessa i Sverige är Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet. 

Kortfattat innebär analysmodellen att revisorn inför varje nytt uppdrag ska göra en självgranskning 

och se om det finns omständigheter som kan rubba revisorns förmåga att utföra uppdraget opartiskt, 

självständigt och objektivt (FAR akademi, 2014). En annan ansträngning att lösa problematiken dök 

upp så sent som i mars 2016 då regeringen överlämnade en ny lagrådsremiss till lagrådet gällande 

revisorer och revision. Huvudsyftet med förslagen i lagrådsremissen är att stärka revisionskvaliteten 

och revisorns oberoende. Därmed stärks även allmänhetens förtroende för revisionen (SOU, 

2015:49). 

 

Som vi har nämnt ovan arbetas det kontinuerligt med lagstiftningar över hela världen för att stärka 

revisorns oberoende. Vi ska i vår studie fokusera på revisionsutskott som är en av samhällets 
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ansträngningar att stärka oberoendet (SFS 2005:551). Revisionsutskott är en grupp ledamöter, 

utsedda av styrelsen, som inte får vara anställda av bolaget och varav minst en måste ha 

redovisnings eller revisionskompetens (ibid). Deras uppgifter är bland annat att övervaka bolagets 

finansiella rapportering, hålla sig informerade om revisionen av årsredovisningen och 

koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och biträda 

vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval (SFS 2005:551). 

 

Det finns flertalet utländska studier som har undersökt om revisionsutskottet uppfyller sitt syfte, att 

stärka revisorns oberoende (Koch et al., 2012; Carcello & Neal, 2003; Klein, 2002). Dessa studier 

belyser i första hand sambandet mellan revisionsutskott och korrigerade finansiella rapporter och 

resultatet av studierna tyder på att revisionsutskott stärker revisorns oberoende. Det finns dock få 

studier som undersöker revisionsutskottets påverkan på den press revisorn upplever från klienten. 

 

Vår studie är ämnad att undersöka två saker. Det första är om den press en revisor upplever vid 

konfliktsituationer med klienten är ett verkligt hot mot hans eller hennes oberoende. Det andra är 

om den press de upplever skiljer sig beroende på om företaget som granskas har ett revisionsutskott 

eller inte. 

 

Den här studien lämnar flera bidrag till ett redan etablerat forskningsfält. För det första bidrar denna 

studie till kunskap om hur mycket press revisorer upplever och hur mycket press de bedömer sig 

klara av utan att ge efter för den. Den ger även ett bidrag till bilden av vad revisorer upplever som 

orsaker till press. Det finns en ansenlig mängd litteratur som generellt pekar på att effektiva 

revisionsutskott bidrar till ökad kvalité när det gäller revision och finansiella rapporter (Carcello 

and Neal, 2003; Klein, 2002). Vår studie kompletterar dessa tidigare forskningar genom att belysa 

en aspekt av skillnaden som uppstår när ett bolag har ett revisionsutskott. Vår studie bidrar även 

med empiriskt underlag då detta är den första studien inom Sverige som har undersökt revisorns 

upplevda press i revisor – klient relationen och om revisionsutskott har en inverkan på den upplevda 

pressen. 

 

Studien bidrar även till den pågående debatten om hur lagstiftningen på området ska se ut. Vi har i 

vår studie undersökt om revisionsutskott, som är en reglering av marknaden, minskar revisorns 

press. De personer och maktorgan som stödjer en mer reglerad marknad uttrycker en viss oro för 

relationen mellan Vd:n i bolaget och revisorn och hur detta påverkar revisorns oberoende (Lennox 

& Park, 2007). Revisionsutskott ska bland annat motverka den problematiken och press betraktas 

som det största hotet mot revisorns oberoende (e.g: Pasewark, Shockley & Wilkerson, 1992; 
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Dhaliwal, Schatzberg & Trombley, 1993; Knapp, 1985; DeAngelo, 1981; Calegari, Schatzberg, & 

Sevcik, 1998; Schelluch & Thorpe, 1995; Frankel, Johnson & Nelson, 2002; Hodge, 2003). 

 

1.3 Forskningsfrågor 

 

Med utgång från problemdiskussionen ovan har följande frågor uppstått, och kommer 

fortsättningsvis att undersökas. 

 

 Upplever revisorn uttrycklig press att godkänna felaktiga finansiella rapporter? 

 Om ja: Är pressen så stark att den kan påverka revisorns oberoende? 

 Finns det en signifikant skillnad i upplevd press beroende av om det finns ett 

revisionsutskott eller inte? 

 

1.4 Syfte 

 

Vårt första delsyfte med den här studien är att undersöka om press är ett hot mot revisorns 

oberoende genom att undersöka om det är skillnad på den press revisorer upplever och den press de 

bedömer att de klarar av. Vårt andra delsyfte är att redogöra för hur och i vilken omfattning ett 

revisionsutskotts existens kan sänka revisorns upplevda press och därmed stärka revisorns 

oberoende. 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Den här studien kommer att undersöka aspekten press i förhållande till revisionsutskott, inga andra 

eventuella konsekvenser av revisionsutskottets arbete. Vi begränsar oss också till situationen för 

revisorer i Sverige vars klienter är noterade bolag. 
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1.6 Disposition 

 

Här presenteras ett flödesschema över studiens fortsatta disposition. 

 

  Figur 1. Flödesschema 

 

 

Kapitel 2 -
Teoretiskt ramverk

Kapitel 3 - Metod

Kapitel 4 - Empiri

Kapitel 5 -
Resultatdiskussion, 
slutsats och bidrag
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2. Teoretiskt ramverk 
 

 

Då vi i vår studie undersöker ett tänkbart hot mot revisorns oberoende, press, kommer vi att inleda 

vår teoridel med vad tidigare studier kommit fram till vad gäller kopplingen mellan oberoende och 

press. Vi kommer vidare att behandla den press en revisor kan utsättas för och forskning rörande 

stress och press allmänt. En diskussion om hur vi människor, av olika anledningar, kan reagera 

olika på press, leder fram till vår första hypotes. Vidare kommer vi att se på avsikten med 

lagstiftningen  gällande revisionsutskott och även begrunda utländsk forskning inom området, vilket 

leder fram till vår andra hypotes. 

 

 

2.1 Press och oberoende 

 

Enligt svensk lag ska revisorn vara oberoende och objektiv när han eller hon utför revision (FAR, 

2011, s.11). En mängd akademiska studier identifierar press från klienten som det största hotet mot 

revisorns oberoende (e.g: Pasewark et al., 1992; Dhaliwal et al., 1993; Knapp, 1985; DeAngelo, 

1981; Calegari et al., 1998; Schelluch & Thorpe, 1995; Frankel et al., 2002; Hodge, 2003). Vi 

ställde oss frågan varför kvalitén på en oberoende revision skulle kunna hotas av press. Ett förslag 

till förklaring vi fann var konfliktteori och därför ska vi beskriva den som ett förslag på hur press 

kan påverka. 

 

2.1.2 Konfliktteori 

 

En beskrivning av det handlingssätt pressen från en konflikt kan leda till är konfliktteori (Janis & 

Mann, 1977). Enligt konfliktteori finns det olika kriterier för att bra beslut ska kunna tas. Det är 

bland annat att beslutsfattaren tror att det finns chans att uppnå ett tillfredsställande beslut och att 

det finns tillräckligt mycket tid till att nå ett informerat beslut. Om beslutsfattaren blir för hårt 

pressad finns enligt konfliktteori risken att han eller hon väljer ett sämre handlingssätt än annars. Ett 

sådant sämre handlingssätt är att beslutsfattaren håller fast vid sin kurs utan hänsyn till uppenbara 

risker. Ett annat är att han eller hon ogenomtänkt byter kurs och förtränger eventuella risker med det 

handlingssättet. Ett tredje tänkbart negativt handlingssätt är undvikande, att beslutsfattaren skjuter 

över ansvaret på andra eller skjuter upp det som behöver göras. Ett fjärde tänkbart scenario är att 

beslutsfattaren frenetiskt söker efter en snabb lösning (Janis & Mann, 1977). Även Thomas och 

Kilmann (1978) beskriver undvikande och tillmötesgående som tänkbara reaktioner på konflikter 



 

10 

 

och förklarar att undvikande inte är vare sig samarbetande eller exempel på ärlig och respektfull 

kommunikation, medan tillmötesgående är samarbetande, men inte helt säkert en följd av ärlig och 

respektfull kommunikation. Det tänkta scenariot att han eller hon ogenomtänkt byter kurs och 

förtränger risker med ett handlingssätt stöds av De Vries, Backbier, Kok och Dijkstra's (1995) 

studie. De har studerat hur press, i det studerade fallet press att passa in, kan påverka handlingssätt 

och förmå människor att välja handlingssätt som är uppenbart riskfyllda. Vi ska nu beskriva vad vi 

funnit i tidigare forskning som förklaring på varför en revisor kan uppleva press. 

 

2.1.3 Press kopplad till revisorn 

 

Eftersom alla företags mål, enligt mikroekonomisk teori, är vinstmaximering  spelar kunderna och 

förmågan att tillfredsställa kunderna en fundamental roll för alla aktörer på en marknad (Pindyck & 

Rubinfeld, 2013), till exempel revisorer. Men det finns också en lojalitetskonflikt som är inbyggd i 

revisorernas existens. I vår bakgrund nämnde vi följande hämtat från koden: Bolagets revisor utses 

av bolagsstämman för att granska dels bolagets årsredovisning och bokföring, dels styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning (SOU 2004:130). Det innebär att revisorn kritiskt ska granska 

klienten, kunden. Revisorn har alltså inte bara kunder att ta hänsyn till. Revision existerar till stor 

del på grund av samhällets krav på kontroll av företagen (SFS 2005:551). Revisorerna har alltså två 

aktörer att tillfredsställa, kunden och samhället. Knapp (1985) beskriver situationen med den press 

en revisor kan utsättas för av sin klient. Han förklarar att en revisors arbete ofta är att övertala 

styrelsen att handla mot sin vilja. Knapp (1985) påpekar att konflikter mellan revisorns ansvar och 

företagets önskemål är ett verkligt hot mot genomförbarheten av en oberoende revision. 

 

Guls (2005) studie är också ett exempel på vad tidigare forskning visar när det gäller vad som kan 

orsaka press för revisorerna. Där har han undersökt flera faktorer som skulle kunna påverka 

pressituationen, bland annat storleken på revisorns arvode. Han fann ett samband mellan förmåga 

att stå emot press och de variabler han undersökte. Gul och Tsui (1992) undersökte revisorernas 

konflikter med företag i förhållande till “lokus of control”, personlighet, och etiskt resonerande. 

Lokus är, enligt Wallston, Wallston och DeVellis (1978) en psykologisk term för uppfattningen om 

var kontrollen över en viss situation är lokaliserad, uppfattningen om huruvida individen själv har 

kontrollen över utgången eller om kontrollen finns utanför hans eller hennes egen makt. Gul och 

Tsui (1992) undersökte i vilken utsträckning en revisor går klientens önskemål till mötes. De fann 

att en kombination av “locus of control” och etiskt resonerande var en bättre förklaring till revisorns 

beslut än vad variablerna var för sig var. Gul och Tsui (1992) fann, när de undersökte bankernas 

förtroende för revisorernas förmåga att motstå den press företagsledningen kan utsätta en revisor 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykologi
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för, att revisorns arvode var en faktor som dämpade bankernas förtroende för den. Lord och 

DeZoort (2001) undersökte hur social press från det granskade företaget påverkar revisorns villighet 

att skriva under missvisande rapporter, och fann att press att lyda företagsledningen ökar villigheten 

att ge efter och skriva under. Även andra variabler till exempel konkurrenssituation, storleken på 

klientföretaget och storleken på revisionsbyrån, har undersökts i samband med revisorns upplevda 

press från företaget (Hatfield, Agoglia & Sanchez, 2008; Ahson och Asokan 2004). Schilke (2015) 

fann samband mellan faktorerna organisatorisk tillhörighet och en ökad förmåga att hantera press 

från omgivningen. Alla de här studierna har gemensamt att de behandlar den press revisorn kan 

utsättas för av att hamna i kläm mellan sitt uppdrag och sin klients önskemål. 

 

Bazerman et al. (1997) skriver att “Revisionsmisslyckanden beror sällan på uppsåtligt samarbete 

med uppdragsgivaren. I stället kan revisorer uppleva det som psykologiskt omöjligt att hålla sig 

opartiska och objektiva”. Wallace (1995) skriver att när yrkesmän arbetar i byråkratiska 

organisationer upplever de motstridiga mål och känner sig manade att välja lojalitet mot en, på 

bekostnad av lojalitet mot en annan. Yrkesmännen förväntas enligt Wallace (1995) välja lojalitet 

mot sin profession över uppdragsgivaren. Han fortsätter med att empiriska studier utmanar en 

förenklad modell som startpunkt för att förstå den komplexitet det innebär att välja lojalitet mot sin 

yrkesroll eller den organisation som de är på uppdrag av (ibid.). Andra förklaringar till att 

revisorernas obeorende är hotad när de ska granska sin uppdragsgivare, har föreslagits. Mayhew, 

Schatzberg och Sevcik (2001) menar att osäkerhet påverkar revisorns förmåga att vara oberoende. 

Om revisorn däremot inte är påverkad av osäkerhet kommer hänsynstagande till deras rykte hos 

företagsledare och investerare att främja obeorendet (ibid.). 

 

Men all forskning pekar inte på att det bara är svårt att vara objektiv och opåverkad av 

uppdragsgivaren. Det finns även forskning som tyder på andra möjliga hot mot oberoendet än 

bristande förmåga att vara oberoende. Öhman, Häckner, Jansson och Tschudi (2007)  har i sin 

studie av svenska revisorers syn på revision funnit att revisorerna ofta gör saker rätt i stället för att 

göra de rätta sakerna. Med det menas, vilket framkommer i artikeln, att de inte i första hand har 

aktieägarnas intressen för ögonen när de arbetar, utan att deras egen situation visar sig vara av större 

intresse för dem. De flesta studier vi funnit på området antyder dock att det är svårt att vara objektiv 

vid krav från olika håll, och inte att revisorerna uppsåtligt skulle välja sig själva framför sitt 

uppdrag i sin yrkesroll. 

 

De här exemplen ser vi som tecken på att vi människor, sociala varelser som vi är, kan hamna i 

situationer där vi upplever press. Tidigare studier har undersökt olika aspekter av press på revisorn, 
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som skulle kunna äventyra oberoendet. Detta ger en nyanserad bild av hur revisorernas situation är 

när det gäller intressekonflikter. 

 

2.1.4 Legitimitetsteorin 

 

Legitimitetsteorin ger ytterligare stöd åt att revisorn hamnar mellan motstridiga intressen. Enligt 

O´Donovan (2002) är legitimitetsteorin baserad på tanken att för att handla framgångsrikt måste 

företag agera inom de gränser samhället identifierar som acceptabelt uppförande. 

Legitimitetsteorin är en teori, som enligt flera forskares beskrivningar (O´Donovan, 2002; Deegan, 

2006), handlar om hur företag arbetar på sin rätt att existera genom att beakta samhällets 

förväntningar. Då revisorernas existens motiveras av aktieägarnas och ytterst samhällets behov, 

tycker vi att legitimitetsteorin är ett bra verktyg för att förstå den komplexa situation det kan 

innebära att utföra revision. Legitimitetsteorin stöder bilden av att revisorer har en arbetssituation 

som kan inbegripa konflikter, då fokus på kundtillfredsställelse är fundamentalt för alla företag 

(Pindyck & Rubinfeld, 2013), men revisorer har en uppgift som kan vara att handla tvärtemot 

(Knapp, 1985) och att det är den uppgiften, given av samhället, som legitimerar deras existens. 

 

Enligt Dowling och Pfeffer (1975) försöker företag uppnå samstämmighet mellan sin egen 

verksamhet och sociala värden som deras verksamhet är associerad till och de normer för 

acceptabelt uppförande i det större samhälle som de är en del av. Patten (1991) finner anledning att 

tro att samhällsansvar i sig kan motivera handlingar utan att lönsamhet nödvändigtvis behöver 

förklara handlingarna. I sin studie om huruvida frivillig information om sociala ansvarstaganden 

presenterade i årsrapporter är ett resultat av press från samhället eller om det härrör från 

lönsamhetsmål, uppmärksammar han något vi tycker är värt att nämna. I sin regressionsanalys 

finner han att lönsamhetsvariabler inte är förklarande variabler, medan vissa variabler som skulle 

kunna kopplas till samhällsansvar, som exempelvis industriklassificering, är signifikant förklarande. 

Det betraktar vi som belägg för legitimitetsteorin, och även om vi tror att antagandet om 

egennyttomaximering ofta håller, tror vi att Pattens (1991) studie är belägg för att samhället och 

människorna i samhället är mer komplexa och drivs av flera saker, i det här fallet kanske en önskan 

att bevisa, eller legitimera, sin rätt att verka. 

 

Det faktum att revisorerna agerar på uppdrag av ett bolag, men till nytta för samhället, har lett till 

forskning om hur lojalitetskonflikten kan komma att påverka. Jenkins och Lowe (1999) skriver att 

på senare tid har revisorer mött ökande kritik för att agera advokater till förmån för sina klienter. 

Sådan kritik träffar, enligt dem, själva hjärtat av revisionsrollen till förmån för allmännyttiga 
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intressen och allmänhetens förtroende för revisorerna. Deras studie på området antyder att en del 

revisorer betraktar sin roll lite annorlunda än den övervakande roll som av tradition förväntas 

(ibid.). 

 

När samhällets förväntningar förändras måste organisationer, enligt legitimitetsteorin, förändras för 

att anpassa sig, annars kommer deras överlevnad att vara hotad (Deegan, 2006). Vårt samhälle har 

förändrats, bland annat på grund av de täta skakningarna på finansmarknaden (Gometz, 2005, Libby 

et al., 2006), och vårt samhälles förväntningar har också förändrats i form av förändringar av 

lagarna (Gometz, 2005, Libby et al., 2006; Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015; Prop: 

2008/09:135). De här lagarna är bland annat ämnade att stärka oberoendet, vilket i sin tur ska öka 

tillförlitligheten på rapporterna och därmed minska skakningarna på marknaden (Prop: 

2008/09:135). Men innan vi sammanfattar vad tidigare forskning ger vid handen när det gäller den 

situation för en revisor som kan leda till press, vilket i sin tur kan hota oberoendet, ska vi kort titta 

på hur forskning definierar stress och press. 

 

2.1.5 Press 

 

Press är ett begrepp som används inom den psykologiska litteraturen för att beskriva reaktionen när 

en individ utsätts för en situation som innebär att det föreligger ett eller flera hinder för att individen 

ska nå sitt “mål” på ett tillfredsställande sätt (Baumeister, 1984). Det finns flera olika typer av 

press. En individ kan känna tidspress då ett arbete eller prestation ska slutföras inom en viss tid. Vid 

tidspress fattar individer snabbare beslut men detta sker på bekostnad av noggrannhet, vilket 

innebär att relevant information i beslutsunderlaget förbises (Dambacher & Hübner, 2014). En 

annan typ av press är när individen känner oro för slutprodukten, med andra ord, resultatet av 

prestationen. Tidigare studier indikerar att denna typ av press upptar arbetsminnet och andra 

resurser i hjärnan, vilket resulterar i en försämring i förmågan att lösa kognitiva uppgifter som är 

beroende av dessa resurser (Beilock & Carr, 2005; Lewis & Linder, 1997; Markman et al., 2006). 

Det är viktigt att nämna i sammanhanget att en individ kan uppleva flera olika sorters press under 

samma situation, vilket kan göra att den negativa påverkan på prestation och beslutsfattande blir 

mer omfattande (DeCaro et al., 2011). Tidigare studier har även funnit bevis för att människor 

reagerar olika på samma känsloupplevelse, de individuella förutsättningarna för hur vi reagerar på 

press spelar alltså stor roll (Marks, 1988). 
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2.1.6 Stress 

 

Vid manipulerade experiment i tidigare studier, där individer har blivit utsatta för press, har 

indikatorer på att detta även leder till stress observerats (e.g: DeCaro et al., 2011). De Kloet, Oitzl 

och Joels (1999) skriver att stress har ansetts som negativ till exempel för vårt minne. Men i sin 

artikel om stresshormoners inverkan på vår kognitiva förmåga argumenterar de för en mer 

nyanserad bild. Generellt har, enligt dem, hormonerna en funktion, att göra oss anpassningsbara till 

den situation vi är i. Men hormonerna kan ändras från anpassande till malanpassande till exempel 

när stressen blir för långvarig. Tidigare studier visar att individer upplever kraftig stress när kraven 

på individen i en situation överstiger individens resurser för klara av prestationen (e.g: Lazarus & 

Folkman, 1984). Precis som press är stress en mångfacetterad konstruktion. Begreppet stress har 

forskare försökt att definiera under lång tid. I den akademiska litteraturen talas ofta om tre olika 

stressmodeller; stimulusmodellen, responsmodellen och transaktionsmodellen (Cassidy, 2003). 

 

2.1.7 Stressmodeller 

 

Stimulusmodellen. Denna modell syftar på sådan stress som uppträder i vår omgivning men även 

sådan stress som ställer krav på individen, exempelvis stress i skolan (Cassidy, 2003). Modellen 

syftar till att förklara vad det är som orsakar stressen, med andra ord, själva ursprungskällorna till 

den upplevda stressen, men den tar även fasta på de yttre krav som ställs på individen. De yttre 

kraven som ställs på en individ benämns i den psykologiska litteraturen som stressorerna (Cassidy, 

2003). Tidigare forskning som bygger på detta synsätt försöker identifiera källorna till stress i 

yttervärlden (e.g. Brown & Harris, 1989). 

 

Responsmodellen. Stress ses som en abstrakt upplevelse, vi säger exempelvis att någon lider av 

stress. Det är den så kallade responsmodellen som är inriktad på individens upplevelse (Appley & 

Trumbull, 1986). Vi drar slutsatser utifrån de symtom individer uppvisar vid stress som exempelvis 

huvudvärk, sömnstörningar, irritabilitet och så vidare. Synsättet denna modell bygger på är 

följderna av kraven eller hur individen försöker att hantera kraven. Hit hör även fysiska, 

känslomässiga och beteendemässiga symtom som en reaktion på de krav vi ställs inför i livet (ibid.). 

Tidigare forskning med detta synsätt undersöker hur stress påverkar den psykiska och fysiska 

hälsan och visar att det är sällsynt med en psykisk eller fysisk sjukdom som inte kan 

sammankopplas med stress (Fisher & Reason, 1988). 
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Transaktionsmodellen. Denna modell är relativt ny inom forskning och bygger på både stimulus- 

och responsmodellens synsätt. Då de två tidigare stressmodellerna ses som relativt enkla inom 

stressforskningen så är denna modell betydligt mer komplex (Cassidy, 2003). Transaktionsmodellen 

tar inte bara stressorerna i beaktande utan tar även hänsyn till individen och att individen själv är en 

aktiv part i processen som kan påverka och hantera en möjlig stressituation. En stressor behöver 

alltså inte vara ett hot eller utlösa stress hos individen förrän individen har definierat stressorn som 

en stressutlösande faktor (Appley & Trumbull, 1986). Cassidy (2003) beskriver detta som ett 

interaktionistiskt synsätt där hänsyn tas till interaktion mellan individen och miljön. 

 

Press orsakad av konfliktsituationer kan påverka vårt beteende (e.g: Dambacher & Hübner, 2014; 

Janis & Mann, 1977; Goldman & Barlev, 1974). Press från företagsledningen, som ett hot mot 

revisorns oberoende, har varit föremål för många utländska studier (Ahson & Asokan, 2004; Gul, 

2005; Knapp, 1985; Lord, & DeZoort, 2001). Samma känsloupplevelse behöver inte resultera i 

samma respons hos olika individer (Marks, 1988). Vi vill för var och en av respondenterna jämföra 

den gräns de själva bedömer att en genomsnittlig revisor klarar utan att tänja på sitt samvete med 

deras individuella upplevelse av press. Då, som vi utförligare diskuterar i metodkapitlet, tidigare 

studier tyder på att människor kan skatta sina känslor på ett trovärdigt sätt (Cliff, 1959; Borg, 

Marek, Noworol & Wos, 1988; Borg & Kaijser, 2006; Borg & Granberg, 2010; Radloff, 1977) har 

vi valt att jämföra den press revisorer upplever med den de bedömer att de skulle klara utan att tänja 

på sitt samvete. Vi har med den bakgrunden valt att betrakta deras egna bedömningar av sina 

gränser och sina upplevelser som en indikation på huruvida press är ett hot mot oberoendet. 

 

Vi ställer därför frågan: Är upplevd press ett hot mot svenska revisorers oberoende? 

 

Den här frågan leder oss till formuleringen av vår första hypotes. 

 

H1: Den press revisorer upplever är signifikant lägre än den press de bedömer vara en 

genomsnittlig revisors gräns för att tänja på sitt samvete vilket tyder på att den inte är ett hot mot 

oberoendet. 
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2.2 Harmonisering 
 

Som bakgrund till vår andra hypotes, som rör revisionsutskott, vill vi ge en bild av hur 

harmoniseringen påverkat vår lagstiftning. Det ger en nödvändig bild av varför och i vilken 

utsträckning det är relevant för oss att ta avstamp i utländsk forskning för vår studie. 

 

Syftet med Europaparlamentets och Europeiska Rådets direktiv om lagstadgad revision i EU är att 

skapa harmoniserade regler inom EU (SOU 2007:56). Syftet med harmonisering är bland annat att 

återupprätta förtroendet på aktiemarknaden, stärka aktieägarnas rättigheter och förbättra 

konkurrenskraften (Prop: 2008/09:135). I Sverige företas statliga offentliga utredningar för att 

lämna förslag till hur direktiven ska genomföras i svensk rätt (SOU 2007:56). Dessutom har inom 

EU ansetts att en fungerande inre marknad för kapital och finansiella tjänster förutsätter att de 

noterade företagen inom EU tillämpar samma redovisningsregler (SOU 2014:22). 

 

Organisationen International Accounting Standard Board (IASB) ansvarar för International 

Financial Reporting Standards (IFRS) som är standard i EU. Den amerikanska motsvarigheten 

Financial Accounting Standard Board (FASB) ansvarar för United States Generally Accepted 

Accouning Principles (US GAAP) som är standarden i USA. IASB och FASB samarbetar för att 

minska skillnaderna i standarder mellan IFRS och US GAAP. Det har inneburit att vi har influerats 

av anglosaxisk redovisningstradition (Deegan & Unerman, 2011). 

 

Då det inte finns några tidigare studier på den svenska marknaden gällande revisionsutskottens 

påverkan har vi fått vända oss till utländska studier som behandlar frågan. Trots att de utländska 

studierna inte är helt jämförbara med den här studien av de svenska förhållandena, anser vi 

likheterna vara tillräckliga i fråga om utformning av och avsikt med studierna, för att genomgången 

av utländska studier ska vara meningsfull. Kritik värd att nämna i sammanhanget är att det finns 

skillnader mellan länder i fråga om hur revisionsutskotten är sammansatta och vilka 

uppdragsförhållanden som råder (Dhaliwal et al., 2015; Koch et al., 2012; SFS 2005:551). Vi har 

skillnaderna i medvetandet, och kommer att ha det när vi tolkar resultatet av vår undersökning. 

Likheterna och vår medvetenhet om skillnaderna anser vi vara tillräckligt starka motiv för att ta 

avstamp för studien i utländsk forskning. 

 

 

 



 

17 

 

2.2.1 Revisionsutskott 

 

Skakningarna i finansvärlden har i harmoni med det Knapp (1985) skriver, lett fram till reaktioner i 

form av lagstiftning i vårt samhälle (SFS 2005:551). Den reaktion vi fokuserar på i den här studien 

är revisionsutskott. I civilutskottets betänkande Revisionsutskott m.m. – genomförande av 2006 års 

revisorsdirektiv kan vi läsa att Ett syfte med förslagen är att stärka allmänhetens förtroende för den 

lagstadgade revisionen (Civilutskottets betänkande 2008/09:CU28). Enligt Aktiebolagslagen (SFS 

2005:551) ska aktiebolag vars värdepapper är upptagna på en reglerad marknad tillsätta ett 

revisionsutskott. Enligt samma lag gäller principen följ eller förklara, lagen är alltså inte helt 

tvingande. Det innebär att det finns både företag med och utan revisionsutskott på den reglerade 

marknaden i Sverige. Enligt propositionen 2008/09:135 är revisionsutskottens uppgift att “övervaka 

revisorns opartiskhet och självständighet”, syftet är därmed även att skydda aktieägarnas intressen. 

 

Koch et al. (2012) studie tyder på att lagstiftningens antagande, att revisionsutskotten stärker 

revisorns oberoende, stämmer. Deras resultat visar att revisorer med höga incitament till 

kundlojalitet är mer villiga att acceptera ledningens föredragna redovisningsmetod när de är 

anställda av ledningen, och att revisorerna är mindre benägna att göra så när de är anställda av ett 

revisionsutskott. 

 

Många studier pekar dock på att det finns skillnader i hur mycket nytta revisionsutskotten gör 

beroende på hur kopplingarna mellan företaget och revisionsutskotten ser ut. Klein (2002) påpekar 

att det finns en negativ relation mellan revisionsutskottets oberoende och onormala periodiseringar. 

Carcello och Neal (2000) finner något liknande när de undersöker hur troligt det är för företag i en 

allvarligt negativ ekonomisk situation att få going-concernvarningar. I studien används going-

concernvarningar som ett mått på oberoendet. De finner att i ju högre grad revisionsutskottets 

medlemmar är kopplade till företaget som granskar, desto lägre är sannolikheten att företaget ska få 

going-concernvarningar. Carcello och Neal (2003) påpekar att revisionsutskott med större 

självständighet och ökad styrningskompetens är mer effektiva i att skydda revisorer från uppsägning 

efter anmärkningar på finansiella rapporter. I en snarlik studie befanns revisionsutskottets 

medlemmars bakgrund vara förklarande till vilken grad av stöd det kunde ge revisorn vid en 

konflikt (Knapp, 1987). 

 

Dhaliwal et al. (2015) har undersökt hur revisorns oberoende ser ut och hur det beroendet kontra 

oberoendet påverkar objektiviteten. De har tittat på kopplingar i form av tidigare anställningar 

mellan personer i företagsledningen och val av revisionsbyrå. Den här undersökningen gjordes 
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bland företag som på grund av SOX varit tvungna att tillsätta ett revisionsutskott. De delade upp sin 

frågeställning i (a) om företagsledningen har haft fortsatt inflytande över valet av revisor efter 

införandet av SOX, och (b) om ett sådant inflytande i så fall försämrar oberoendet på det sätt som 

SOX-lagstiftningen förutsätter. De fann vad gällde (a) att det var mycket större chans för en 

revisionsbyrå att bli anlitad om någon i företagsledningen hade arbetat på byrån innan. De såg det 

som ett tecken på att företagsledningen även efter SOX-lagstiftningen hade inflytande över vilken 

revisionsbyrå som blev anlitad. Hur ett sådant inflytande sedan påverkade revisionen fann de vara 

mer oklart när de behandlade del (b). I de fall kopplingar av det här slaget fanns mellan ledningen 

och revisionsbyrån löpte företaget mindre risk att få anmärkningar avseende ”going-concern” men 

inte mindre risk att få restriktioner när det gällde resultatplaneringen. Det kan påpekas för 

tydlighetens skull att även i den här studien används going-concernvarningar som mått på 

oberoendet. Dhaliwal et al. (2015) påpekar att de inte finner några entydiga bevis för att kopplingar 

mellan styrelse och revisorn leder till minskat oberoende även om lagstiftningen bygger på det 

antagandet. Men det finns tecken på att sådana kopplingar skulle kunna vara negativa. I en studie av 

Carcello, Neal, Palmrose och Scholz (2011) uttrycker de sig på följande sätt: “Vi fann bevis för att 

Vd:ns inblandning i valet av revisionsutskottets medlemmar eliminerar nyttan, gällande ett tydligt 

oberoende revisionsutskott och finansiell expertis”. Nyttan för företaget gäller inte  bara revisorns 

arbete utan nytta för företaget på flera plan. Vi anser att de här studierna stöder det Schilke (2015) 

skriver om hur förändring i organisatorisk identitet kan göra skillnad i förmågan att klara press. 

 

Som vi nämnde i samband med Dhaliwal et al. (2015) undersökning, tar lagstiftningen sikte på att 

minska beroendet genom att förändra revisorns direkta samarbete, från endast styrelse till 

revisionsutskott och styrelse. Vi tolkar det som ett försök att bland annat minska möjligheten för 

styrelsen att utöva press. Om revisorn, åtminstone delvis, är utsedd av ett revisionsutskott är 

revisorns uppgift i harmoni med uppdragsgivarens vilja, då det ligger i aktieägarnas intresse att 

kunna ta del av en rapport som i alla avseenden speglar verkligheten. 

 

En skillnad värd att nämna i sammanhanget, mellan svenska förhållanden och amerikanska, är att i 

USA är revisorn på uppdrag av revisionsutskottet (Koch et al., 2012), medan i Sverige är 

situationen sådan att revisionsutskottet ska bistå vid val av revisor och att revisorn ska rapportera 

vissa saker till revisionsutskottet. Revisorn är i Sverige på uppdrag av företaget direkt. 

Revisionsutskottets medlemmar får dock inte vara anställda av företaget (SFS 2005:551). 

 

I civilutskottets betänkande (2008/09:CU28) anges “revisorn ska rapportera till revisionsutskottet 

om viktiga omständigheter som har framkommit vid revisionen”. Som vi tidigare konstaterat är det 
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företagets styrelsens och VDns förvaltning som ska granskas. Enligt Aktiebolagslagen (SFS 

2005:551) får inte revisionsutskottets medlemmar vara anställda av bolaget. Vi tänker oss att det 

minskar pressen att rapportera till ett revisionsutskott, som inte är anställt av bolaget, om viktiga 

saker som kanske måste rättas till jämfört med att rapportera direkt till dem vars förvaltning ska 

granskas. 

 

Schilke (2015) fann att organisatorisk tillhörighet kan påverka förmågan att hantera press, och det 

är särskilt intressant för vår studie då revisionsutskotten innebär en organisatorisk förändring (SFS 

2005:551). Det är också vad forskare som studerat den amerikanska motsvarigheten, audit 

committees, utgått ifrån när de letat efter effekter av tillsättandet av audit committees (Dhaliwal et 

al. 2015; Carcello & Neal, 2003; Knapp, 1987). 

 

Sammanfattningsvis är revisionsutskott skapade med avsikten att stärka oberoendet (Knapp, 1987; 

2008/09:CU28; Prop. 2008/09:135; SFS 2005:551). Det finns forskning på hur utländska 

motsvarigheter till revisionsutskotten påverkat revisorers oberoende (Carcello & Neal, 2003; 

Dhaliwal et al., 2015; Knapp, 1987). Akademiska studier har identifierat press från klienten som det 

största hotet mot revisorns oberoende (e.g: Pasewark et al., 1992; Dhaliwal et al., 1993; Knapp, 

1985; DeAngelo, 1981; Calegari et al., 1998; Schelluch & Thorpe, 1995; Frankel et al., 2002; 

Hodge, 2003). 

 

Vi har inte sett någon studie av svenska förhållanden motsvarande de utländska studierna vi har 

behandlat ovan. När det gäller undersökning av revisionsutskottens påverkan av den press 

revisorerna upplever har vi en lite av en unik situation i Sverige. Vi kan undersöka olika företag i 

samma tid, då vår “kod” medger en viss valmöjlighet när det gäller revisionsutskott. Om skäl anges 

kan företagen välja att inte tillsätta ett revisionsutskott. Vi kan alltså dela upp de revisorer som 

svarar i två grupper och jämföra situationen att göra revision av de företag som har ett 

revisionsutskott med att göra revision av de som inte har det, under samma period, enligt 

tvärsnittsdesign. 

 

Om ett samband skulle finnas åt det hållet att pressen att underteckna en, enligt revisorns 

bedömning, felaktig finansiell rapport är signifikant högre när revisionen utförs endast i samarbete 

med styrelsen kan det vara ett tecken på att oberoendet ökar när det finns ett revisionsutskott. Det är 

en aspekt av om faktorn revisionsutskott har ett samband med revisorers oberoende. Mot bakgrund 

av ovanstående tycker vi att vi är i gott sällskap när vi undersöker revisionsutskottens påverkan av 

graden av press bolaget kan utöva på revisorn. 
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Det leder till vår andra fråga och formuleringen av hypotes 2: 

 

Upplever svenska revisorer lika mycket press att gå emot sitt samvete om de arbetar med ett företag 

som har ett revisionsutskott kontra när de arbetar med ett företag utan revisionsutskott? 

 

H2 : Revisorer upplever lägre press i de situationer då han eller hon har en klient med ett 

revisionsutskott jämfört med situationer då revisorn har en klient utan ett revisionsutskott, vilket 

tyder på att revisionsutskottet leder till ökat oberoende. 
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3. Metod 

 

 

I den här delen kommer vi först att beskriva våra övergripande metodval. Tyngdpunkten kommer 

sedan att ligga på vår datainsamlingsmetod och vår metod för analys av data. Vi kommer att 

motivera användandet av enkäter och Borg CR100 (centiMax) Scale ® som komplement till 

enkäterna. Vi beskriver också här våra etiska ställningstaganden. 

 

 

3.1 Övergripande val 

 

Ontologi handlar om huruvida de sociala aktörerna ska uppfattas som objektiva enheter som är 

desamma oavsett hur omvärlden betraktar dem, eller om de ska betraktas som konstruktioner av 

varandras uppfattningar och handlingar (Bryman & Bell, 2013). Tanken att aktörerna är 

konstruktioner stämmer bäst in på infallsvinkeln i den här studien. Ur ett samhällsperspektiv skapas 

visserligen rollerna inom revision av andra aktörers syn på hur revision ska utföras och vad det ska 

syfta till, men ingen enskild revisor skulle ha varit revisor oberoende av samhället. 

 

3.1.1 Deduktiv process och metod för utveckling av våra hypoteser 

 

I granskningen av vetenskapliga artiklar som berör revisorns oberoende och lagstiftningen rörande 

revisionsutskott, har vi funnit två viktiga antaganden. Det ena är att oberoendet är önskvärt, och det 

andra är att revisionsutskott stärker oberoendet (Dhaliwal et al. 2015; Prop: 2008/09:135; 

Civilutskottets betänkande 2008/09:CU28). Det finns kritik mot att den amerikanska lagstiftningen 

antar att revisionsutskott ökar revisorns oberoende. Kritiken påpekar att det inte finns tillräckligt 

många vetenskapliga studier som bekräftar sambandet (Dhaliwal et al., 2015). Vår studie 

undersöker en aspekt av det eventuella sambandet. Att börja med en teori, och att undersöka den 

empiriskt beskrivs som en deduktiv process (Bryman & Bell, 2013). Vårt antagande att oberoendet 

skulle kunna hotas av press från företagets sida, har sin grund i att flera studier har visat att 

relationen mellan revisor och klient kan innebära konflikter och press (Gul & Tsui, 1992; Lord & 

DeZoort, 2001). Då våra hypoteser grundar sig på tidigare forskning, och inte på egen kvalitativ 

datainsamling, betraktar vi vår undersökning som deduktiv, enligt den beskrivningen av deduktiv 

metod vi funnit i litteratur (Bryman & Bell, 2013; Björkqvist, 2012). 
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3.1.2 Positivistiskt 

 

Vår studie är gjord med ett positivistiskt synsätt, när det gäller vår epistemologi. Positivismen 

förespråkar användning av naturvetenskapliga metoder vid studiet av den sociala verkligheten 

(Bryman & Bell, 2013). Vi betraktar, i det här fallet, det som kan bekräftas via sinnena som 

kunskap, vilket enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) är ett positivistiskt drag. Vi har också valt 

metoder som betonar mätning och kvantifiering för att undersöka sociala företeelser, vilket även det 

betraktas som positivistiskt (Bryman & Bell, 2013). Enligt Bryman och Bell (2013) bör, enligt 

positivismen, den som gör studien vara objektiv. Problem som kan drabba objektiviteten är att det 

är svårt att göra observationer eller samla in data på ett sätt som inte är påverkat av tidigare teorier 

(ibid.). Det är dock vår avsikt att vara så objektiva som möjligt i vår studie.  

 

Ett drag i vår metod är att vi hoppas ha en gemensam förståelse för och tolkning av begreppet press, 

med de som besvarar vår enkät och de som tar del av vårt resultat. Vi hoppas även ha en gemensam 

förståelse för och tolkning av de verbala förankringarna på Borg CR100 (centiMax) Scale® och 

frågorna i enkäten med de som besvarar enkäten och tar del av vår studie. Det är vår strävan och vår 

förhoppning att detta drag av tolkning inte hotar objektiviteten. 

 

3.1.3 Kvantitativ metod 

 

Kvantitativ metod är en naturlig, om än inte helt nödvändig, följd av en deduktiv och huvudsakligen 

positivistisk ansats (Bryman & Bell, 2013). Vi har också valt en kvantitativ strategi för att kunna 

presentera våra resultat i form av deskriptiv och inferentiell statistik (Halvorsen, 1989). I en studie 

med kvantitativ inriktning är mätning i fokus (ibid.). I vår studie är mätning i fokus då den 

genomförs med dataenkät där respondenterna besvarar flera frågeställningar med siffror. 

Användningen av enkäter är en vanlig metod vid datainsamling i en kvantitativ studie (Olsson & 

Sörensen, 2011). 

 

3.1.4 Metod för att söka vetenskapliga artiklar 

 

Flera metoder har använts vid sökning av vetenskapliga artiklar. Nyckelorden i vår studie har 

använts vid sökning i databaser (Bryman & Bell, 2013; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2013). Vi 

har även sökt vidare i källförteckningarna i de vetenskapliga artiklar vi funnit och som varit av 

intresse för studien.  Till sist har vi även nyttjat kursböcker, där författarnas namn och 

referenslistorna har använts vid sökning av relevanta artiklar. 
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3.2 Empirisk metod 
 

I den här delen kommer vi att belysa varför vi använder enkäter som datainsamlingsmetod, vilka 

verktyg vi har använt för att administrera enkäterna och avslutningsvis presenterar vi vår 

urvalsmetod. 

 

3.2.1 Enkäter som datainsamlingsmetod 

 

Data kan indelas i primärdata och sekundärdata (Befring, 1994; Olsson & Sörensen, 2011) 

Sekundärdata är nyttjande av insamlad data som har använts för andra ändamål exempelvis 

årsredovisningar (Befring, 1994). I vår studie använder vi oss av primärdata, då det inte finns 

relevant insamlad data att bygga vidare på. 

 

Observationer, intervjuer och enkäter är de tre strategier man använder vid insamling av primärdata 

då syftet är att bilda ett analysunderlag (Befring, 1994). Befring (1994) förklarar att vid 

observationer är forskaren själv närvarande och använder sig själv som ett mätinstrument, där 

forskaren tolkar både det verbala och icke-verbala beteendet. Denna metod var utesluten för oss, då 

möjligheterna att få närvara vid noterade bolags revisioner ansågs som obefintliga. Intervjuer hade 

varit svårt för oss att göra med tillräckligt många respondenter på grund av tidsbegränsningen vi 

måste hålla oss till i vår studie. 

 

Vid insamling av information från många respondenter är enkäter mindre resurskrävande, både när 

det gäller tid och pengar (Halvorsen, 1989; Bryman & Bell, 2013). Vid användning av enkäter 

minskas den så kallade intervjuareffekten, det vill säga att den intervjuade svarar på ett visst sätt för 

att inte verka okunniga eller för att göra ett gott intryck (Bryman & Bell, 2013).  

 

Användande av enkäter ger möjlighet att använda statistiska metoder vid analys av insamlad data 

(Halvorsen, 1989). Andra fördelar med enkäter är att det inte finns någon risk för variation när det 

gäller formulering av frågor, och att respondenterna kan svara när de har tid och möjlighet (Bryman 

& Bell, 2013). Två andra fördelar är att känsliga frågor kan ställas och att skalor och bilder kan 

visas (Sudman & Bradburn, 1982; Tourangeau & Smith, 1996; Sohlberg & Sohlberg, 2013). Då vi 

bedömer en del av studiens frågor som känsliga är det här ett motiv för oss att välja enkäter. 
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Ytterligare anledning att välja enkäter som datainsamlingsmetod är de råd Carmines och Zeller 

(1979) ger i sin bok angående validitet. Ett antal studier angående revisorns oberoende har 

operationaliserats genom att använda antal anmärkningar, till exempel going concern, som ett mått 

på oberoendet (Carcello & Neal, 2000; Carcello et al., 2011; Dhaliwal et al., 2015). Det som enligt 

Carmines och Zeller  (1979) är särskilt svårt med forskning på det sociala området är att vara säker 

på sambandet mellan de observerbara indikatorer som mäts, och de abstrakta underliggande 

koncepten som undersöks. Om den samhörigheten är stark, kan det leda till användbara slutsatser 

om det underliggande konceptet. Carmines och Zeller (1979) beskriver det som viktigt att 

överbrygga gapet mellan det mätbara och det abstrakta man vill mäta. Därför är mätningar mest 

användbara när de utgör en länk mellan de abstrakta koncepten och de empiriska indikatorerna 

(ibid.). Vi tolkar den informationen som att extra försiktighet vad gäller validiteten, att man mäter 

det som ska mätas, vid forskning på det sociala området bör iakttas. 

 

Vi avser i vår studie att studera ett abstrakt begrepp, press. Eftersom det här, enligt Carmines och 

Zeller (1979), är ett kritiskt moment i social forskning har vi undvikt så långt det är möjligt att ha 

något gap alls. Andra har använt liknande metod som vi när de avsett att mäta den press revisorer 

upplever, enkät tillsammans med skattning på skala (Ahson & Asokan, 2004). De har valt att 

använda en Likertskala, och vi har valt Borg CR100 (centiMax) Scale®, motivering av det i 

delkapitel 3.3: Operationalisering. 

 

Carmines och Zeller (1979) nämner ekonomer på det social-teoretiska området när de beskriver 

måltavlan för sin bok. Eftersom vi är på det ekonomiska och socialteoretiska forskningsområdet, 

känner vi att deras råd gäller vår undersökning. Vi tror att direkta frågor till berörd person är ett bra 

sätt för oss att mäta upplevd press, då vi undviker det gap Carmines och Zeller (1979) varnar för, 

gapet mellan det som mäts och det som undersöks. I tidigare studier har det visat sig att människor 

är förmögna att kunna skatta sina känslor på ett trovärdigt sätt (Cliff, 1959: Borg et al., 1988; Borg 

& Kaijser, 2006; Borg & Granberg, 2010; Radloff, 1977). Studierna visar att människor kan avgöra 

styrkan på sina känslor. Vi tycker att mätningen av upplevd stress (Borg & Granberg, 2010) ligger 

tillräckligt nära vår studie av press för att den ska vara ett relevant argument för att tro att 

respondenterna kan bedöma hur starka deras känslor på det här området är. I litteratur har vi funnit 

att ordet press ofta används som en av flera faktorer som kan bidra till stress.  

 

Här följer några exempel: 
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Ahson och Asokan (2004) avser med sin studie att öka förståelsen av pressen (pressure) revisorer 

upplever. De har stress, inte press, som nyckelord i sin studie. 

 

Teachers Under Pressure - Stress in the Teaching Profession (Travers & Cooper, 1996) 

 

Press att vara populär … kan också vara orsaker till skolstress (Bris, 2016) 

 

Stress finns över allt ... hög press från samhället (Henriksson & Jonasson, 2010) 

 

3.2.2 Verktyg för att administrera enkäterna 

 

Vi har valt att använda ett internetbaserat enkätverktyg för att samla in data. Kritik som kan riktas 

mot metoder där den som utför undersökningen inte är närvarande när respondenten svarar är att 

den som utför undersökningen inte med säkerhet kan veta om någon i omgivningen lägger sig i och 

påverkar respondenten (Bryman & Bell, 2013). Vi kan inte se någon särskild anledning att tro att 

någon i närheten skulle försöka påverka våra respondenters svar, även om vi är medvetna om att det 

inte kan uteslutas. Dock är det ett fördelaktigt verktyg på många sätt, inte minst med tanke på den 

anonymitet som kan ges med internetbaserade enkätundersökningar. Anonymitet är att föredra både 

för att öka svarsfrekvensen (Bryman & Bell, 2013) och ur etisk synvinkel, se nedan. 

 

3.2.3 Urvalsmetod 

 

Vår population är godkända och auktoriserade revisorer i Sverige men vi behöver gå tillbaka till 

vårt syfte för att avgränsa vår population till den del som är relevant för vår studie. Vi sökte 

revisorer som har utfört revision för bolag som har ett revisionsutskott och revisorer som har utfört 

revision för bolag som inte har ett revisionsutskott. Revisionsutskott gäller enbart bolag som är 

noterade på en reglerad marknad. 

 

Aktiebolagslagen 49 a § I ett aktiebolag, vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på 

en reglerad marknad, ska styrelsen ha ett revisionsutskott. 

 

Med detta som utgångspunkt sökte vi enbart revisorer som arbetar med noterade bolag. Då vårt 

syfte är att se om revisionsutskott har någon inverkan gällande upplevd press så bör de revisorer vi 
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granskar ha samma förutsättningar, i det här fallet noterade bolag. Vi använde oss av databasen 

Retriever business för att ta fram siffror till vårt underlag av population. 

 

 Sverige har 658 noterade bolag år 2016. 

 Dessa bolag är fördelade på 316 revisorer. 

 

Flertalet av dessa 316 revisorer arbetar med två eller fler noterade bolag. Vi har då hittat vår 

målpopulation som består av 316 revisorer. För att tydligare förstå vårt val av urvalsmetod så ska vi 

först presentera lite statistiska siffror om dessa 658 bolag och 316 revisorer. Vid en första 

granskning av årsredovisningar och förvaltningsberättelser visade det sig vara problematiskt att 

finna relevant information som påvisar om ett bolag har ett revisionsutskott eller inte. Vi vände oss 

till alternativa källor och fann följande. Davidsson, Johansson och Nilson (2009) har i en förstudie 

till deras uppsats undersökt hur många bolag, inom segmenten Large, Mid och Small Cap, som har 

ett revisionsutskott och de presenterar följande siffror. 

 

 Large Cap: 72%, 53 bolag. 

 Mid Cap: 49%, 50 bolag. 

 Small Cap: 25%, 27 bolag. 

 

Det är ett tydligt mönster som talar om för oss att ju mindre bolaget är desto större sannolikhet att 

bolaget inte har ett revisionsutskott. Ovan nämnda aktielistor, Large, Mid och Small Cap, är den 

reglerade marknaden som beskrivs i Aktiebolagslagen. Vår slutsats är att i övriga aktielistor, First 

North, Aktietorget med flera, är chansen ännu mindre att vi finner bolag som har ett 

revisionsutskott, då dessa bolag inte verkar på en reglerad marknad och därmed är revisionsutskott 

ej lagstadgat för dessa bolag. 

 

Om vi utgår från siffrorna ovan och gör antagandet att revisionsutskott utanför den reglerade 

marknaden är obefintliga så innebär det att 18,2 % av de 658 noterade bolagen har ett 

revisionsutskott. Inom vår målpopulation på 316 revisorer så är det en mindre andel av dessa som 

arbetar med ett revisionsutskott. 

 

E-postadresserna till dessa 316 revisorer samlades in via FARs hemsida. Vid granskning av 

kandidatuppsatser där enkäter har använts som datainsamlingsmetod och populationen bestod av 

revisorer, fann vi att svarsfrekvensen överlag var väldigt låg. I vår studie använde vi oss därför av 

ett icke-sannolikhetsurval. Denna term används som beskrivning för ett stort antal olikartade 
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urvalsstrategier (Bryman & Bell, 2013). En typ av icke-sannolikhetsurval som är väldigt vanlig 

inom ämnesområdena ekonomi och management, benämns bekvämlighetsurval och innefattar de 

personer som just för tillfället är tillgängliga för studien (ibid.). Målsättning var att få så många 

svarande respondenter som möjligt, varvid enkäten skickades ut till samtliga 316 revisorer. Då 

samtliga respondenter har haft samma möjlighet till att medverka i studien så anser vi att de 

svarande respondenterna är representativa för målpopulationen i studien (Eggeby & Söderberg, 

1999). 

 

3.3 Operationalisering 

 

I operationaliseringen går vi djupare in på design av enkät, vilken mätskala vi har valt att använda 

och avslutningsvis kopplar vi samman verktygen med vårat kunskapsteoretiska synsätt. 

 

3.3.1 Design av enkät 

 

När vi utformade enkäten hade vi många aspekter i tankarna. En aspekt var längden på enkäten. 

Korta enkäter uppvisar ett lägre bortfall, men effekten kan vara svår att skilja från effekten av hur 

intressanta och viktiga respondenterna uppfattar frågorna (Bryman & Bell, 2013; Befring, 1994). 

Bryman och Bell (2013) skriver dock att det brukar rekommenderas att en enkät som ser så “kort” 

eller så “tunn” ut som möjligt. Ejvegård (2003) skriver att “i allmänhet gäller att ju fler frågor man 

ställer, desto färre svar får man”. Olsson och Sörensen (2011) rekommenderar också att undvika 

onödiga frågor. Därför försökte vi göra enkäten kort, men kärnfull. Vi har också följt den checklista 

Bryman och Bell (2013) rekommenderar vid enkätdesign. 

 

En annan aspekt var layouten. Dillman (1978) skriver att professionellt utformad layout ökar 

svarsfrekvensen. Vi har gjort vår enkät så tunn vi kunnat utan att tumma på den kvalité vi hoppas att 

studien ska ha (se appendix 1). Vi tror att vår noggranna utformning av introduktionsbrevet, Borg 

CR100 (centiMax) Scale® (se 3.3.3 Fördelarna med en kvotskala) och instruktionerna till skalan 

tillsammans med noggrant formulerade frågor, ger ett professionellt intryck. 

 

Jackson (2001) rekommenderar i vissa fall att svara “för en kollega”, alltså att svara i tredje person, 

för att man ska undvika att respondenten svarar det som känns socialt acceptabelt. Därför har vi valt 

att ha en fråga, som vi bedömer som särskilt känslig, ställd ur den synvinkeln: “Hur stark press  tror 

Du en genomsnittlig revisor klarar utan att tänja på sitt samvete”. Ett annat argument för att ställa 
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frågan på ett så generellt sätt är möjligheten att fånga upp respondentens uppfattning om situationen 

på området. Då han eller hon vistas bland andra revisorer och samtalsämnet ibland kan ha kommit 

upp, finns ju möjligheten att frågan kan besvaras generellt, även om vi tror att de flesta kanske inte 

diskuterat ämnet i nämnvärd omfattning med kolleger, utan kommer att svara utifrån sin egen 

förmåga att stå emot press. 

 

Innan vi ställer frågor om den upplevda pressen i samband med revision av företag med 

revisionsutskott har vi ställt frågan: “Har Du gjort revision åt ett företag som har ett 

revisionsutskott?”. Det avser att säkerställa att situationen är bekant för respondenten och att de 

följande skattningarna inte är endast hypotetiska. Att bekräfta att situationen är bekant för 

respondenten och att svaren inte endast är hypotetiska, rekommenderas av Wenstöp (1985). 

 

“Lurking variables”, eller bakomliggande variabler, är något som det varnas för i litteratur på 

området statistik. Sådana bakomliggande variabler kan vara till exempel kallt väder som orsakar 

både att människor köper varma jackor och att oljeförbrukningen går upp. Om bara jackförsäljning 

och oljekonsumtion undersöks kan felaktigt slutsatsen dras att det ena orsakar det andra. Att en 

sådan bakomliggande variabel missas kan göra att resultatet av studien misstolkas (De Veaux, 

Velleman, & Bock, 2014). I vår enkät har vi lämnat en frågeställning öppen. I frågan om vad som 

kan utgöra press har vi lämnat en möjlighet att lämna ett eget beskrivande svar, just av anledningen 

att kanske upptäcka en eventuell bakomliggande variabel. Företagen i Sverige har en valmöjlighet 

att antingen tillsätta revisionsutskott eller förklara varför de inte gjort det. Om det finns saker 

som  påverkar pressen  och som har med egenskaper hos företaget att göra, och som då kanske även 

har påverkat dem att tillsätta ett revisionsutskott vill vi gärna fånga upp det. Därför har vi valt att 

lämna den frågan öppen. Även om vi har tankar om vad det skulle kunna vara, har vi lämnat frågan 

helt öppen på grund av insikten om att orsakerna kan vara något helt annat än vi tänkt oss. Trots 

risken att vi kan ha förbisett någon möjlighet att upptäcka en bakomliggande variabel söker vi ändå 

ett samband. På grund av den risken intog vi en försiktig hållning när vi tolkade resultat vid 

analysen av datainsamlingen. 

 

Eftersom vi gör en tvärsnittsundersökning söker vi inte heller kausala samband. Detta på grund av 

att kausala samband måste undersökas över tid och inte endast vid en tidpunkt (Bryman & Bell, 

2013). Vi söker alltså endast samband. 

 

Sohlberg och Sohlberg (2013) rekommenderar att ha med bakgrundsvariabler, eller effektvariabler, 

i en enkät. Det är enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) variabler som antas ha effekt på det som 
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studeras. Förmågan att förhandla och ett ömsesidigt synsätts inverkan på upplevd press undersöks 

av Hatfield et al. (2008). Lord och DeZoort (2001) undersöker kopplingen mellan reaktionen på 

press och moralisk utveckling. Förmågor och utveckling av förmågor är något vi tycker är intimt 

förknippade med både ålder och yrkeslivserfarenhet. Därför har vi valt att undersöka dem som 

bakgrundsvariabler. 

 

De huvudfrågor som finns med i enkäten är kopplade till syftet med vår studie och våra hypoteser. 

Då syftet med den här studien är undersöka om press är ett hot mot revisorns oberoende och att 

redogöra för i vilken omfattning ett revisionsutskotts existens kan påverka revisorns upplevda press, 

har vi delat upp vår undersökning i två hypoteser. Den första är att den press revisorer upplever är 

signifikant lägre än den press de bedömer vara en genomsnittlig revisors gräns för att tänja på sitt 

samvete, och därmed inte ett hot mot oberoendet. Den andra är att pressen är lägre i de situationer 

då revisorn har en klient med ett revisionsutskott jämfört med situationer då revisorn har en klient 

utan ett revisionsutskott, vilket skulle kunna tyda på att revisionsutskotten stärker oberoendet. 

 

För att uppfylla syftet och se om det finns tecken på om våra hypoteser håller ställde vi frågor till 

revisorer om hur hög press de upplevde vid revision. De som hade gjort revision för företag med 

revisionsutskott ombads att skatta sin press vid följande situation; pressad att godkänna en rapport 

som enligt deras bedömning är felaktig. Revisorerna skulle skatta sin upplevda press både vid 

revision åt ett företag med och utan revisionsutskott. Övriga revisorer ombads skatta den press de 

upplevde, vid press att godkänna en rapport som enligt deras bedömning är felaktigt, när de gjorde 

revision åt ett företag som inte hade revisionsutskott. 

 

Vi bad också respondenterna rangordna tänkbara anledningar till den press de upplevde, och skatta 

styrkan i de alternativen var för sig. Ett av alternativen lämnade vi öppet av den anledningen att vi 

kan ha missat en viktig anledning till att de upplevde press. 

 

För att avgöra om vår första hypotes var sann eller falsk bad vi också respondenterna att i de 

situationer de upplevt, revision av företag med och utan, eller endast utan revisionsutskott skatta 

den press de tänkte sig att en genomsnittlig revisor skulle klara utan att ge efter och godkänna en 

felaktigt finansiell rapport. 

 

För att avgöra om vår andra hypotes var sann eller falsk använde vi de olika respondenternas svar 

på styrkan i den totala pressen för att se om det var skillnad i pressen som revisorn upplevde om 
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företaget han eller hon gjorde revision åt hade revisionsutskott, jämfört med om företaget inte hade 

något revisionsutskott. 

 

3.3.2 Borg CR100 (centiMax) Scale® 

 

Vi har valt att använda Borg CR100 (centiMax) Scale® (se appendix 2) för att mäta revisorernas 

upplevda press. Valet har gjorts för att  skalan kan hjälpa oss att uppfylla vårt syfte, genom att bistå 

med mått på känslostyrka. Vidare har valet gjorts för att skalans validitet och reliabilitet är testad, 

och att den är designad för att undvika ändeffekter (Borg & Borg 2001; Borg, 2007). Nedan följer 

utförligare beskrivning av dessa motiveringar till vårt val. 

 

3.3.3 Fördelarna med en kvotskala 

 

Det finns fyra nivåer av data: nominal-, ordinal-, intervall- och kvotdata (Stevens, 1975). Den mest 

användbara nivån på data är kvotdata (De Veaux et al. 2014). Framställningen av en kvotskala för 

skattning av känslor bygger på många års forskning av mätning på det psykologiska området. 

Webers law, formulerades som en bas för att applicera numeriska värden på psykologiska 

mätinstrument. Fechner utvecklade tankegången genom att koppla “mängd” stimulus till “mängd” 

upplevelser (Wayne, 1948).  

 

Borg (1982) har ytterligare utvecklat det genom att testa de verbala förankringarna i förhållande till 

de numeriska relationerna för att säkerställa att till exempel “very, very strong”, 10, är dubbelt så 

stark upplevelse som när respondenten väljer “strong”, 5. Att avstånden är lika stora mellan till 

exempel 1 och 2 som mellan 8 och 9 tillsammans med en absolut nollpunkt gör en skala till en 

kvotskala, enligt den definition av kvotskala som De Veaux et al. (2014) ger. Borg CR100 

(centiMax) Scale® är den enda kvotskala för ändamålet vi känner till. Kvotskalor är mer användbara 

vid kvantitativ mätning på grund av nivån på datan som genereras (Andersen, 1994; De Veaux et 

al., 2014).  

 

Likert och VAS är de två vanligaste alternativen i det här sammanhanget, enligt vad vi uppfattat. 

Båda de skalorna är ordinal, eller möjligtvis intervallskalor (Svensson, 2001). De är därför inte lika 

användbara som en kvotskala vid statistisk analys (DeVeaux et al., 2015). Skillnaden i praktiken är 

att med en ordinalskala kan exempelvis sägas att 20 % fler upplevde “mycket stark känsla” i den 

ena gruppen än i den andra. Det talar dock inte om hur den känslan skiljer sig från till exempel en 
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“stark känsla”. Med en kvotskala kan däremot jämförelser, ”hur mycket starkare” eller ”svagare” 

känslorna som en grupp upplever är jämfört med en annan grupp, göras. 

3.3.4 Validiteten och reliabiliteten 

 

Validitet och reliabilitet är två dokumenterade och accepterade kriterier på väl genomförda studier, 

där validitet innebär att det som avses att mätas är det som verkligen blir mätt, och reliabilitet 

handlar om att liknande resultat kan uppnås vid replikerade studier (Andersen, 1994; Bryman & 

Bell, 2013; Ejvegård, 2003; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2013). Nedan redogörs varför Borg 

CR100 (centiMax) Scale® anses vara valid och reliabel. 

 

Borg CR-skalorna är generella intensitetsskalor som fungerar för de flesta sinnesmodaliteter och 

känslor och är ursprungligen validerade för upplevd ansträngning (Borg, 1982; Borg,1990). 

Skalorna utvecklades sedan till att till exempel kunna mäta smärta (Borg, Ljunggren & Ceci, 1985). 

Borg och Granberg (2010) har även i en studie kontrollerat validiteten på skalan när det gäller 

upplevd stress. Den stressande situationen utgjordes i experimentet av att lösa matematikuppgifter 

på tid och med pipande ljud. Dessa ljud indikerade felräkningar och respondenten fick då fortsätta 

från talet innan felräkningen. Respondenterna fick skatta sin upplevda stress med Borg CR100 

(centiMax) Scale® innan experimentet, sedan med 2,5 min intervall. Med samma skala fick 

respondenterna även skatta svårighetsgraden av uppgifterna. Hjärtfrekvens och blodtryck mättes 

automatiskt via monitorer. Deras resultat uppvisade ett ickesignifikant samband mellan stress och 

hjärtfrekvens och ett relativt starkt och signifikant samband mellan stress och blodtryck. Resultatet 

visade att Borg CR100 (centiMax) Scale® fungerar väl när det gäller att mäta mental stress (Borg & 

Granberg, 2010). 

 

Vi behöver också begrunda reliabiliteten för självskattningar, det vill säga om vi människor med ett 

reliabelt resultat kan skatta våra upplevelser. Den förmågan hos människor har undersökts med 

liknande resultat flera gånger (Bartoshuk, 2000; Radloff, 1977; Borg et al., 1988; Borg & Kaijser, 

2006; Zwislocki & Goodman, 1980) med resultatet att reliabiliteten är god (Radloff, 1977; Borg et 

al., 1988; Borg & Kaijser, 2006). Bartoshuk (2000) skriver i sin artikel att forskare idag med ökad 

exakthet kan jämföra intensitet av upplevelse mellan individer, även om hennes studie inte är 

inriktad på signifikanta resultat, utan att ge en bild av de framsteg som skett inom området på senare 

tid. I Borgs och Kaijsers (2006) undersökning var samstämmigheten mellan hjärtfrekvens och 

självskattning av styrkan i upplevd ansträngning 98% i genomsnitt. Även på områden där det kan 

vara svårare att fysiskt mäta människors förmåga att skatta sina känslor, har individernas egna 
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skattningar jämförts med kliniska bedömningssätt. Resultatet har visat upp hög samstämmighet 

mellan individernas förmåga att bedöma sina upplevelser och de kliniska bedömningarna (Radloff, 

1977). Att studier gång på gång lett till resultat som visar att människor kan mäta sina känslor och 

att beskrivningarna kan ha en meningsfull mängd-förankring, ser vi som argument för att den här 

typen av mätningar är reliabla. Så vitt vi vet har ingen gjort exakt den undersökning vi avser att 

göra, att genom självskattning mäta upplevd press i liknande konfliktsituation. Därför tror vi inte att 

något instrument är testat för exakt det vi gör. Vi känner ändå att vi har motiverat vårt val av 

mätinstrument med att det är testat i studier vad gäller validitet och reliabilitet, och på områden 

mycket snarlika vårt forskningsområde. 

 

3.3.5 Övriga kvalitéer gällande Borg CR100 (centiMax) Scale® 

 

Ändeffekter är när en skala brister i att fånga upp verkligheten därför att den inte omfattar hela det 

spektra den är avsedd att mäta. Det sker till exempel om en skala går till “väldigt mycket” och 

respondenten väljer det alternativet i avsaknad av “outhärdligt”, som hade valts om det bara funnits 

som alternativ. Det är ett exempel på takeffekt, men samma problem kan uppstå åt båda håll, och 

kallas då ändeffekter. Borg CR100 (centiMax) Scale® är designad för att undvika den typen av fel i 

datainsamlingen, genom att den numeriskt sträcker sig längre, åt båda håll, än de verbala 

förankringarna (Borg, 1982). Det är något som ytterligare skiljer den från andra skalor, till exempel 

VAS. Att det är till fördel att undvika ändeffekter tycker vi är logiskt och det finns också 

vetenskapliga källor som stöd för den uppfattningen (Bartoshuk, 2000, Borg & Borg, 2001, 

Cockroft & Curran, 1951). 

 

Personligen tycker vi att de verbala förankringarna på Borg CR100 (centiMax) Scale® är lätta att 

förstå och de är vanliga intensitetsuttryck som vi alla är bekväma med att använda i vår vardag. Vi 

tycker att kopplingen till de numeriska värdena intuitivt känns rimliga. Vi uppfattade i vår studie att 

revisorerna som svarade inte hade några som helst problem att förstå eller använda skalan, då 

praktiskt taget alla som svarade använde den i flera svar, och vi fick inte någon indikation från 

respondenterna på att skalan skulle var otydlig. I en annan undersökning, utförd av en student, 

tenderade respondenterna att föredra Borg CR100 (centiMax) Scale® för självskattning framför 

VAS (Almskog, 2013). 
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3.3.6 Vår koppling mellan verktyg och vårt kunskapsteoretiska synsätt. 

 

Användandet av en enkät avsedd att generera kvantitativa data tillsammans med en skala med ovan 

nämnda egenskaper är till stor nytta i förhållande till den kunskapsteoretiska syn vi valt och 

motiverat ovan. Det kommer att ge oss möjlighet att presentera resultatet i positivistiskt kopplade 

termer av mängd och i viss utsträckning objektivt (Bryman & Bell, 2013). De ord vi använder i våra 

enkätfrågor innebär ett mått av tolkning. Enligt Schütz (1962) konstruerar samhällsvetaren 

tankeobjekt för att förstå en social verklighet. Vi är medvetna om att det gör att vår ansats inte är 

renodlat positivistisk (von Wright, 1971). Samtidigt ser vi kvantifiering i matematiska termer och 

verbala beskrivningar för sociala sammanhang komplementärt i många företagsekonomiska 

sammanhang, som till exempel i årsredovisningar. Därför tror vi att det med fördel går att 

kombinera flera synsätt för att undersöka, och samtidigt, i viss mån, söka förståelse. 

Företagsekonomi är också ett samhällsvetenskapligt område som inbegriper komplexa interaktioner 

mellan människor, men som också ofta beskrivs och mäts i kvantitativa, till exempel monetära, 

termer. 

 

3.4 Etiska ställningstaganden 
 

Halvorsen (1989) listar många förkastliga punkter för att kontrollera att en undersökning är etiskt 

utformad. De punkter som kan vara aktuella i vårt fall är följande: 

 

 Att involvera människor i forskning utan deras samtycke 

 Att pressa människor att delta 

 Att undanhålla forskningens egentliga syfte från de utforskade 

 Att tränga in i människors privatliv 

 

Olsson och Sörensen (2011) ger en liknande lista på viktiga aspekter att ta hänsyn till vid etiska 

överväganden. Även de betonar att information om syftet tydligt ska framgå och att deltagandet ska 

vara frivilligt. De anser också att den förväntade nyttan av studien bör beskrivas och att 

personuppgifter bör behandlas så konfidentiellt som möjligt. Bryman och Bell (2013) ger en 

likartad bild av vilka etiska aspekter som bör tas i beaktande. 

 

Vi tycker att vi uppfyller de här etiska kraven då det kräver deras samtycke för att de 

överhuvudtaget ska öppna enkäten och fortsätta fylla i efter introduktionsbrevet. Vi har inte utövat 

några påtryckningar att delta utöver ett begränsat antal påminnelser, två, vilket är ett försvarligt 
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antal enligt Ejlertsson (2005). Vi har inte på något sätt avsett att undanhålla syftet, utan i stället 

hoppats att precisering av syftet även ska intressera respondenterna och motivera högre 

svarsfrekvens. Vad gäller delen om människors privatliv är vi medvetna om att många människor 

har arbetsmailen tillgänglig även hemma och att det kan stressa att höra att det kommer mail på 

ledig tid. Vi ser det dock som valbart att kontrollera mailen och frågornas innehåll gäller på inget 

sätt privatlivet, utan är strikt arbetsrelaterade. Vi garanterar också anonymitet för respondenterna. 

 

3.5 Provundersökning 
 

Det finns flera olika sätt att testa ett frågeformulär innan det sjösätts (Ejvegård, 2003; Olsson & 

Sörensen, 2011). Ejlertsson (2005) förklarar att frågeformuläret bör testas, innan det används i den 

egentliga undersökningen, för att få reda på om respondenterna tolkar frågorna på det vis de är 

tänkta att tolkas. En provundersökning bör bestå av minst två delar. I den första delen testas 

frågeformuläret på vänner och arbetskamrater (Ibid.). Vi har presenterat vårt frågeformulär och 

även följebrevet till frågeformuläret, för vänner och familj och bett dessa personer förklara hur de 

tolkar frågorna och även hur de skulle ha svarat. Ejlertsson (2005) menar att om samtliga 

respondenter svarar likadant så är förmodligen frågorna felkonstruerade. Så var dock inte fallet vid 

vår provundersökning. Efter första provundersökningen behöver ofta frågeformuläret ändras (Ibid.). 

Resultatet av första provundersökningen gjorde att vi korrigerade ett par av frågeställningarna och 

vi förtydligade även följebrevet. 

 

Ejlertsson (2005) skriver att urvalet i del två av provundersökningen ska bestå av personer som står 

så nära som möjligt den tänkta populationen och att urvalet gärna ska bestå av 10-20 deltagare. 

Dahmströms (2000) åsikt är att urvalet helst ska bestå av ett par personer ur den tänkta populationen 

som ska undersökas. Denna del av provundersökningen har vi inte kunnat genomföra, dels på grund 

av tidsbrist men även att det finns en svårighet i att få tag på personer som representerar den 

population vi har valt. Trots att vi inte genomförde del två av provundersökningen enligt Ejlertsson 

(2005) bedömer vi ändå att vårt frågeformulär uppfyller det syfte vi vill uppnå med studien. Detta 

motiveras med att det endast var mindre korrigeringar som genomfördes efter vår första och enda 

provundersökning. Vi anser att frågorna är lättolkade och att följebrevet innehåller tydliga 

instruktioner för genomförandet av frågeformuläret. 
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3.6 Analys av bortfall och svarsfrekvens 
 

Utskicket av dataenkäten till 316 respondenter resulterade i totalt 49 inkomna svar, vilket ger en 

svarsfrekvens på 15,5% och ett individbortfall på 84,5%. Det har även förekommit variabelbortfall 

då enstaka frågor har lämnats obesvarade av respondenterna. En svarsfrekvens under 60% anses 

vara negativt (Dahmström, 2000), men det finns studier med betydligt lägre svarsfrekvens än 60%, 

exempelvis Powells (1995). Bryman och Bell (2013) påpekar dock att om urvalet inte är ett 

sannolikhetsurval, utan ett bekvämlighetsurval, är stort bortfall av mindre betydelse. De nämner 

också studier med mycket stort bortfall som publicerats i välrenommerade tidskrifter. Oavsett 

storleken på bortfallet bör dock alltid konsekvenserna diskuteras (Eggeby & Söderberg, 1999; 

Bryman & Bell, 2013). 

 

En förklaring till bortfallet är att revisorer är en grupp respondenter som är svåra att nå. Ett exempel 

från vår studie var då en respondent vidarebefordrade dataenkäten till firmans HR-avdelning, varvid 

följande svar mottogs: Vi får in ett stort antal förfrågningar och har tyvärr inte möjlighet att 

medverka på enkäten nedan. Vidare har åtgärder, som exempelvis ett korrekt utformat följebrev, en 

enkät med relativt få frågor, vidtagits, allt för att minska bortfallet. Det finns fler möjligheter att 

påverka bortfallet. I stället för att skicka ut elektroniska påminnelser bör, vid ett stort bortfall, metod 

bytas och respondenterna kontaktas via telefon och uppmanas till medverkan (Ejlertsson, 2005). 

Detta är en tidsödande process som ej är applicerbart på en studie av vår karaktär. Trots den låga 

svarsfrekvensen genomförs en analys av insamlad data men vid ett stort bortfall kan skevheter 

uppstå (Bryman & Bell, 2013), något som bör tas i beaktande vid analysen. 

 

3.7 Metoder för analys 
 

Korrelationsanalys: En korrelationsanalys används för att mäta styrkan av det linjära sambandet 

mellan två variabler (Dahmström, 2000). Värdet, som är ett symmetriskt mått, är mellan intervallet  

-1 och +1, där de båda extremvärdena antas då ett perfekt linjärt, positivt eller negativt, samband 

observeras (ibid.). Korrelationsanalysen genomförs i studien för att bekräfta eller förkasta ett linjärt 

samband mellan samtliga variabler, men främst för att belysa att det inte är något linjärt samband 

mellan en demografisk variabel och den totala pressen en revisor upplever. Dock är det viktigt att 

påpeka att förekomsten av kausalitet aldrig kan bevisas med en korrelation (Eggeby & Söderberg, 

1999).  
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Rangkorrelationen, även kallad spearman’s rho, kan användas då en del av data inte är 

normalfördelad (Dahmström, 2000). Ett parametriskt test, som Pearson´s r, utgår från jämt 

fördelade datavärden medan ett icke-parametriskt test, som Spearman´s rho, baseras mer på 

medianvärdet (Befring, 1994; Eggeby & Söderberg, 1999; Dahmström, 2000). Spearman´s rho är 

därför inte lika påverkbart av extremvärden (Borg & Westerlund 2012). Då variabeln erfarenhet var 

lite snedfördelad jämförde vi Pearson´s r med Spearman´s rho (Befring, 1994; Borg & Westerlund, 

2012). Då skillnaden var liten mellan resultatet av de två testen valde vi Pearson´s r som använder 

den högre nivån på data, skaldata i stället för rangdata. 

 

Anova: Anova, analys av varians, kan användas för att avgöra om de oberoende variablerna 

påverkas signifikant av den beroende variabeln. Den kan användas till att förkasta, eller behålla 

nollhypoteser (DeVeaux et al. 2014). I vår studie används anova till att avgöra kontrollvariablernas 

inverkan på den beroende variabeln. 

 

Multipel regressionsanalys: Används för att se hur mycket var och en av de oberoende variablerna 

bestämmer nivån på den beroende variabeln, i det här fallet skattningen av total upplevd press 

(DeVeaux et al. 2014). En multipel regressionsmodell urskiljer flera verkande faktorer och vid 

analys uppnås oftast en högre grad av realism (Eggeby & Söderberg, 1999). I vår studie lämpar sig 

en multipel regressionsanalys då vi har flera faktorer som kan påverka. Då vi fick några resultat 

som var förvånande använde vi oss av box-plot och scatterplot för att söka förklaringar till de 

resultat vi betraktade som anmärkningsvärda. 

 

T-test: Används för att jämföra två medelvärden och se om de skiljer sig, och i så fall hur mycket, 

mätt i standardavvikelser. Anledningen till att skillnaden mäts i standardavvikelser, i stället för den 

enhet variablerna från början har, är att standardisera för att kunna jämföra. Nyttan med 

standardiseringen är att skillnaden mellan medelvärdena i förhållande till variansen kan urskiljas 

(DeVeaux et al. 2014). Om medelvärdena skiljer sig mycket eller lite från varandra är svårt att säga 

utan att jämföra med hur mycket det som mäts varierar i allmänhet. 

 

Vår första hypotes gällde huruvida upplevd press är lägre än den gräns respondenterna bedömer att 

en genomsnittlig revisor klarar utan att godkänna en felaktig finansiell rapport. Vi har använt 

“paired t-test” för att mäta det. För 18 av våra respondenter har vi två svar, dels på upplevd press 

med revisionsutskott och upplevd press utan revisionsutskott. Dessa respondenter har arbetat både 

med och utan revisionsutskott och har då svarat för båda situationerna. Från dessa 18 respondenter 

har vi också två svar på vad en genomsnittlig revisor kan hantera för nivå på pressen. För att inte ha 



 

37 

 

högre risk än vår alfanivå på 5 %, har vi valt att använda den högsta pressen de angett och den 

lägsta samvetsgränsen de har angett.  

 

Vi har sedan gjort “paired t-test” för var och en av grupperna: de som har arbetat med 

revisionsutskott, och de som aldrig har arbetat med revisionsutskott. I gruppen som arbetat med 

revisionsutskott, där vi fick två svar, gjorde vi som vi beskrev i stycket ovan även i det här testet, vi 

använde högsta pressen och lägsta samvetsgränsen. 

 

Vi har också använt “paired t-test” när vi mäter skillnaden i upplevd press för var och en av 

revisorerna i två olika situationer. I det här fallet är de två olika situationerna revision av företag, 

med och utan revisionsutskott. Det testet kunde vi bara utföra med den grupp revisorer som har 

upplevt båda situationerna. 

 

För att mäta skillnaden mellan den press revisorer upplever när de gör revision åt ett företag som 

har ett revisionsutskott med den press revisorer upplever när de gör revision åt ett företag som inte 

har ett revisionsutskott, gjorde vi ett oberoende t-test. För att uppfylla kravet på oberoende 

(DeVeaux et al. 2014) tog vi i det fallet inte med svaren från respondenterna som har arbetat med 

ett revisionsutskott för situationen: revision av ett företag utan revisionsutskott. 

Kvalitativ analys har vi inte gjort, utan bara presenterat de kvalitativa reaktioner vi fått från 

respondenterna. Vi har med dem då det bidrar till kunskap om vad som kan orsaka press och 

dessutom kan innehålla intressanta ämnen för vidare forskning. 

 

3.8 Validitet och reliabilitet 
 

Vi anser att vår mätning, av revisorernas upplevda press och den, enligt revisorerna själva, 

maximala press en revisor klarar innan han eller hon godkänner en felaktig finansiellrapport, mäter 

det vi avser att mäta. Vi anser, efter genomförandet av vår provundersökning, att frågorna var 

lättolkade, och att respondenterna förstod frågorna så som de var menade. Vi mäter direkt, genom 

direkta frågor, och inte genom indirekta markörer som kan innebära en risk för att det som mäts och 

det som avses att mätas inte har tillräckligt hög samstämmighet, som vi tidigare har beskrivit. Ett 

annat argument är att vi följt en checklista som vi betraktar som trovärdig vid utformning av 

enkäten (Bryman & Bell, 2013). Vi har fått en stor spridning när det gäller svaren, det omvända kan 

tyda på att enkäten är felaktigt utformad (Ejlertsson, 2005) Vi är medvetna om att vår enkät inte är 

testad på revisorer innan, och att Borg CR100 (centiMax) Scale®  inte använts för mätning av exakt 

det vi ska mäta. Men mot bakgrund av vår noggrannhet i samband med skapande av enkäten och, 
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som vi tidigare har nämnt, att Borg CR100 (centiMax) Scale® med goda resultat har använts vid 

snarlika mätningar och att de svar vi fått in från revisorerna tyder på att enkäten och skalan varit 

lättförståeliga, vågar vi sluta oss till att den här undersökningen mäter det vi avsett att mäta. 

 

Reliabilitet handlar om att få samma resultat vid olika tillfällen för samma mätning (Bryman & 

Bell, 2013). Det kan till exempel uppnås genom att två forskare företar oberoende mätningar vid 

samma tidpunkt (Halvorsen, 1989). Det har vi inte kunnat göra på grund av tidsbrist. Vi har dock 

gjort ansträngningar för att respondenterna ska vara representativa för revisorer som arbetar med 

bolag på en reglerad marknad. Vi har också gjort ansträngningar för att vara transparenta, genom att 

noggrant beskriva vårt arbete och bifoga vår enkät och  den bifogade skalan med instruktioner. 

Transparens är en förutsättning för att reliabiliteten ska kunna testas (Bryman & Bell, 2013).  
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4. Empiri 

 

 

I följande kapitel presenteras resultatet av vår studie. Vi kommer först att presentera den 

demografiska profilen av respondenterna. Demografiska variabler har, förutom att ge en bild av 

respondenterna, använts som kontrollvariabler. Sedan kommer vi att presentera hur vi använt 

svaren på enkätfrågorna för att se om det finns stöd för våra hypoteser. Vi avslutar med en 

sammanfattning av studien. Resultatet ligger sedan till grund för det sista kapitlet, diskussion av 

resultatet. 

 

 

4.1 Demografisk profil 

 

I tabell 1 redogörs för fördelningen mellan variablerna ålder, kön, erfarenhet, typ av firma och 

position i företaget. Det utgör en demografisk bakgrund till studien. Här redovisas den totala 

gruppen respondenter som har svarat på enkäten. För att vidare kunna analysera data så har en 

sortering gjorts där respondenterna har delats in i två grupper. De respondenter som har arbetat med 

revisionsutskott kontra de som inte har arbetat med revisionsutskott. Press, som är huvudfokus i den 

efterföljande analysen, är även den översiktligt med i tabell 1 och den efterföljande texten. 
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Tabell 1. Beskrivande statistik 

Variabler (Samtl. resp) Frekvens Mean SD Median         Min            Max 

Man  36     

Kvinna  12 
Senior  15 

Manager  10 

Partner  24 
Big 4 firma  23 

Annan firma  26 

Arbetat med revisionsutskott 20 
Ej arbetat med revisionsutskott 29 

Ålder (år)   47,8 9,28 49                  32              62 
Erfarenhet (år)   22,27 9,38 25                  5                36 

Upplevd press (påtryckningar 0-120)  37,59 27,45 32,5               0                100 

Upplevd press (lojalitet 0-120)  29,38 20,47 25                  0                85 

Upplevd press (konflikträdsla 0-120)  21,69 19,9 20                  0                90 

Upplevd press (något annat 0-120)  27,32 25,32 20                  0                85 

Upplevd press (total press 0-120)  44 26,4 50                  0                100 
Skattning av etisk presströskel (0-120)*  69,76 23,89 75                  2                100         
      

Variabler (arbetat MED utskott)** Frekvens Mean SD Median         Min            Max 

Man  13     

Kvinna  6 
Senior  6 

Manager  4 

Partner  10 
Big 4 firma  15 

Annan firma  5 

Ålder (år)   50,42 9,42 53,5               32              62 
Erfarenhet (år)   24,16 8,3 27                  8                36 

Upplevd press (påtryckningar 0-120)  29,26 24,7 30                  1                70 

Upplevd press (lojalitet 0-120)  27,58 21,28 25                  0                70 

Upplevd press (konflikträdsla 0-120)  16,37 16,63 10                  0                60 

Upplevd press (något annat 0-120)  28,89 30,10 12,5               1                85 

Upplevd press (total press 0-120)  38,58 25,57 40                  1                75 
Skattning av etisk presströskel (0-120)*  74,84 23,54 80                  2                100            
      

Variabler (arbetat UTAN utskott)  Frekvens Mean SD Median         Min            Max 

Man  23     

Kvinna  6 
Senior  9 

Manager  6 

Partner  14 
Big 4 firma  8 

Annan firma  21 

Ålder (år)   45,93 8,75 47                  32              58 
Erfarenhet (år)   20,72 9,94 21                  5                35 

Upplevd press (påtryckningar 0-120)  44,48 27,71 40                  0                100 

Upplevd press (lojalitet 0-120)  30,87 19,65 25                  0                85 

Upplevd press (konflikträdsla 0-120)  26,09 21,26 25                  0                90 

Upplevd press (något annat 0-120)  26,09 20,74 20                  0                75 

Upplevd press (total press 0-120)  48,68 26,21 50                  0                100 
Skattning av etisk presströskel (0-120)*  68,54 19,12 72,5               25              100 

 

*Enligt respondenten, en uppskattning av den totala pressen en revisor klarar av innan han eller hon godkänner en felaktig rapport. 
**Enbart den skattade upplevda pressen vid arbete med ett bolag som har ett revisionsutskott. 

 

Genomsnittligt är revisorerna som besvarat enkäten 48 år och har 22 års erfarenhet. Efter 

indelningen i två grupper så visar tabell 1 att de revisorer som arbetar med ett revisionsutskott är 

något äldre och har några fler års erfarenhet jämfört med de revisorer som inte har arbetat med 

revisionsutskott. Detta kan förklaras med, som vi tidigare har nämnt, att ju större bolaget är desto 

större chans att bolaget har ett revisionsutskott. De revisorer som arbetar med bolag listade på Large 
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Cap, där 72%  av bolagen har ett revisionsutskott, bör rimligtvis ha en gedigen kompetens och 

erfarenhet av revision.  

 

När det gäller könsfördelningen var det fler män än kvinnor som arbetade som revisorer. Den mest 

jämt fördelade gruppen när det gällde kön var gruppen som arbetat med revisionsutskott. När det 

gällde position i företaget var fördelningen likartad mellan grupperna. De flesta var ”partners”, följt 

av ”senior” och ”manager”, i nämnd ordning. I gruppen som arbetat med revisionsutskott var det 

större andel som arbetade på en av ”the big four” än i gruppen som endast arbetat med företag utan 

revisionsutskott. 

 

I enkäten hade vi med frågorna: ”Hur stark var den totala pressen?”, i vilken de skulle svara för en 

situation de upplevt, och ”Hur stark press tror Du en genomsnittlig revisor klarar utan att tänja på 

sitt samvete och se genom fingrarna med en redovisning han eller hon bedömer som felaktig?” När 

de respondenter som arbetat med revisionsutskott svarade för situationen att de gör revision åt ett 

företag utan revisionsutskott skattade de sin press som lägre än, eller lika som, gränsvärdet för en 

genomsnittlig revisor innan han eller hon tänjer på sitt samvete. I genomsnitt för alla svarande låg 

gränsen för vad de trodde revisorer klarar utan att ge efter 59 % högre än den press de upplevde. 

Bland respondenterna som endast arbetat med företag som inte har revisionsutskott var det 2 som 

skattade sin upplevda press som högre än en genomsnittlig revisors gräns för vad han eller hon 

klarar utan att tänja på sitt samvete. Den ena av dessa två angav samma värde på “uttryckliga 

påtryckningar från VD/styrelse”, “lojalitet mot VD/styrelse” och “konflikträdsla” skattat med Borg 

CR100 (centiMax) Scale® , men ett lägre värde på “annat”. Den andra respondenten hade rankat 

“lojalitet mot VD/styrelse” som mest trolig anledning till pressen, följt av “uttryckliga 

påtryckningar från VD/styrelse”, “konflikträdsla” och “annat” i nämnd ordning. Värt att nämna är 

att respondenten nämner hot om “våld” som annan orsak till press. 

 

Vidare ser vi att medelvärdet, när det gäller upplevd press, samtliga faktorer, skiljer sig åt mellan 

dessa två grupper. Revisorer som arbetar med revisionsutskott upplever generellt lite mindre press 

på samtliga faktorer förutom, den i enkäten ställda frågan, om något annat orsakar den upplevda 

pressen. Här noteras en lite högre press hos de revisorer som arbetar med revisionsutskott. 

Respondenterna fick även anteckna vad något annat som orsakade pressen var, och flera nämnde 

tidspress. Eventuellt spelar bolagets storlek roll då resultatet kan tolkas som att ju större bolaget är 

desto mer tidspress upplever revisorerna. Det ska dock påpekas att det inte är någon markant 

skillnad på just den faktorn men ändå intressant att det var den enda faktorn som bedömdes orsaka 

högre press hos de revisorer som arbetade med revisionsutskott än hos revisorer som endast har 
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arbetat med företag utan revisionsutskott. När det gällde total upplevd press skattade de som endast 

arbetat utan revisionsutskott 26 % högre press än de som arbetat med företag som har 

revisionsutskott.  

 

4.2 Hypotesprövning 
 

Den inferentiella statistiken syftar till att avgöra med vilken säkerhet en viss hypotes kan behållas 

eller förkastas. Vi har satt vår alfanivå till 5 %. 

4.2.1 Hypotesprövning H1 – om press är ett hot mot oberoendet 

 

För att testa vår första hypotes, att den press revisorer upplever är signifikant lägre än den press de 

bedömer vara, en genomsnittlig revisors gräns för att tänja på sitt samvete, jämförde vi svaren på 

två frågor vi ställde i enkäten. När vi testade den här första hypotesen använde vi svar från alla våra 

respondenter. Frågorna var ” Hur stark var den totala pressen?”, redovisas som ”upplevd press (total 

press 0-120) i tabell 1, och ”Hur stark press tror Du en genomsnittlig revisor klarar utan att tänja på 

sitt samvete och se genom fingrarna med en redovisning han eller hon bedömer vara felaktigt?”, 

redovisas som ”skattning av etisk presströskel (0-120)” i tabell 1. I båda fallen skulle de använda 

den bifogade Borg CR100 (centiMax) Scale® (se appendix 2) och välja en siffra de tyckte 

motsvarade deras känslostyrka som svar. Vi har utfört tre olika t-test. Först ett för alla respondenter 

tillsammans och sedan för var och en av grupperna för sig. Detta för att säkerställa att inte en 

signifikant skillnad i den sammanslagna gruppen beror på en mycket stor skillnad i den ena gruppen 

som uppväger att det kanske inte är någon skillnad alls i den andra gruppen. Resultatet av testerna 

är som följer: 

 

Upplevd press i jämförelse med respondenternas skattning av en genomsnittlig revisors gräns för 

upplevd press utan att tänja på samvetet 

 

Tabell 2. T-test nr.1 

Typ av test Paired t-test 

Antal grupper 1 

Antal respondenter 49 

Varav bortfall 9 
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Degrees of freedom 39 

Vald alfanivå 5 % 

Tvåsidigt test Ja 

Gränsvärde för signifikans 2,031 

Erhållet t-värde 5,39 

Signifikant skillnad Ja 

 

I jämförelse mellan alla individer som fyllt i upplevd total press och den gräns de bedömde att en 

genomsnittlig revisor skulle klara utan att tänja på sitt samvete var det en signifikant skillnad för de 

40 respondenter som vi kunde mäta, när vi gjorde ett “paired t-test”. Det betyder att vi med 95 % 

säkerhet kan säga att skillnaden inte uppstått av naturlig variation. I de fall en respondent fyllt i 

både upplevd press i samband med revisionsutskott och utan, och samvetsgränser i båda 

situationerna har vi av försiktighetsskäl valt den högsta skattade pressen och den lägsta 

samvetsgränsen den individen satt. Detta för att inte i onödan höja risken över de 5 % vi valt. 

Gränsvärdet för 39 df med en alfanivå på 5 %, tvåsidigt test, var 2,031 och vi fick värdet 5,39. Av 

våra 49 respondenter var det 18 revisorer som arbetat med revisionsutskott, och 22 revisorer som 

inte arbetat med revisionsutskott. Samvetsgränsen låg för den här gruppen 58 % högre än upplevd 

total press. 

 

Upplevd press i jämförelse med vad respondenterna skattade som gräns för vad en genomsnittlig 

revisor skulle klara utan att tänja på sitt samvete, endast respondenter som arbetat med 

revisionsutskott 

 

Tabell 3. T-test nr.2 

Typ av test Paired t-test 

Antal grupper 1 

Antal respondenter 19 

Varav bortfall 1 

Degrees of freedom 17 
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Vald alfanivå 5 % 

Tvåsidigt test Ja 

Gränsvärde för signifikans 2,11 

Erhållet t-värde 2,01 

Signifikant skillnad Nej 

 

Vi har gjort samma jämförelse i den grupp av respondenter som arbetat med revisionsutskott, paired 

t-test. Vi har jämfört deras högsta upplevda press med deras lägsta bedömning av vad en 

genomsnittlig revisor klarar för press utan att tänja på sitt samvete. Vi hade i den gruppen 18 

respondenter. Våra df var alltså 17. Vi hade alfanivån på 5 % och utförde ett tvåsidigt test. 2,01 var 

det värde vi uppmätte och gränsvärdet var 2,11. Vi fann ingen signifikans i den gruppen. 

Samvetsgränsen låg 93 % högre än upplevd press för den här gruppen. 

 

Upplevd press i jämförelse med vad respondenterna skattade som gräns för vad en genomsnittlig 

revisor skulle klara utan att tänja på sitt samvete, respondenter som endast arbetat utan 

revisionsutskott 

 

 

Tabell 4. T-test nr.3 

Typ av test Paired t-test 

Antal grupper 1 

Antal respondenter 30 

Varav bortfall 8 

Degrees of freedom 21 

Vald alfanivå 5 % 

Tvåsidigt test Ja 

Gränsvärde för signifikans 2,08 
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Erhållet t-värde 1,67 

Signifikant skillnad Nej 

 

I gruppen som arbetat utan revisionsutskott var skillnaden mellan upplevd press och det värde de 

satte på vad en genomsnittlig revisor skulle klara utan att tänja på sitt samvete inte tillräckligt stor 

för att med 95 % säkerhet säga att den är större än 0. Vi fick ett t-värde på 1,67, när vi gjorde ett 

“paired t-test”. Våra df var 21. Gränsvärdet för 21 df på en alfanivå på 5 %, tvåsidigt test var 2,08. 

Vi kan alltså inte säkert säga att det fanns någon skillnad. Samvetsgränsen låg 40,8 % högre än 

upplevd press för den här gruppen. 

 

Mellan grupperna var situationen lika. Det indikerar att det endast är antalet respondenter som är för 

få i grupperna var för sig för att kunna se att skillnaden är signifikant. 

 

4.2.2 Hypotesprövning H2 - om revisionsutskott har inverkan på upplevd press 

 

För att kunna dela in våra respondenter i två grupper, de som arbetat med företag som har 

revisionsutskott och de som aldrig gjort det ställde vi frågan direkt i enkäten om de arbetat med 

företag som har revisionsutskott. Beroende på svaret ombads de revisorer som besvarade enkäten att 

besvara olika delar av enkäten. Halva enkäten gällde endast situationen vid arbete med företag som 

har revisionsutskott och andra halvan situationen att göra revision åt företag utan. Detta för att 

säkerställa att de upplevt den situation frågorna gällde. Frågorna var lika för båda situationerna för 

att göra svaren jämförbara (se Appendix 1). Efter frågan om de gjort revision åt ett företag med ett 

revisionsutskott ombads de rangordna tänkbara anledningar till att de skulle kunna uppleva press att 

godkänna rapporter de bedömer som felaktiga. Tre av alternativen gällde den press vi, på grund av 

studie av tidigare forskning, trodde var tänkbara anledningar till press och ett alternativ lämnades 

öppet för respondenten att själv specificera: 

 

·         Uttryckliga påtryckningar från VD/styrelse 

·         Känsla av lojalitet mot VD/styrelse 

·         Konflikträdsla 

·         Något annat 
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Anledningen till att vi lämnade ett alternativ till respondenterna att specificera var att vi ville 

undvika att svarsalternativen begränsade revisorerna att endast svara utifrån vad vi i tidigare 

forskning uppfattat som tänkbara anledningar till press. Det gav oss möjlighet att få veta vad 

respondenterna ansåg vara anledningar till press och möjligtvis upptäcka bakomliggande variabler. 

 

Då vi ville veta nivån på den upplevda pressen bad vi även respondenterna att skatta med Borg 

CR100 (centiMax) Scale®   hur stark känsla var och en av anledningarna till press orsakade, samt 

hur stark de med Borg CR100 (centiMax) Scale® bedömde den totala pressen vara. Om 

respondenterna inte upplevde press alls fanns det alternativet som 0 på Borg CR100 (centiMax) 

Scale®. 

 

Resultatet var att i gruppen som arbetat med revisionsutskott fick de mest troliga anledningarna till 

press följande inbördes ordning: 

 

·         Uttryckliga påtryckningar från VD/styrelse 

·         Känsla av lojalitet mot VD/styrelse 

·         Något annat 

·         Konflikträdsla 

 

Den genomsnittliga känslostyrka de här anledningarna bedömdes ge upphov till av gruppen 

respondenter som arbetat med revisionsutskott var: 

 

·         Uttryckliga påtryckningar från VD/styrelse      29,26       (mellan “måttlig” och “rätt så stark”) 

·         Känsla av lojalitet mot VD/styrelse                   27,58      (mellan “måttlig” och “rätt så stark”) 

·         Något annat                                                        28,89      (mellan “måttlig” och “rätt så stark”) 

·         Konflikträdsla                                                    16,37       (mellan “svag” och “måttlig”) 

 

I den här gruppen bedömde de den totala pressen i genomsnitt till 38,58 Borg CR100 (centiMax) 

Scale®   (rätt så stark). 

 

I gruppen som arbetat endast med företag utan revisionsutskott rangordnades anledningarna till 

press på följande sätt: 

 

·         Uttryckliga påtryckningar från VD/styrelse 

·         Känsla av lojalitet mot VD/styrelse 
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·         Något annat 

·         Konflikträdsla 

 

Den genomsnittliga känslostyrka de här anledningarna bedömdes ge upphov till av gruppen 

respondenter som endast arbetat med företag utan revisionsutskott var: 

 

·         Uttryckliga påtryckningar från VD/styrelse      44,48        (mellan “rätt så stark” och “stark”) 

·         Känsla av lojalitet mot VD/styrelse                   30,87      (mellan “måttlig” och “rätt så stark”) 

·         Något annat                                                        26,09      (mellan “måttlig” och “rätt så stark”) 

·         Konflikträdsla                                                    26,09      (mellan “måttlig” och “rätt så stark”) 

 

I gruppen bedömde de den totala pressen i genomsnitt till 48,68 på Borg CR100 (centiMax) 

Scale®   (stark). 

 

Av detta kan vi konstatera att rangordningen av anledningarna inte tycks skilja sig åt mellan 

grupperna. Enligt den här studien var de i stort sett identiska. Direkta påtryckningar från 

VD/styrelse är den största anledningen till upplevd press att godkänna rapporter de inte bedömer 

som riktiga i båda grupperna, följt av lojalitetskänsla mot VD/styrelse, något annat och 

konflikträdsla. Intressant att notera är att flera respondenter inte upplevde några påtryckningar från 

VD/styrelser överhuvudtaget. Gruppen som aldrig arbetat med företag som haft revisionsutskott 

bedömde pressen som högre än de som arbetat med företag med revisionsutskott. För att undersöka 

om skillnaden var verklig, eller om den bara var ett resultat av naturlig variation,  utfördes t-test. 

 

Upplevd press vid revision av företag med revisionsutskott jämfört med upplevd press vid revision 

av företag utan revisionsutskott 

 

 

Tabell 5. T-test nr.4 

Typ av test Paired t-test 

Antal grupper 1 

Antal respondenter 19 

Varav bortfall 1 
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Degrees of freedom 17 

Vald alfanivå 5 % 

Tvåsidigt test Ja 

Gränsvärde för signifikans 2,11 

Erhållet t-värde 0,53 

Signifikant skillnad Nej 

 

För att jämföra den upplevda pressen vid revision av företag med revisionsutskott med pressen vid 

revision av företag utan revisionsutskott, gjorde vi ett paired t-test. T-värdet 0,53 erhölls. Vi 

jämförde skillnaden i upplevd press individ för individ. Våra df var 17 och det kritiska värdet för ett 

tvåsidigt t-test och 17 df är 2,11, vald alfanivå: 5 %. Då det nästan inte var någon skillnad mellan 

gruppernas medelvärden, 37,7 jämfört med 38,58, var det inte att vänta att få någon signifikant 

skillnad. Av de 19 respondenter som arbetat med revisionsutskott har 18 svarat på den här frågan. 

 

Total upplevd press vid revision av företag, med ett revisionsutskott jämfört med, revision av 

företag utan revisionsutskott skattat av revisor som inte har arbetat med ett revisionsutskott 

 

 

Tabell 6. T-test nr.5 

Typ av test Oberoende t-test 

Antal grupper 2 

Respondenter grupp 1 19 

Varav bortfall 1 

Respondenter i grupp 2 30 

Varav bortfall 8 

Degrees of freedom 17 

Vald alfanivå 5 % 
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Tvåsidigt test Ja 

Gränsvärde för signifikans 2,11 

Erhållet t-värde 1,8 

Signifikant skillnad Nej 

 

Vi gjorde också ett oberoende t-test mellan den upplevda pressen för revisorer vid revision av 

företag med revisionsutskott och jämförde med pressen de revisorer som inte arbetat med 

revisionsutskott upplevde vid revision. Skillnaden mellan de grupperna var inte heller signifikant. 

Vi erhöll t-värde 1,8 att jämföra med gränsvärdet på 2,11 för alfanivå på 5 % tvåsidigt test 17 df. I 

gruppen med revisionsutskott hade vi 19 respondenter varav 18 hade svarat på den frågan. I 

gruppen utan revisionsutskott hade vi 30 respondenter varav 22 hade svarat på den frågan. 

 

Trots att det var skillnad mellan grupperna, de som arbetat med företag som har revisionsutskott 

upplevde lägre press, var skillnaden inte tillräckligt stor för att vara signifikant. Kanske var det 

endast på grund av vårt begränsade antal stickprover som skillnaden inte blev signifikant. Av den 

här studien kan vi inte dra några slutsatser angående hur revisionsutskottet påverkar revisorns 

upplevda press och stärker revisorns oberoende. 

 

4.3 Kontrollvariabler – eventuella bakomliggande faktorer som påverkar resultatet 
 

Vi hade även med ett antal kontrollvariabler i vår enkät för att se om de påverkade den upplevda 

pressen. Här presenterar vi vår variansanalys av kontrollvariabler: 

 

 

Modell Sum of squares  df Mean square F Sig. 

 
Regression 3490,540  4 872,635 1,317 ,283 

Residual 23188,235  35 662,521 

Total 26678,775  39 

a. Beroende variabel: Total upplevd press. b. Oberoende variabler: Revisionsutskott, kön och typ av firma. 

 

Signifikansnivån i tabell 7 säger egentligen att om vi kan acceptera att ha fel 28 % av gångerna vi 

sluter oss till att vi funnit stöd för vår hypotes, så kan vi i det här fallet göra det. Det kan vi 

Tabell 7. Anova - Variansanalys 
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naturligtvis inte acceptera. Det är alltså inte så att vi i den här studien kommit fram till att någon av 

våra oberoende variabler verkligen kan förklara nivån av press. 

 

4.4 Intressanta samband mellan olika variabler 
 

För att se i hur hög grad flera olika variabler samvarierar har en korrelationsanalys utförts, och för 

att se hur de bestämmer nivån på pressen har en regressionsanalys gjorts. Vi vill presentera 

korrelationsanalysen och den multipla regressionsanalysen för att vi tycker att förhållandet mellan 

erfarenhet och sannolikheten att arbeta med företag med ett revisionsutskott, och förhållandet 

mellan press och erfarenhet är särskilt intressant. 

 

4.4.1 Korrelationsanalys 

 

 

Variabler  Typ av firma Erfarenhet Kön           Revisionsutskott Total upplevd press 

Typ av firma Pearsons 1 

 Correlation 

 Sig. (2-tailed)  

Erfarenhet Pearsons -,224 1 

 Correlation 

 Sig. (2-tailed) ,165 

Kön Pearsons ,125 -,119 1 

 Correlation 

 Sig. (2-tailed) ,442 ,463 

Revisions- Pearsons ,402 -0,99 ,176           1 

utskott Correlation 

 Sig. (2-tailed) ,010 ,544 ,278            

Totalt upplevd Pearsons  ,018 ,136 ,231           ,239       

press Correlation 

 Sig. (2-tailed) ,910 ,403 ,151           ,137 

 

Vi har i korrelationsanalysen använt den totala pressen en revisor upplever vid revision som 

beroende variabel. De oberoende variablerna är ålder, kön, erfarenhet, typ av firma, revisionsutskott 

ja/nej och position i firman. 

 

Tabell 8 visar att det inte finns något signifikant samband mellan upplevd press och de oberoende 

variablerna. Att det inte finns ett signifikant samband gör egentligen att det är av begränsat värde att 

redovisa en korrelationsanalys (Borg & Westerlund, 2012). Data säger ju egentligen då att 

Tabell 8. Pearsons korrelationsmatris 
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samvariationen inte är större än den kan vara av naturlig variation. Vi tycker dock att det är av 

intresse att ha med, då vi har mycket få revisorer i Sverige som arbetar med företag som har 

revisionsutskott, och relativt många av dessa revisorer har svarat på vår enkät. Antalet svar är ju 

mycket begränsat, vilket gör att det krävs ett ganska starkt samband för att kunna se en 

samvariation. Kanske hade vi kunnat se det om vi hade haft fler enkätsvar, men det är inte säkert. 

Vi kan inte generalisera, men vi vill visa vad vi funnit i den grupp vi undersökt. 

 

Som framgår av analysen har erfarenhet nära nog ett perfekt samband med sannolikheten att arbeta 

med ett revisionsutskott. Ju fler års erfarenhet, desto större är sannolikheten att respondenten arbetar 

med ett revisionsutskott. 

 

Då vi hade en viss snedfördelning i variabeln “erfarenhet” gjorde vi en utskrift i SPSS av 

Spearman´s rho, som inte blir lika påverkat av extremvärden då den ändrar datanivån till ordinal- 

från skaldata (Borg & Westerlund, 2012) och jämförde med vår utskrift av Pearson´s r. Skillnaden 

var dock liten så snedfördelningen har inte nämnvärt påverkat resultatet av korrelationsanalysen. I 

den här analysen har vi med svar från respondenter som arbetat med revisionsutskott endast från 

situation med revisionsutskott. Dessa svar har jämförts med svaren från respondenter som inte 

arbetat med revisionsutskott. 

 

4.4.2 Regressionsanalys 

 

 

 Ustandardized Coefficients Standardized Coefficients  

Variabler B Std. Error Beta  t Sig.  

(Constant) -6,173 27,151   -,227 ,821 

*Typ av firma -3,578 9,084 -,069  -,394 ,696 

** Kön 14,022 10,400 ,217  1,348 ,186 

***Utskott 12,748 9,021 ,246  1,413 ,166 

Erfarenhet ,519 ,495 ,171  1,050 ,301 

*Big 4 = 1, Annan = 2. **Kvinna = 1, Man = 2. ***Revisionsutskott = 1, Ej revisionsutskott = 2. 

 

Det vi nämnde tidigare, att det är av begränsat värde att göra en korrelationsanalys om inte 

sambandet är signifikant, gäller även regressionsanalysen. Våra motiv att ändå presentera dem är 

därför samma även här. Vi har en mycket liten grupp som vi undersöker, och de svaren gäller dem 

vi undersökt, även om vi inte kan generalisera till en större grupp eller dra slutsatser. 

Tabell 9. Regressionsanalys 
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Trots att revisorer som arbetar med revisionsutskott har längre erfarenhet och upplever lägre press i 

genomsnitt, har erfarenhet enligt vår regressionsanalys motsatt effekt. Med längre erfarenhet följer 

enligt regressionsanalysen högre press. Det gör alltså att vi, när vi endast jämför pressen mellan 

grupperna, ser förhållandevis mindre skillnad i press än vad endast revisionsutskottets vara eller 

icke vara skulle ge upphov till. Revisionsutskottet hade starkare effekt på pressen, med andra ord, 

revisionsutskott innebar ändå totalt sett lägre press. Kvinnor upplevde lite lägre press, och de som 

arbetade på en av “Big 4” kände högre press. Då t-värdena är relativt låga är dock ingen av 

variablerna med säkerhet förutsägande. 

 

Med i regressionsanalysen är svar från respondenter som arbetat med revisionsutskott endast i 

situation med revisionsutskott jämfört med svar från respondenter som inte har arbetat med 

revisionsutskott. Det vi kan utläsa i tabell 9 är att vår studie tyder på att det ökar pressen lite att 

arbeta på en av “Big 4” jämfört med annan revisionsbyrå. Det verkar vara så att kön spelar roll på 

det sättet att det leder till lägre press att vara född till kvinna än man i det här fallet. Att göra 

revision åt ett företag med revisionsutskott leder till lägre press i förhållande till att göra revision åt 

ett företag utan. 

 

Det vi tyckte var anmärkningsvärt i analysen var att längre erfarenhet tycks resultera i högre 

upplevelse av press. Vi gjorde box-plots för att leta efter outliers, men fann inga. Då gjorde vi en 

scatterplott, och av den ser vi att sambandet är i princip obefintligt. Det var ju också en mycket låg 

siffra på erfarenhetens påverkan av pressupplevelsen, 0,5 jämfört med 14 av kön och nästan 13 av 

revisionsutskott. Nedan ser vi de boxplottar och den scatterplot vi gjorde. 
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Figur 2. Boxplot 1 

 
              

 Figur 3. Boxplot 2 

 
             

 

 Figur 4. Scatterplot 
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5. Resultatdiskussion, bidrag och slutsats 
 

 

I det här kapitlet kommer vi att ha med reflektioner över resultatets olika delar. Vi kommer att ta 

upp studiens begränsningar och studiens bidrag. Vi avslutar med förslag till vidare forskning och 

sammanfattning. 

 

 

 

5.1 Diskussion av resultatet 

 

Vårt första delsyfte med den här studien är att undersöka om press är ett hot mot revisorns 

oberoende genom att undersöka om det är skillnad på den press revisorer upplever och den press de 

bedömer att de klarar av. Vårt andra delsyfte är att redogöra för hur och i vilken omfattning ett 

revisionsutskotts existens kan sänka revisorns upplevda press och därmed stärka revisorns 

oberoende. Vi går därför tillbaka till hypoteserna och tittar på resultatet av dem för att uppfylla 

syftet. 

 

5.1.1 Resultat H1 

 

Vår första hypotes var att den press revisorer upplever är signifikant lägre än den press de bedömer 

vara, en genomsnittlig revisors gräns för att tänja på sitt samvete. Den totala pressen respondenterna 

i genomsnitt har upplevt r 44,00, mellan ”rätt så stark” och ”stark” press, medan gränsen de 

bedömde att en revisor kan klara skattades till 69,76, ”mycket stark”, press av samma grupp. 

Skillnaden var signifikant och studien tyder på att press inte är ett hot mot oberoendet. Den här 

studien ger stöd åt vår första hypotes.  

 

I linje med flera undersökningar (Lord & De Zoorts, 2001; Hatfield et al., 2008; Ahson & Asokan, 

2014) fann vi även i vår undersökning att revisorer upplever press. I den här studien svarade 

respondenterna att de upplevde mellan 0 och 100 på , det vill säga mellan ingen press alls och 

maximal press, på Borg CR100 (centiMax) Scale®. 

 

Glädjande nog fann vi vid prövning av vår första hypotes att den upplevda pressen var signifikant 

lägre än den press respondenterna bedömde att de skulle klara av. Det skulle bland annat kunna 

förklaras med hjälp av legitimitetsteorin, då samhällets förväntningar enligt legitimitetsteorin 
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förklarar företags agerande (O´Donovan, 2002; Deegan, 2006). Det stämmer med det Dowling och 

Pfeffer (1975) och Patten (1991) menar, att företag söker uppnå samstämmighet mellan sin 

verksamhet å ena sidan och sociala värden och normer som är accepterade i det samhälle de tillhör å 

andra sidan. Även det Gul och Tsui (1992) fann i sin studie kan förklara att revisorerna bedömer att 

de klarar högre press än de upplever. De beskriver etiskt resonerande som en del av förklaringen till 

revisorns beslut. 

 

Vårt resultat står dock i strid med flera undersökningar som beskriver oberoendet som hotat och 

som utpekar press som det största hotet mot oberoende (e.g: Pasewark et al., 1992; Dhaliwal et al., 

1993; Knapp, 1985; DeAngelo, 1981; Calegari et al., 1998; Schelluch & Thorpe, 1995; Frankel et 

al., 2002; Hodge, 2003). Ingen av dessa studier har dock jämfört upplevd press med någon skattning 

av vad en revisor klarar av. Dessutom är vår studie, till skillnad från de vi hänvisar till som tyder på 

att oberoendet är hotat av press, gjord i en svensk miljö. Därför finns det många möjliga 

förklaringar till den skillnaden i resultatet. Kanske finns förklaringen till skillnaden i att lagstiftning 

gällande revision ser olika ut i olika länder (Dhaliwal et al., 2015; Koch et al., 2012; SFS 

2005:551).  Att förklaringen skulle finnas där stöds även av att Schlike (2015) beskriver 

organisatorisk tillhörighet som förklaring till hur mycket press en individ kan hantera. 

 

Vi vet inte vad som utgör den viktigaste skillnaden mellan de svenska förhållanden och de 

förhållanden som har rått vid de studier vi hänvisar till. Vi vet heller inte om det är svenska 

revisorers press som är lägre än andras, eller om smärttröskeln är högre då samma känsloupplevelse 

inte behöver resultera i samma respons hos olika individer (Marks, 1988). Lord och DeZoort (2001) 

undersöker kopplingen mellan reaktionen på press och moralisk utveckling. Det tycker vi är en 

mycket intressant aspekt av frågan om skillnaden mellan den press våra respondenter upplever och 

vad de bedömer som möjligt att hantera av revisorer. Då vi hade en negativ snedfördelning, många 

var äldre än genomsnittet med en relativt hög genomsnittsålder, finns möjligheten att personlig 

mognad, som vi tänker oss kan ha ett samband med moralisk utveckling, har sänkt pressen eller 

gjort gränsen för vad de kan hantera högre. Förmåga till ömsesidighet som kan komma med åren, 

kan även det ha haft en inverkan på resultatet (Hatfield et al., 2008). 

 

5.1.2 Resultat H2 

 

Vår andra hypotes var att revisorer upplever lägre press i de situationer då revisorn har en klient 

med ett revisionsutskott jämfört med situationer då revisorn har en klient utan ett revisionsutskott. I 

gruppen som arbetade med revisionsutskott skattades pressen i genomsnitt till 38,58, ”rätt så stark”, 
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jämfört med 48,68, ”stark”, i gruppen som aldrig arbetat med revisionsutskott. Skillnaden var inte 

signifikant. Den här studien ger inte stöd till vår andra hypotes.  

Vid prövning av vår andra hypotes fann vi alltså en liten skillnad i upplevd press mellan de 

revisorer som arbetade med företag som hade revisionsutskott jämfört med den press de revisorer 

upplevde som inte arbetat med företag med revisionsutskott. Då den inte var signifikant kan vi inte 

utesluta att den endast beror på naturlig variation. 

 

Det kan hända att skillnaden hade blivit signifikant om vi haft fler respondenter. Det skulle i så fall 

tyda på att det är skillnad i upplevd press för revisorerna i de olika situationerna. Dock fann vi när 

vi jämförde  upplevd press hos samma individ i de olika situationerna att skillnaden var i det 

närmaste obefintlig. Det tyder kanske snarare på att skillnaden är större mellan olika individer än 

mellan situationen att göra revision med respektive utan revisionsutskott. 

 

Om skillnaden skulle vara verklig kanske förklaring till skillnaden mellan grupperna bör sökas i 

personlighetsdrag. Kanske arbetar personer med vissa personlighetsdrag i större utsträckning med 

företag med revisionsutskott. Tanken bakom det skulle kunna vara att någon som verkligen passar 

som revisor mer troligt kommer att arbeta med de största bolagen, och att de största bolagen tycks 

vara mer benägna att skapa revisionsutskott, då större andel av de stora bolagen har 

revisionsutskott. 

 

Om skillnaden skulle vara verklig, och inte bara ett resultat av naturlig variation, beror det enligt 

regressionsanalysen inte på att de är mer erfarna, trots att de är det. De har drygt tre års längre 

erfarenhet. Tvärtom skulle längre erfarenhet enligt den analysen höja pressen, om än minimalt.  

Kanske det i framtida studier visar sig att den skillnad vi sett i upplevd press endast var ett resultat 

av naturlig variation, och alltså inte var en verklig skillnad. I så fall skulle det vara intressant att 

undersöka varför de svenska utskottens vara eller inte vara inte resulterar i skillnad i upplevd press.  

 

Flera tidigare studier har undersökt hur sammansättningen av revisionsutskotten påverkar i vilken 

grad utskotten stärker oberoendet (Carcello & Neal, 2003; Dhaliwal et al., 2015). Vi tolkar att de 

amerikanska revisionsutskotten skapar ett större avstånd mellan revisorerna och företagen de gör 

revision åt, då amerikanska revisionsutskott är revisorernas uppdragsgivare (Dhaliwal et al., 2015; 

Koch et al., 2012). I Sverige däremot är företagen uppdragsgivare (SFS 2005:551). Därför hade vi 

visserligen förväntat mindre inverkan på pressen, men inte så liten som vi uppmätte när vi jämförde 

inom-individ. Vår konstellation i Sverige är inte helt jämförbar med några utländska (Carcello & 

Neal, 2003; Dhaliwal et al., 2015; SFS 2005:551), och därför kan resultatet av vår undersökning 
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inte helt jämföras med utländska studier. Däremot skulle skillnaderna i hur revisionsutskott är 

sammansatta kunna vara en förklaring på vad som orsakar de skillnader i upplevd press eller grad 

av oberoende som studierna uppvisar. 

 

Även om det inte finns någon verklig skillnad i det här avseendet betyder det inte att 

revisionsutskotten inte gör nytta. Revisionsutskotten har flera syften varav ett är att stärka 

oberoendet. (Civilutskottets betänkande 2008/09:CU28) Dessutom är press bara en av flera saker 

som kan hota den oberoende revisionen (Mayhew et al., 2001; Öhman et al., 2007). 

 

5.1.3 Diskussion av övrigt resultat 

 

Förutom relationen mellan upplevd press och vad en revisor klarar av, och förutom en eventuell 

skillnad mellan olika situationer, visar vår studie stor spridning i fråga om upplevd press, mellan 0 

och 100, det vill säga från ”ingen alls” till ”maximal”. Vår studie ger inga klara svar på vad som 

orsakar skillnaderna. Det förtjänar ändå att lyftas i diskussionen då hög press kan orsaka försämrat 

minne, huvudvärk, sömnstörningar, irritabilitet och även känslomässiga och beteendemässiga 

symtom (De Kloet, et al., 1999; Appley & Trumbull, 1989). 

 

Intressant att notera är att den vanligaste orsaken till press, enligt respondenterna, är uttryckliga 

påtryckningar från VD/styrelse. Det i kontrast till att vissa respondenter inte upplever press alls och 

att en revisor mailat och sagt att hon aldrig stött på den typen av press är motsägelsefullt och leder 

till vidare frågor. Hur stor skillnaden är mellan olika företagskulturer, vad som skulle kunna 

uppfattas som uttryckliga påtryckningar och om uppfattningen om det kan skilja sig mellan olika 

revisorer, är exempel på sådana frågor. 

 

Att flera respondenter angav tidspress som anledning att känna press förvånade oss inte så mycket 

då det är i linje med konfliktteori och tidigare studier har funnit att tidspress är en orsak till upplevd 

press (Janis & Mann, 1977; Dambacher & Hübner, 2014). De som arbetade med revisionsutskott 

kände lite högre press. Värt att notera är att de som arbetat med revisionsutskott tycktes uppleva 

mer av just den här typen av press, trots att de upplevde mindre av press i allmänhet. Det väcker 

frågan om storleken på bolagen är det som påverkar just tidspress. Vår studie ger inget svar på det. 
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5.2 Trovärdighet och relevans 

 

Vi anser att vår studie är trovärdig för att vi lagt oss vinn om varje del i utformningen av vår metod, 

se vårt metodkapitel för utförligare diskussion av detta. När det gäller människors förmåga att skatta 

sina känslor är den väl undersökt och den har visat sig god (Bartoshuk, 2000; Radloff, 1977; Borg 

et al., 1988; Borg & Kaijser, 2006; Zwislocki & Goodman, 1980). En svaghet att nämna i 

sammanhanget är att ingen, oss veterligen, har mätt exakt de känslor vi mäter. För att öppna för 

möjligheten att kontrollera reliabiliteten har vi varit noggranna med transparensen.   

 

För att sammanfatta motivet till vår studie vill vi återkoppla till några studier vi refererade till 

inledningsvis. Börskrascher och depressioner orsakar mänskligt lidande (Stuckler et al., 2009). De 

finansiella skandaler som uppstår påverkar dels investerarnas förtroende för bolagen, och leder  till 

ett ifrågasättande av revisorns oberoende (Mjölnevik, 2010). Vår lagstiftning är avsedd att stärka 

revisorernas oberoende (SFS 2005:551). Det största hotet mot oberoende är enligt många studier 

press (e.g: Pasewark et al., 1992; Dhaliwal et al., 1993; Knapp, 1985; DeAngelo, 1981; Calegari et 

al., 1998; Schelluch & Thorpe, 1995; Frankel et al., 2002; Hodge, 2003). Därför har vi i den här 

studien undersökt hur mycket press revisorer upplever, och hur mycket press de tror sig klara av. En 

särskild ansträngning att öka oberoendet är tillsättandet av revisionsutskott (SFS 2005:551). Därför 

har vi även undersökt om press, som ett möjligt hot mot oberoendet, skiljer sig mellan när 

revisorerna arbetar med företag med respektive utan ett revisionsutskott. 

 

Vi anser också att resultatet av vår studie är av värde då den visar att svenska revisorer upplever 

press, med stor spridning. Enligt konfliktteori kan press ge upphov till en mängd negativa beteenden 

(Janis & Mann, 1977). Det är också värt att uppmärksamma vilken press de upplever då det kan 

påverka hälsan (Fisher & Reason, 1988). 

 

Då vi hade ett begränsat antal respondenter och bortfallet var relativt stort har vi varit försiktiga 

med att uttala oss generellt om vad som gäller för populationen. Skevheter kan uppstå även av andra 

anledningar (Bryman & Bell, 2013), men risken att till exempel endast respondenter som har mer 

socialt accepterade svar skulle svara betraktar vi som liten då en enkät har använts vilket minskar 

intervjuareffekten (ibid.). För att undersöka om det resultat vi fått i vår undersökning gäller för hela 

vår population behöver studien dock replikeras (Bryman & Bell, 2013). 

 

Syftet var att undersöka om press är ett hot mot revisorns oberoende och att redogöra för i vilken 

omfattning ett revisionsutskotts existens kan påverka revisorns upplevda press, och därmed 
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huruvida det stärker oberoendet. Det är det vi undersökt och ovan presenterat resultatet av, och 

avslutningsvis kommer vi att presentera begränsningarna i vår studie och ge förslag till fortsatt 

forskning. 

 

5.3 Studiens begränsningar 
 

Vi ställde frågan till respondenterna, hur mycket press de tror att en genomsnittlig revisor klarar 

utan att ge efter och godkänna en felaktig finansiell rapport. Vi valde att ställa frågan i tredje 

person. Det gjorde vi för att minska risken för att svaren skulle bli mer socialt acceptabla i stället för 

rättvisande. Det resulterar dock i att vi inte vet om respondenten betraktar sin egen gräns som hög 

eller låg i förhållande till andra. Risk finns åt båda håll, både att respondenten betraktar andra som 

mer eftergivna och mer ståndaktiga. Det är en del i vår undersökning vi inte har kunnat kontrollera. 

 

Vi har heller inte gjort någon distinktion när det gäller typ av revisionsutskott men även detta kan 

skilja sig åt från bolag till bolag. Oavsett om man har ett revisionsutskott bestående av två eller tre 

personer, eller om man valt att ha hela styrelsen som revisionsutskott passar den svenska 

definitionen på revisionsutskott in (SFS 2005:551). Båda delarna kallas revisionsutskott, utan någon 

åtskillnad i benämningen. Vilken typ av revisionsutskott våra respondenter mött har vi inte 

information om. 

 

Vi har inte sett någon annan svensk studie av upplevd press i relation till hur mycket en revisor 

klarar utan att tänja på sitt samvete. Vi saknar därför en studie som är gjord i en snarlik miljö att 

jämföra vårt resultat med. Vi blev förvånade över hur stor den skillnaden var, särskilt när vi sett så 

många utländska studier som tyder på att press är ett hot mot oberoende rapporter (Ahson & 

Asokan, 2004; Gul, 2005; Knapp, 1985; Carcello & Neal, 2003; Dhaliwal et al., 2015; Lord, & 

DeZoort, 2001).  

 

5.4  Studiens bidrag 

 

I den här delen tar vi upp våra reflektioner gällande studiens teoretiska och praktiska bidrag. 

5.4.1 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

 

Vi har i vår studie undersökt en aspekt som kan äventyra revisorns oberoende, nämligen press 

(Goldman & Barlev, 1974; Gul, 2005; Lord & DeZoort, 2001). Vår studie kompetterar andra studier 

som på andra sätt undersökt hur revisionsutskott påverkat oberoendet (Knapp, 1987; Dhaliwal et al., 
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2015; Carcello, & Neal, 2000; Lennox & Park 2007), som undersökt revisorernas egen upplevelse 

av deras förmåga att stå emot press (Knapp, 1985) och hur press påverkar oberoendet (Ahson & 

Asokan, 2004; Gul, 2005; Gul & Tsui, 1992). Vår studie bidrar med kunskap om hur mycket press 

revisorerna anser att de upplever och hur mycket de bedömer sig klara utan att ge efter för den. Vår 

studie bidrar till kunskap om vad våra respondenter upplever som orsaker till press. Vår studie 

bidrar också med kunskap om hur svenska revisionsutskott påverkat den press våra respondenter 

upplever. Ingen av de studier vi hänvisar till är gjord i en svensk miljö, med vår typ av 

revisionsutskott. Därmed lägger vi en empirisk grund för vidare forskning inom ämnesområdet. 

 

5.5 Förslag till fortsatt forskning 
 

Intressant är varför just svenska revisorer upplever så lite press i förhållande till den gräns de skattar 

att de skulle klara av. Det skulle vara värt att undersöka om skillnaden verkligen är större än i andra 

länder. Om det är så skulle kunna undersökas om det är smärtgränserna som är högre, eller om det 

är pressen som är lägre. 

 

Ett annat förslag till fortsatt forskning är om skillnaden i upplevd press är större om revisorerna är 

på uppdrag av styrelsen i stället för att endast samarbeta med den. I andra länder vi läst studier ifrån, 

är revisorn på uppdrag av utskottet. Hur skillnaden i vem som är uppdragsgivare påverkar pressen 

vore värdefullt att undersöka, då Sverige inte har samma upplägg som exempelvis USA.  Då det 

också finns olika sätt att bilda revisionsutskott i Sverige, vore det även intressant att undersöka 

skillnaden för revisorerna att samarbeta med de olika konstellationerna. Ytterligare ett ämne för 

framtida forskning skulle kunna vara om det finns egenskaper hos revisorerna som påverkar både 

att de arbetar med revisionsutskott och att de känner lägre press. 

 

Då det finns olika uppfattningarna om hur vanligt det är att styrelse och VD uttryckligen utövar 

påtryckningar att godkänna felaktiga rapporter, skulle en studie över det kunna kartlägga vad som 

skiljer revisorernas upplevelser åt. Kanske är det skillnader beroende på vilken bransch revisorn är 

verksam i, på storleken på företagen eller på revisorernas uppfattning om vad som är påtryckningar 

som skiljer sig åt. 

 

Om det verkligen är så att de revisorer som arbetar med revisionsutskott upplever högre tidspress 

skulle anledningen till det kunna studeras. Exempelvis skulle tidspressen, som ett potentiellt hot 

mot att revisorn ska ha möjlighet motivera de nödvändiga förändringarna av redovisade rapporter, 

kunna undersökas.  
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Vi har i studien sett stor spridning i press, och även i orsakerna till pressen. Även om vår studie inte 

tyder på att den här pressen äventyrar oberoende bedömning av finansiella rapporter kan det 

naturligtvis finnas andra effekter av pressen värda att studera. En sådan effekt skulle kunna vara 

pressens inverkan på hälsan. 

 

5.6 Slutsats 

 

Då vi kommit fram till att det är skillnad mellan den press revisorer upplever när det gäller att 

godkänna rapporter som inte speglar verkligheten, och den press de bedömer att revisorer klarar 

utan att tänja på sitt samvete, tycks generellt inte sådan press vara ett hot mot objektiviteten.  

När det gällde upplevd press vid revision av företag med, respektive utan revisionsutskott tyckte vi 

att resultatet var förvånande. Pressen skilde sig inte mellan de olika situationerna för samma 

individ. Pressen skilde sig däremot lite, om än inte signifikant, mellan de revisorer som arbetade 

med företag som har ett revisionsutskott och revisorer som arbetade med företag utan ett 

revisionsutskott. 
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Appendix 1 - Enkäten 
 

Fråga 1. Är du man eller kvinna? 

Fråga 2. Vilken ålder har du? 

Fråga 3. Arbetar du på ”Big 4” eller annan firma? 

Fråga 4. Vilken position har du i firman? 

 Senior (Revisor) 

 Manager 

 Partner 

Fråga 5. Hur många års erfarenhet har Du av revision? 

Fråga 6. Har Du gjort revision i ett företag som har ett revisionsutskott?  Ja Nej 

Om Nej, hoppa till fråga 11. 

Fråga 7. Om Ja, föreställ Dig då följande situation mot bakgrund av att Du gör revisionen i ett 

företag som har ett revisionsutskott: Du känner Dig pressad att godkänna en rapport som enligt Din 

bedömning är felaktig. Vad är de troligaste anledningarna till Din upplevelse av press? Rangordna 

med siffror, 1-4, vid anledningarna (1=mest troligt): 

 Uttryckliga påtryckningar från VD/styrelse: 

 Känsla av lojalitet mot VD/styrelsen: 

 Konflikträdsla: 

 Annat, (ange så fall vad efter siffran): 

 

Fråga 8. Beskriv med hjälp av siffra från den bifogade Borgskalan hur starkt bidragande var och en 

av orsakerna till pressen var. 

 Uttryckliga påtryckningar från VD/styrelse: 

 Känsla av lojalitet mot VD/styrelsen: 

 Konflikträdsla: 

 Annat, i så fall vad: 

 

Fråga 9. Hur stark var den totala pressen? (Skatta med den bifogade skalan) 
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Fråga 10. Hur stark press tror Du en genomsnittlig revisor klarar utan att tänja på sitt samvete och 

se genom fingrarna med en redovisning han eller hon bedömer som felaktig? (Skatta med den 

bifogade skalan) 

Fråga 11. Har Du gjort revision i ett företag som inte har ett revisionsutskott?  Ja Nej 

Om Ja, är vi tacksamma om Du vill svara på följande frågor, annars vill vi säga tack för Din 

medverkan på den ovanstående delen. 

Fråga 12. Föreställ Dig följande situation mot bakgrund att Du gör revision i ett företag som inte 

har ett revisionsutskott: Du känner Dig pressad att godkänna en rapport som enligt Din bedömning 

är felaktig. Vad är de troligaste anledningarna till Din upplevelse av press? Rangordna med siffror, 

1-4, vid anledningarna (1=mest troligt): 

 Uttryckliga påtryckningar från VD/styrelse: 

 Känsla av lojalitet mot VD/styrelsen: 

 Konflikträdsla: 

 Annat, (ange i så fall vad efter siffran): 

Fråga 13. Beskriv med hjälp av siffra från den bifogade Borgskalan hur starkt bidragande var och 

en av orsakerna till pressen var. 

 Uttryckliga påtryckningar från VD/styrelse: 

 Känsla av lojalitet mot VD/styrelsen: 

 Konflikträdsla: 

 Annat, (ange i så fall vad efter siffran): 

 

Fråga 14. Hur stark var den totala pressen? (Skatta med den bifogade skalan) 

Fråga 15. Hur stark press tror Du en genomsnittlig revisor klarar utan att tänja på sitt samvete och 

se genom fingrarna med en redovisning han eller hon bedömer som felaktig? (Skatta med den 

bifogade skalan 
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Appendix 2 - Borg CR100 (centiMax) Scale®   
 

Borg CR-skalorna är varumärkesskyddade och skyddade av copyright. Tillstånd att använda 

Borg CR100 skalan® och instruktionen kan erhållas tillsammans med skala och instruktion 

från borgperception@telia.com. Se även www.borgperception.se. 

 

Instruktion till Borg CR100 Skalan® (centiMax)  
 
Välj en siffra på skalan vid det ord som bäst beskriver styrkan i det du ska uppskatta. ”Maximal” (100) 
syftar på upplevelsen av en maximal ansträngning, eller en ljudstyrka som är lika stark som 
ansträngningen och som inte övergår i smärta. Är upplevelsen ännu starkare kan du använda en siffra 
något över 100 vid ”Absolut maximum” ( ● ). –Smärta kan vara ännu starkare än ansträngning.  
 
Var så uppriktigt som möjligt och försök att varken underskatta eller överskatta. 
 
”Minimal” (2) är det svagaste man känner.  En upplevelse som är ”Måttlig” ligger omkring 20–25. Den är 
svagare än ”Medel” eller ”Mitten”. Om upplevelsen är ”Stark” eller ”Kraftig” (det känns ”Tungt” eller 
”Svårt”), är den omkring 50. ”Stark” är ungefär hälften av ”Maximal”. Är den ”Mycket stark”, välj en siffra 
omkring 70. Utgå från orden och säg sedan en siffra. 
 
Upplevd ansträngning är viktig eftersom de flesta människor har liknande erfarenheter av hur det känns 
att anstränga sig mycket, mycket kraftigt. Till exempel när man springer mycket snabbt under flera 
minuter, eller lyfter någonting som är så tungt att man nätt och jämnt orkar lyfta det. Läs texten nedan 
om hur skalan ska användas för ansträngning som ett exempel på hur skalan fungerar. 
 
Vid skattning av ansträngning. Välj en siffra som motsvarar hur tungt och påfrestande du upplever att 
arbetet är och hur trött du känner dig. Detta känns huvudsakligen som trötthet i vissa muskler och som 
andfåddhet och eventuell värk.  

 0 Ingen alls, betyder att du inte känner någon ansträngning, t.ex. ingen som helst muskeltrötthet, 
ingen andfåddhet eller andnöd och ingen bröstsmärta. 

 2 Minimal. Det här är en nätt och jämnt märkbar känsla av ansträngning. 

 12 Svag, motsvarar lätt. Som att gå en kortare sträcka i sin egen takt. 

 35 Rätt så stark, är ungefär detsamma som ”ganska stark”. Det är lite mer än ”Måttlig” men inte så 
mycket som ”Stark”. 

 50 Stark. Arbetet är ansträngande och tröttande, men du har inga stora svårigheter att fortsätta. 
Ansträngningen är ungefär hälften så stark som ”Maximal”. 

 70 Mycket stark, är en väldigt kraftig ansträngning. Du kan fortfarande fortsätta men måste ta i 
ordentligt och känner dig mycket trött. 

100 Maximal. Du måste anstränga dig så mycket du kan. 

  • Absolut maximum, till exempel ”120” eller till och med mer. 
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