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Sammanfattning 

 

Titel: PRINCIPER ELLER REGLER? 

En studie om svenska auktoriserade revisorers förhållningssätt till principorienterade frågeställningar. 

 

Seminariedatum: 2017-05-29 

 

Ämne/kurs: SAROB / 9      Examensarbete Magisternivå, 15 HP 

 

Författare: Alan Legesi 

 

Handledare: Professor Jonas Gabrielsson 

 

Fem nyckelord: Revisorstyper, regelorienterade, principorienterade, principer, aggressiv-

redovisning. 

 

Syfte: Syfte med denna uppsats är att öka förståelsen för svenska auktoriserade revisorers 

förhållningssätt till principorienterade frågeställningar 

 

Metod: Ett positivistiskt angreppssätt och en deduktiv ansats. En kvantitativ metod genom 

enkätundersökning och test av fyra hypotesteser.  

 

Teoretiskt perspektiv: Professionella tjänsteföretag, skandinaviska institutionella teorier och 

isomorfa krafter med stöd av relevanta tidigare forskning och anknytning av dessa teorier till 

revisorers beslutsalternativ ur ett samhälle- och företagsekonomiskt perspektiv.   

 

Empiri: Det empiriska materialet är insamlad genom en webbenkätundersökning hos 

auktoriserade revisorer i Sverige. 

 

Resultat: resultatet av Studiens analys uppmärksammade att majoritet av svenska 

auktoriserade revisorer är regelorienterade. Medan Kön och tillhörighet till Top 6 har största 

inverkan på revisorers förhållningssätt till principorienterade frågor vid rapportering. 
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1 INTRODUKTION 

A-son är en av de 117 auktoriserade revisorer i Sverige som är licensierade för revision hos 

finansiella företag (FAR, 2017a). Finansinspektionen anmälde A-son för sitt ställningstagande 

till redovisning och värdering av finansiella instrument1 på dag 1-resultatet. Hens2 karriär och 

privatliv har påverkats av en utdragen rättslig process sedan år 2011, trots att efter en 

omfattande granskning utförd av revisorsinspektionen3 inte riktades någon kritik mot A-sons 

revisionsinsats. Revisorsinspektionen fann att en erinra är en tillräcklig åtgärd. A-son 

frikändes av tingsrätten i mitten av juni 2016 (Stockholms tingsrätt, 2017) men augusti 2016 

stämdes han igen av den nya styrelsen (HD, 2017) i ett mål som handlar om ett skadestånd i 

miljardklass (HD, 2017).  

Revisorsinspektionens erinran till A-son var på grund av att hen inte hade dokumenterat ett 

fåtal av sina överväganden i revisionen. Däremot fann inte revisorsinspektionen någon grund 

för att kritisera A-son:s revisionsinsatser eller brister i interna kontroller då A-son litade på 

bolagets interna kontroll (RN, 2010b). En auktoriserad revisor genom sitt ställningstagande 

vid en revision ambulerar en obegränsad ekonomiskrisk till sig själv och till sin byrå 

(Carrington 2014; 37 § RNL). Trots att revisorer vet att de inte kan utföra en riskfri revision 

därför att det inte är ekonomiskt försvarbart att revidera alla transaktioner och rutiner 

(Carrington, 2014). Vid en revision finns det mängder av information som presenteras i 

rapporterna utan att först kvalitetssäkras av revisorer. Information som kan förhöja 

revisionsrisken4 och påverka revisionens kvalitet (Öhman, 2005). 

Brister i revisionens kvalitet är både ett företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt problem 

och revisionens kvalitet kan inte säkras om revisorerna inte tar sitt ansvar vid revisionen 

(FEE, 2015). Tyvärr påbörjar myndigheter som finansinspektionen eller nyhetsmedior mer än 

ofta sina spekulationer innan revisorsinspektionen kan granska ett ärende. Detta ställer 

revisorer mot ett moraliskt dilemma som kan påverka revisorers professionella omdöme. 

Revisionen ställer ett högt krav mot revisorer att de skall vara självständiga (20 § RNL), 

opartiska (21 § RNL) med tystnadsplikt (26 § RNL). Dessa krav med opartiskhet och 

oberoende bedömning ger revisionen en betydelsefull roll i kapitalmarknaden. En garanti för 

kvalitet av finansiella rapporter som ett företag presenterar. En garanti som inte kan uppnås 

utan att revisorer tar sitt ansvar vid revisionen (Catasús, Hellman & Humphrey 2013; 

Carrington, 2014). 

Revisorers huvudsakliga ansvar vid en revision kan framför allt uppdelas i tre skilda men 

sammanhängande uppdrag. Det påbörjas med räkenskapsrevision som är en granskning av 

bolagets årsredovisning och bokföring. Därefter eller samtidigt utför revisorer en 

förvaltningsrevision som omfattar granskning av bolagsledningens förvaltning och rutiner. 

Slutligen sker uttalande om årsredovisningen och förvaltningen (9 kap. 3 § ABL). Därutöver 

                                                 
1 Värdebevis som är avsett för handel på en finansiell marknad (inte valuta). T.ex. fondpapper, aktier eller obligationer 
2 Han eller Hon 
3 Revisorsinspektionen huvuduppgift är att ha tillsyn över de kvalificerade revisorerna samt ta emot och prövar anmälningar mot 
kvalificerade revisorer. (RN 2017) Den 1 april 2017 byte Revisorsnämnden namn till Revisorsinspektionen 
4 Risken att revisorn felaktigt uttalar sig om klientens finansiella rapporter och/eller att det finns väsentliga felaktigheter i rutiner och 

rapporter (Johansson, m. fl. 2005; Carrington, 2014). Risken av existens av fel och inte upptäcka fel vid en revision, beräknas genom 
Inneboende risk * kontrollrisk * upptäcktsrisk som är (Kvalitetrisk * sampling risk) (Carrington, 2014 s.94-97) 
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har revisorn en skyldighet att rapportera vissa speciella omständigheter till intressenter som 

kallas för händelsedriven rapportering. Under hela uppdraget skall en revisor ta hänsyn till 

väsentlighet (2 kap, 3-a § ÅRL), god redovisningssed (2 kap, 2 § ÅRL) samt rättvisande bild 

(2 kap, 3 § ÅRL). Auktoriserade revisor är en oberoende sakkunnig som under hela 

revisionsuppdraget ”göra rätt saker” samtidigt som hen ”göra saker rätt” (Öhman, 2005, 

Carrington, 2014). Men hur kommer vårt samhälle påverkas om revisorer bara göra rätt saker 

eftersom den grundläggande pelare i revisionslogiken som är ”att göra saken rätt” kan bringas 

på tal av myndigheter innan en beskyllning är granskat eller bevisat.    

1.1 Bakgrund 

Det existerar en tydlig åtskillnad mellan redovisning och revisonen samt revisorer och 

bokförare. Redovisningen sägs vara en mix av redovisningsteori, redovisningsmetoder och 

redovisningsteknik. Kapitalmarknadens utveckling påverkar redovisningen och 

redovisningsprinciper som i sin tur leder till att redovisningsmetoder blir mer komplexa 

(Baccouche, 1992). Komplexitet av redovisningsprinciper påverkar revisorns huvudsakliga 

uppgift som är att övervaka företagsledningens agerande och verifiera 

redovisningsinformationen samtidigt som redovisningsinformationens användbarhet för 

beslutsfattande kvalitetssäkras. Därför skall revisionen utföras av auktoriserade revisorer och 

inte av revisorer eller bokförarna (Baccouche, 1992; Carrington, 2014; Catasús, m.fl. 2013).  

Auktoriserade revisorer skall under sina revisionsuppdrag ta ställning till vissa 

redovisningsfrågor som inte är reglerade. Redovisningsfrågor som kan till och med sakna ett 

gemensamt accepterade svar. Dessa redovisningsfrågor benämns ofta som principorienterade 

frågor. En revisors ställningstagande till principorienterade frågor är beroende av tillämpade 

regelverk, val av redovisningsstandard och hur ett företag har förvaltats eller tidigare har 

redovisat sina finansiella rapporter (Catasús m.fl. 2013, Carrington 2014). I Sverige är det 

styrelsen som ansvarar för val av redovisningsstandard. Val av redovisningsstandard kan bero 

på många faktorer såsom lagstadgat krav, bolagetsstorlek, ursprungsland, moderbolagets, …. 

eller företagets ägarstruktur (Carrington, 2014; 8 kap. 4 och 29 §§ ABL). Medan val av 

redovisningsstandarden inte ingår i revisorns ansvar, skall revisorer genom förvaltning- och 

räkenskapsrevision säkerställa att företaget tillämpar rätt standard och att alla kriterier av 

standarden tillämpas enligt god redovisningssed5 (Carrington, 2014; 6 kap. 2 § ÅRL: 4 kap. 2 

§ BFL).  

I ett regelbaserat regelverk som FASB upparbetas räkenskaperna enligt detaljerade regler, 

riktlinjer och en operativ vägledning och betonar främst förståelse, tillförlitlighet, 

jämförbarhet och relevans, (Nelson, 2003; Bradbury & Schröder, 2011). Regelbaserat 

regelverk betonar tillförligheten framför relevans och eftersöks ofta av revisorer och företag 

som söker mindre ansvar och vill undvika kritik för aggressiv redovisning (Catasús m.fl. 

2013). Medan vid ett principbaserat regelverk som IFRS upparbetas räkenskaperna och 

standarder med betydligt mindre operativvägledning än regelbaserade regelverk och 

tillämpning av regler är beroende på tillhörighet till gruppkategorier som äger gemensamma 

                                                 
5 God redovisningssed är att följa praxis 
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egenskaper (Nelson, 2003; Bradbury & Schröder, 2011). Den mest påtagliga skillnaden 

mellan regelbaserade och principbaserade regelverk är de generella redovisningsprinciper. 

Redovisningsprinciper av poster som har vaga avgörande rekvisiter (Johansson, 2010). Jamal 

och Tan (2010) studier konstaterade att vid tillämpning av ett regelbaserat regelverk var 

revisorers förhållningssätt och beslut vid liknande situationer likartade medan vid tillämpning 

av principbaserat regelverk fanns det stöd för signifikanta skillnader. Jamal och Tan (2010) 

drog en slutsats att vid tillämpning av regelbaserade regelverk förekomst av olika 

revisorstyper har ingen större inverkan på revisionens kvalitet medan vid tillämpning av 

principbaserade regelverk har förekomst av olika revisorstyper en direkt inverkan på hur 

företag kan redovisa sina finansiella rapporter. 

Principbaserad redovisning- och revisionsstandard ställer höga krav på den professionella 

bedömningen. Detta medför att vid tillfället som individuella bedömningar och tolkningar 

förekommer, bör revisorn behandla frågan i relation till helheten (Jamal & Tan, 2010; Catasús 

m.fl. 2013). Principbaserade regelverket kräver en revisor som tillämpar principer och inte 

bara regler. Trots kunskap om betydelse av revisorers ställningstagande vid principorienterade 

frågeställningar har få tal forskare studerat skillnader mellan revisorers ställningstagande till 

principer (Catasús m.fl. 2013).  

Jamal och Tan (2010) studier i USA är den enda kända forskningsstudien med ett syfte att 

skildra revisorer till tre olika kategorier genom revisorernas förhållningssätt till 

principorienterade frågor. Enligt Jamal och Tan (2010) är första kategorin en regelorienterad 

revisor. Hen är en teknisk person. En revisor som följer handboken väldigt noggrant. Relativt 

strikt och fast i sitt beslut att säkerställa att de särskilda reglerna följs. Att underliggande 

standarder (rekvisiter) alltid följs. Hen tar mindre hänsyn till den ekonomiska innebörden av 

transaktion (Jamal & Tan, 2010, s.1329). Andra kategorin består av principorienterade 

revisorer som är neutrala och objektiva professionella som snararare fångar upp substansen i 

transaktionen (väsentligheten) än att noggrant följa handbokens regler och slutligen tredje 

kategorin som är företagsorienterad revisor med en entreprenöriell karaktär som är lyhörd och 

bryr sig om klienter och företag (Jamal & Tan, 2010, s.1329).    

Medan flertal forskare har fokuserat på påverkan av ett mer principorienterade 

förhållningssätt hos revisorer, saknas det studier om revisorer som har ett för regelorienterat 

förhållningssätt vid tillämpning av principbaserade regelverket. Revisorer som mer än ofta 

tillämpar regler och myndigheternas rekommendationer utan hänsyn till att fånga upp 

substansen i transaktionen. 

Revisorers ställningstagande till principorienterade frågor (principer) vid revisionsuppdraget 

uppmärksammas ännu mer i ett land som Sverige. I Sverige får företagsledningen genom 

revisionen en ansvarsfrihet (unikt för Sverige) och ekonomiska risken flyttas till revisorn och 

hens revisionsbyrå (Carrington 2014; 37 § RNL). Utöver den ekonomiska risken kan 

auktoriserade revisorer genom revisionen få en roll i bolagsstyrningen. Därför att 

bolagsstyrningsmodellen är grundad på en insidermodell som uppmuntrar till ett koncentrerat 

ägande och revisorernas ställningstagande till principer skall skydda företagets intressenter 

mot insiders övertag. Insider består gemenligen av majoritetsägarna samt bolagets 

beslutsfattande organ. Insider har informationsövertag och makt som kan utövas mot outsider 
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som är till exempel minoritetsägarna och andra intressenter (Catasús m.fl. 2013). Trots att ett 

regelorienterat förhållningssätt kan vara ett bra skydd för outsiders intresse, begränsar ett för 

regelorienterat förhållningsätt företagets insider och lämnar genom revisionen utrymme för en 

revisor att få en roll i bolagsstyrningen.      

Det är bevisat att auktoriserade revisorers ställningstagande till principorienterade 

redovisningsfrågor påverkar företagets konkurrenskraft och kan reducera eller förstärka 

intressenternas förtroende (Jamal & Tan, 2010; Catasús m.fl. 2013). Internationell forskning 

framlägger bevis för att revisorers ställningstagande vid principorienterade frågor vid en 

revision har en direkt inverkan på revisionskvalitet och kan till och med bidra till aggressiv 

redovisning6 (Catasús m.fl. 2013; Cohen, Krishnamoorthy, Peytcheva & Wright, 2013; 

Backof, Bamber & Carpenter, 2016). Till exempel får vissa företag genom aggressiv 

intäktsredovisning möjligheten att använda sig av redovisnings- och värderingsmetoder som 

kan vilseleda intressenter och investerare om företagets verkliga finansiella ställning (Jamal & 

Tan, 2010; Catasús m.fl. 2013). Aggressiv redovisning förorsakar en otillbörlig 

konkurrenskraft samtidigt som den hotar revisionens kvalitet och skapar osäkerheten i 

kapitalmarknaden (Backof m. fl. 2016). Svenska och internationella forskningsstudier 

bekräftar att revisorernas förhållningssätt till principer vid revisionen kan påverkas av interna 

och externa påverkningsfaktorer som inte är relaterade till det företag som de utför revision 

hos (Trompeter 1994; Hackenbrack & Nelson, 1996; Ng & Tan 2003; Psaros & Trotman 

2004; Jamal & Tan 2010; Agoglia m.fl. 2011; Frings m.fl. 2012).  

1.2 Problemdiskussion 

Ett principbaserat regelverk underlättar och möjliggör för ett mer egenartat val av principer i 

syfte att återspegla företagets verkliga värde. En återspegling av företagets verkliga värde 

förstärker revisionens kvalitet (Phillips, Drake & Luehlfing, 2010). Oavsett vilket regelverk 

som tillämpas, är revision en process och brister och felbedömningar vid varje delprocess 

hotar revisionens kvalitet och höjer revisionsrisken (Carrington, 2014). Bennett, Bradbury och 

Prangnell (2006) uppmärksammar att det inte är meningsfullt att skilja mellan regel- och 

principbaserade regelverk eftersom principbaserade regelverk tillför en flexibilitet som är 

kombinerad med ett större ansvar än det regelbaserade regelverket. Vid tillämpning av ett 

principbaserade regelverk förutsatt att principer tillämpas och redovisning är anpassas till det 

enskilda bolaget blir det svårare för alla parter att kringgå den bakomliggande tanken med 

standarden. Samtidigt som anpassning av redovisningen till det enskilda bolaget skapar en 

rättvisande bild och möjliggör en helhetsbedömning utan generalisering (Barth, 2006). 

Principbaserat regelverk ställer högt krav på den professionella bedömningen och det är 

nödvändigt att alla rapporter och rutiner säkerställs av en oberoende auktoriserad revisor 

(Dickey & Scanlon, 2006). En revisor som kontrollerar att underliggande principerna i 

standarden följs och att den ekonomiska substansen i transaktionen (väsentligheten) fångas 

upp, även om de särskilda reglerna i standarden inte är uppfyllda (Millman, 2005). Revisorns 

professionella bedömning skall vara baserad på lagstadgade krav och fakta och ska inte kunna 

                                                 
6   Aggressiv redovisning: en affärsverksamhet där justeringar/felaktigheter görs på balansräkningar och finansiella upplysningar med avsikt 
att företaget verkar ha bättre ekonomisk stabilitet. 
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bli påverkad av personliga preferenser eller utomståendes påverkan (20-21 §§, RNL; Catasús 

m.fl. 2013; Carrington, 2014). Principbaserade regelverk ställer ett högt krav på revisorer 

eftersom regler skall efterföljas medan principerna tillämpas, annars kan inte den 

bakomliggande tanken och syftet med principbaserade regelverket uppnås och 

revisionskvaliteten försämras (Nelson, 2003; Bart, 2006; Johansson, 2010; Bradbury & 

Schröder, 2011; Carrington, 2014). Därför kan ett för hög grad av principorienterade eller 

regelorienterade synsätt hos revisorer motverka syfte av principbaserade regelverket.  

Bart (2006) uppmärksammar att vid tillämpning av ett principbaserat regelverk kan en hög 

grad av regelorientering motarbeta syftet med principbaserade regelverk och försämrar 

revisionskvalitet genom generalisering. Till exempel bör en revisor vid klassificering av en 

operationell eller finansiell leasing ta ställning till om väsentliga delar av risken stannar hos 

företaget eller inte. En för hög grad av regelorientering kan direkt påverka företagets 

skuldsättningsgrad och reducera företagets soliditet i jämförelse med andra konkurrenter som 

har en annan revisor med en lägre grad av regelorienterat förhållningssätt. En för hög grad av 

regelorienterat förhållningssätt hos en auktoriserad revisor motarbetar lagstiftarens syfte med 

principer. Detta medför att revisorn får genom revisionen en indirekt roll i bolagsstyrning. 

Revisorn kan begränsa företagets val av strategi och konkurrenskraft genom sitt 

förhållningssätt till principer som inte är lagstadga (Bart,2006; Catasús m.fl. 2013). 

Det är bevisat att en hög grad av regelorientering kan medföra att klienter avslutar sitt 

samarbete och byter revisor eller byrå. D.v.s. en ekonomisk förlust för revisorn och hens 

revisionsbyrå (Calderon & Ofebike, 2008; Robinson, Owens & Jackson, 2009).  

Trots kännedom om inverkan och betydelsen av principer på revisionens kvalitet, har ingen 

svensk forskare studerat skillnader mellan auktoriserade revisorers förhållningssätt till 

principorienterade frågor (Catasús m.fl. 2013). En auktoriserad revisor kan direkt genom sitt 

förhållningssätt till principorienterade frågor påverka revisonens kvalitet, skapa ett utrymme 

för aggressiv redovisning eller indirekt genom revisionen och regelorienterat förhållningssätt 

få en roll i bolagsstyrningen (Catasús m.fl. 2013). En närmare granskning av de senaste 

revisionsskandaler såsom HQ banken och Kraft & Kultur talar om att revisorers 

förhållningssätt till principorienterade frågor kan påverkas oftast av förtroende till 

företagsledningen och brister i kontroll av rutiner. Fördjupande studier utförd av svenska och 

internationella forskare om interna och externa påverkningsfaktorer som påverkar revisionens 

kvalitet har bevisat att revisionens kvalitet är starkt beroende på revisorers förhållningsätt till 

principer. Att revisorer i sina revisionsuppdrag blir oftast påverkade av interna och externa 

påverkningsfaktorer som inte är relaterade till det företag som de utför revison hos (Trompeter 

1994; Hackenbrack & Nelson, 1996; Ng & Tan 2003; Psaros & Trotman 2004; Jamal & Tan 

2010; Agoglia m.fl. 2011; Frings m.fl. 2012).  

Majoriteten av forskarna anser att interna förklaringsfaktorer hos själva revisorerna på en 

enskild nivå såsom kön och antal års erfarenhet samt externa faktorer såsom byråtillhörighet 

och position på arbetsplatsen spelar den mest betydande rollen i hur revisorer tar ställning till 

principorienterade frågor (Nagy, 2005; Öhman, 2005; Johansson, 2005; Vandeveer & 

Menefee, 2006; Fu-Tan och Zhang, 2011; Francis & Yu, 2009; Choi, Kim & Zang, 2010; 

Francis, Michas & Yu, 2013; Sundgren & Svanström, 2013; Ittonen, Vähämaa & Vähämaa, 
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2013; Gul, Wu & Yang, 2013). Med hänsyn till att majoritet av företag i Sverige tillämpar ett 

principbaserat regelverk. Ett regelverk som kräver att revisionen utförs av en revisor med ett 

principorienterat förhållningssätt. Med kunskap om revisionen och auktoriserade revisorers 

betydande roll i samhället och i syfte att upplysa om ett ännu ej utforskat ämne som kan ha en 

stark påverka på revisionens kvalitet i Sverige. Det kan vara tid att dra nytta av existerande 

forskning i kombination med en ny undersökning hos svenska auktoriserade revisorer och att 

studera om det finns signifikanta skillnader bland svenska auktoriserade revisorers 

förhållningssätt till principorienterade frågeställningar och ta reda på om det förekommer ett 

för regelorienterat synsätt hos svenska auktoriserade revisorer. 

En uppföljning av Jamal och Tan (2010) studier i syfte att fastställa om det finns skilda 

revisorstyper i Sverige samt undersöka om det existerar gemensamma interna och externa 

förklaringsfaktorer som inte är direkt relaterade till företaget som de utför revision hos. En 

studie om vilka revisorer och revisorsgrupper har ett för regelorienterade förhållningssätt till 

principer. Ett förhållningssätt som har en negativ effekt på revisionens kvalitet och ger en 

betydande roll till revisor i bolagsstyrningen hos företag som tillämpar ett principbaserade 

regelverk. En sådan studie är ett steg mot en revisionskvalitetsförbättring med ett 

förebyggande syfte för alla redovisningskonsulter, intressenter, företag och framför allt 

nyutexaminerade redovisningsstudenter.  

1.3 Problemformulering 

Vilka faktorer förklarar att en svensk auktoriserad revisor har ett mer regel-  eller 

principorienterat syn på principorienterade frågeställningar? Vilka särdrag kan identifieras hos 

auktoriserade revisor som har en för hög grad av regelorienterat förhållningssätt? Varför 

förekommer skillnader mellan Auktoriserade revisorers förhållningssätt till principorienterade 

frågeställningar? Alla dessa frågor söker liknande svar om förklaringsfaktorer som påverkar 

revisorers bedömningsförmåga men från olika vinklar och nivåer. Med kunskap om tidigare 

forskning som uppmärksammar att vid forskning om individers val och beteenden bör göras 

en skillnad på interna och externa faktorer (Fiske, & Taylor, 1991). Följaktligen presenteras 

studiens problemområde genom en uppdelning av interna och externa faktorer i tabell 1.1 

Nivå I denna studie studeras Om 

Svenska auktoriserade 

revisorer 

Revisorers förhållningsätt till principorienterade frågeställningar, skillnader 

vid förhållningssätt och effekterna av dessa beslut.  

Regel- eller 

principorienterade? 

Externt på organisatorisk 

nivå (Arbetsplats, byrå) 

Externa förklaringsfaktorer som förklarar varför en auktoriserad revisor 

väljer en för regelorienterade förhållningssätt till principorienterade frågor 

vid tillämpning av ett principbaserat regelverk som kräver principorientering. 

Ett för hög grad av 

regelorienterat 

förhållningssätt 

Internt på individrelaterad 

nivå (Begränsas till särdrag 

som är redan forskat) 

Interna förklaringsfaktorer som förklara varför en auktoriserad revisor väljer 

en för regelorienterat förhållningssätt till principorienterade frågor. Ett 

förhållningssätt som talar emot grunden av ett principbaserade regelverk. 

Ett för hög grad av 

regelorienterat 

förhållningssätt 

Tabell 1.1 Studiens problemområde 

Den övergripande forskningsfrågan för hela arbetet är: 

Vilka interna eller externa förklaringsfaktorer kan särskiljas bland auktoriserad revisors som 

har en för regelorienterade förhållningssätt till principorienterade frågeställningar?  
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1.4 Syfte och avgränsningar 

Syfte med denna uppsats är att öka förståelsen för svenska auktoriserade revisorers 

förhållningssätt till principorienterade frågeställningar samt bidra med kunskap om en ännu 

outforskad forskningsfråga om skillnaden mellan svenska auktoriserade revisorers 

förhållningsätt till principorienterade frågeställningar. Kanske t.o.m. öppna en diskussion 

bland ekonomer och översynmyndigheter om vilka faktorer bidrar till ett mer regelorienterade 

förhållningssätt. Denna studie har avgränsats till individrelaterade särdrag hos revisorer och 

organisatoriska effekter i egenskap av byråtillhörigheten. Därför diskuteras teorier och 

forskning som är av betydelse endast för professionella tjänsteföretag och individers 

beslutfattande i ett revisionsbolag och vid revisionen. Påverkningar, effekter eller betydelse av 

kulturen, intressenter, klienter eller omgivningen tillhör inte denna studies syfte. Berörande 

fråga om ytterligare avgränsningar, vilka berör genomförandet, undersökningsmetod samt 

empiriska analysen hänvisas läsaren till behandlingen i kapitel 4-6. 

2 METODOLOGI OCH FORSKNINGSMETOD 

För att underlätta framtida efterforskning för studenter är metoden mer en metodbok än min egen metodologi.    

I detta kapitel presenteras studiens metodologiska angreppssätt i syfte att underlätta förståelse för studiens 

teoretiska referensram och den empiriska metodval som presenteras efter teoretiska referensramen. 

2.1 Val av kunskapssyn 

Under studien söks förklarandefaktorer som påverkar revisorers förhållningssätt till principer 

genom förståelse för problematiken som är skillnaden mellan revisorers förhållningssätt till 

principorienterade frågeställningar. En förenkling och avbildning av verkligheten genom en 

undersökning som liknar Jamal och Tan (2010) men med flera restriktioner. Undersökningen 

sker genom distans och opartiskhet i syfte att möjliggöra en systematisk jämförelse (Bryman 

& Bell, 2013). Distansen kan påverka resultatet negativt eftersom en klinisk undersökning är 

högt beroende av forskarens kunskap i undersökningsämnet och av undersökningens design 

(Jacobsen, 2002; Bryman & Bell, 2013). Medan närhet kan ge upphov till att studien styrs av 

undersökarens värderingar och intressen och begränsas till forskarens kunskap om ämnet. 

   Positivism Hermeneutik 

Ontologi Lagmässigheter Det finns inga generella lagar 

Kunskapsteori Den generella Det unika och säregna 

  Objektiv verklighet som kan studeras 

med objektiva metoder och mått. 

Verkligheten är konstruerad av människor och måste studeras 

genom att man undersöker hur människor uppfattar verkligheten. 

Metod Deduktiv Induktiv 

  Individualistisk Holistisk 

  Distans Närhet 

  Neutral och objektiv Styrd av undersökarens värderingar och intressen 

  Siffror Ord 

Premisser Regel  ,   Fall Fall    .   Faktum 

Tabell 2.1 Angreppssätt, källa: tabell 2.1 Jacobsen (2002, s.38) 



11 

 

Med hänsyn till att alla auktoriserade revisorer har avlagd auktorisationsprovet och är experter 

i bedömning av principer, blir tolkning av revisorers ordagranna respons (ord) för komplex 

för en student att analysera och därför krävs det en distans vid undersökningen som kan 

garantera neutralitet och en objektiv bedömning. Därför är utgångspunkten positivism 

(Jacobsen, 2002; Bryman & Bell, 2013). I denna studie skapar positivism en möjlighet till 

generalisering som är ett grundläggande inslag i denna studies syfte trots att ett hermeneutiskt 

synsätt kan tyckas vara ett bättre sätt att studera revisorers förhållningssätt. Men eftersom det 

kräver betydligt mer kunskap än vad jag besitter är positivism ett mer lämpligt synsätt.  

2.2 Forskningsansats  

Distansen mellan forskare och resultat skapar förutsättningar för reproducerbarhet.  (Jacobsen, 

2002).  En kvantitativ studie med positivistiska uppfattningar har föranlett en deduktiv ansats 

(Jacobsen, 2002; Bryman & Bell, 2013). Genom deduktiv ansats är det teorin som styr empiri, 

”från teori till empiri” för att få tillräcklig kunskap om hur verkligheten är innan man går ut 

och samlar empiriskt material (Jacobsen, 2002). Undersökarens begränsade kunskap inom 

principorienterade redovisningsfrågor ger upphov till att utifrån tidigare forskning utförd av 

publicerade akademiker och med stöd av de grundläggande teorierna bedöma om 

förväntningar överensstämmer med verkligheten som är en deduktiv ansats. Samtidigt är inte 

syftet med denna studie att skapa nya teorier som kräver en mer kvalitativ metod med 

induktiv ansats och hermeneutiksynsätt. 

Med en deduktiv ansats finns det en risk att forskaren enbart letar efter data hen finner 

relevant. Data som kan leda och ge stöd för de förväntningar som forskaren hade när 

forskningen startades (Bryman & Bell, 2013). Därför med hänsyn till begränsad kunskap om 

revisorers verkliga arbetsmiljö eller den praktiska tillämpningen av principorienterade frågor 

som skiljer till det akademiska och teoretiska perspektivet, härrör studiens teori och dess 

oberoende variabler som utgör studiens förklaringsfaktorer från tidigare vetenskaplig 

forskningslitteratur och tidigare publicerade forskning (appendix, tabell 4.1.1). Följaktligen 

utgår studien ifrån en deduktiv ansats och test av hypoteser, samma metod som tidigare 

forskning har använt sig av. 

2.3 Hypotesprövning 

En hypotes anses vara ett påstående som undersöks med hjälp av empiriskt material. 

Hypoteser uttrycks genom att en oberoende variabels samband till en beroende variabel testas. 

Undersökningen avgör om det finns ett samband och om dessa samband är slumpmässiga? 

(Jackobsen, 2002; Bryman & Bell, 2013). Hypoteser är särskilt användbara vid tillfällen då 

undersökningen utgår ifrån tidigare forskning och resultatet ska generalisera (Jacobsen, 2002) 

vilket denna studie gör. Syfte med denna studie är att få ökad förståelse för auktoriserade 

revisorers förhållningssätt till principorienterade frågeställningar. Auktoriserade revisorer är 

en begränsade men stor population. Därför respondenters svar undersöks mot hypoteser som 

är relevanta till hela populationen. Positivism, deduktiv ansats och hypotesprövningar styr 

denna studie som tidigare publicerade forskning mot en kvantitativ metod.  
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Då det saknas empiriskt bevis eller tidigare forskning om revisorers förhållningssätt i Sverige, 

antar jag att det inte finns någon signifikant skillnad mellan svenska revisorers förhållningsätt 

till principorienterade frågeställningar. Hypoteser formuleras i syfte att söka främst efter de 

kategorier som har signifikanta skillnader och därefter undersöks och analyseras vidare 

enskilda kategorier eller undergruppskategorier som har för regelorienterade förhållningsätt. 

3 TEORETISK REFRENSRAM 

Detta kapitel presenterar teorier och relevanta tidigare forskning som berör studiens syfte. Teorikapitlet är 

uppbyggt enligt följande: Inledning följd av teoretisk beskrivning av revisionsbolaget, byråtillhörighet och 

position på arbetsplatsen. Därefter om revisorer, olika beslutsteorier, teoretiskt könsrelaterade åtskillnader 

bland auktoriserade revisorer och betydelse av antal års erfarenhet. Hypoteser som studien är ämnad att 

undersöka kommer att presenteras i samband med introduktion av teorier och tidigare forskning.  

Inledning 

Poel (1986) stipulerar att redovisningsforskningen är till det mesta en forskning om beteende. 

Beteende av två olika grupper av revisorer, de som utför redovisning och revisionen. Medan 

Smith (2003, S.40) uppmärksammar att teorier som används inom redovisningsforskningen 

inte härstammar från redovisningslitteraturer utan från själva praktiken och andra discipliner 

som ekonomi, finansiering, management, beteendevetenskap och sociologiforskning. Därför 

kan inte forskning inom redovisning utforskas med stöd av teorier från en enda disciplin.  

Smith (2003) tillägger att institutionell- och beteende teorierna är avgörande för forskning 

inom redovisning eftersom resultatet av forskning inom redovisningspraktiken är beroende av 

individernas attityder och kan variera i styrka, dvs. de kan vara mer eller mindre intensiva och 

provisoriska beroende på den accepterade praktiken.  

 

Under det senaste decenniet har det skett framstående förändringar inom redovisning och 

revisionsyrket i Sverige. Förändringar i syfte att minska förväntningsgapet7 (Johansson 2005). 

Sedan 1995 skall alla revisorer som utför revision ha avlagt en auktorisationsexamen. 

Auktoriserade revisorer har en grundläggande likartad teoretisk utbildning från universitet och 

högskolor på minst tre år (2-5 §§ RNFS), dessutom krävs en obligatorisk praktisk erfarenhet 

som varierar mellan två till fem år beroende på den tidigare teoretiska utbildningen (6-9 §§ 

RNFS). Endast ca 65 procent av deltagarna klarar av auktorisationsprovet (RN, 2017a).  

 

En kort beskrivning och ett tydliggörande av en revisors ansvar och förpliktelser i förhållande 

till myndigheterna och andra intressenter är enligt följande: ”om revisorn under sin 

granskning av bolaget t.ex. finner att det kan misstänkas att någon inom ramen för bolagets 

verksamhet har gjort sig skyldig till vissa brott inträder en aktivitetsplikt för revisorn. 

Däremot har revisorn inte någon generell skyldighet att inrikta revisionen efter en 

                                                 
7 Förväntningsgapet: gapet som uppstår mellan förväntningarna användarna av finansiella rapporter har på 

revisorn och vad som revisorer presenterar. 
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myndighets eller utomstående analytikers behov” (RN, 2017b, s.1). Detta betyder att så länge 

det inte finns något tecken eller några misstankar om brott, behöver inte revisorer inrikta 

revision i syfte att underlätta eller utöva myndigheters interna regerverk eller arbetsuppgifter 

(RN, 2017b). Däremot jag har inte kunnat hitta något bevis eller någon forskning som talar att 

revisor kan hållas ansvariga om hen har ett förhållningssätt som följer myndigheter och 

skatteverkets förskrifter utan att överväga principerna. D.v.s. ett alltför regelorienterat 

förhållningssätt. Medan Öhman (2005) påstår att majoriteten av revisorerna anser att små 

oenigheter är utanför revisorers ansvar och en fråga för skatteverket eftersom auktoriserade 

revisorer skall agera självständighet (20 § RNL), opartiskhet (21 § RNL) ta hänsyn till 

väsentlighet (2 kap, 3-a § ÅRL), god redovisningssed (2 kap, 2 § ÅRL) samt rättvisande bild 

(2 kap, 3 § ÅRL) och revisor får inte bryta mot tystnadsplikten så länge det inte finns tecken 

eller misstankar om brott (26 § RNL). Medan själva uppdraget ska vara i enlighet med ett 

principbasera regelverk som saknar direkta regler för hur en redovisning ska upprättas och det 

finns för det mesta inte mer än generella rekommendationer (FAR, 2017b). Följaktligen för att 

säkerställa revisionens kvalitet skall en revisors förhållningsätt vid tillämpning av principer 

vara principorienterade för att försäkra revisionens kvalitet som anses vara grunden till 

förväntningsgapet. I syfte att minska förväntningsgapet har svenska forskare fokuserad mest 

på externa faktorer som påverkar revisionens kvalitet. Förklaringsfaktorer såsom 

revisionsbolagets storlek och tillhörighet till Big48 eller Top69 trots att det är revisorer som 

utför revisionen individuellt och tar sina beslut mer än ofta utan att samråda med andra 

revisorer. D.v.s. de utför en professionell bedömning   

Enligt Kelleys (1967) samvariationsmodell som är en av de mest kända attributionsteorierna 

finns det tre typer av kausal information som kan påverka en professionell bedömning.  

- Konsensus: I vilken utsträckning andra människor beter sig på samma sätt i en liknande 

situation. I ett revisionsuppdrag är den accepterade praktiken. D.v.s. god yrke- och 

revisionssed. 

- Tydlighet: Den utsträckning som personen uppför sig på samma sätt i liknande situationer 

som i en revisionsbyrå kan bero på interna kvalitetsregler eller tidigare erfarenhet av specifika 

branscher. D.v.s. rättvisandebild och helhetsbedömningen.  

- Konsistens: I vilken utsträckning personen uppför sig så här varje gång situationen uppstår 

som liknar en revisorers förhållningssätt till rekommendationer med hänsyn till överordnade 

principer eller vissa branscher. D.v.s. ett mer regel- eller principorientering synsätt.  

Enligt Kelley (1967) faller vi ofta tillbaka på tidigare erfarenheter och letar efter ett svar än att 

vi granskar vårt eget handlingssätt och värderar kausalitet på nytt. Om resultat som uppnås har 

låg samvariationsfaktorer, är resultatet beroende av interna (personliga) attributioner medan 

hög samvariation faktorer talar om påverkan av de externa attributionerna. 

                                                 
8 Big 4: PWC, Deloitte, KPMG & EY 
9 Top 6: PWC,.Deloitte,.KPMG,.EY,.BDO &.Grant Thornton 
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3.1 Revisionsbolag, ett professionellt tjänsteföretag 

I takt med att revisionsbyråerna är företag som ska skydda ”samhällsffärer” samtidigt som de 

gör ”affärer i samhälle” (Far 2016, s.16), finns det ett omfattande regerverk och krav för att 

starta och driva en revisionsbyrå i Sverige. Detta regelverk gäller även för utländska byråer 

(17 § RSL). Hellberg (1999) uppmärksammar att ett egenintresse finns hos alla professionella 

yrken och revisorer är inget undantag från andra professionella aktörer. Empiriska studier 

uppvisar att det finns en motsättning mellan detta att revisorer arbetar för samhället, sina 

arbetsgivare och driver genom sina egenintressen (Friedson, 2001; Agevall & Jonnergård, 

2013). Anthony och Govindarajan (2007) har uppmärksammat att teknologiska utvecklingar 

under senaste decennier har bidragit till en ökning inom tjänstesektor. Somliga av dessa 

tjänsteorganisationer har utvecklats till professionella organisationer, organisationer som 

erbjuder professionella tjänster såsom advokatfirmor och revisionsbyråer. Individer som 

jobbar i dessa organisationer har stor betydelse eftersom tjänsten utförs självständigt och 

beslut tas inte av företagsledaren men av varje medlem. Vid större revisionsfirmor tillåter nya 

teknologin att revisorer kan utföra flera revisioner per dag utan att lämna sitt kontor och kan 

vara ständigt i kontakt med en klient på en annan kontinent (FEE, 2015).  

Medan ett större antal revisionsbolag i Sverige består av bara små organisationer med ett fåtal 

anställda, finns det även större professionella organisationer som Top 6 som arbetar i olika 

länder och på marknader med flera olika varierande tjänster. Dessa skillnader kan ha en 

betydande roll i frågan om hur dessa organisationer och dess medlemmar utövar sin 

profession (Anthony & Govindarajan, 2007).  Brunsson (1985) samt Sundgren och Svanström 

(2013) förespråkar att revisionsbolagets storlek med avseende på byråtillhörighet påverkar 

revisionens kvalitet och revisionskvalitet är positivt relaterad till tillhörighet till Big4 eller 

Top6.  

Top 6 och andra revisionsbolag 

Mueller, Carter och Ross-Smith (2011) studier dra en slutsats att eftersom allt fler 

revisionsbyråer bedriver konsultverksamhet inom flera områden, det är önskvärt om revisorn 

har en special kunskap att sälja in ytterligare tjänster. Större revisionsbyråer har större 

möjlighet att förvärva revisorer med special kunskap. Dessa revisionsbolag gör sina byråer 

mer attraktiva för större bolag som vill ha helhetslösningar och eftersöker expertis. 

Följaktligen har Top 6 betydligt mer omfattande stödresurser och helhetslösningar för stora 

eller mindre företag. Stödresurser såsom jurister, rådgivningsexperter och erfarna assistenter 

samtidigt som revisionsbolagets storlek och nätverk erbjuder en betydligt mer varierande 

karriärmöjlighet till sina revisorer. Stödresurser och karriärmöjligheter är en av de mest 

betydande skillnader mellan Top 6 och andra mindre revisionsbolag (Mueller, m.fl. 2011). 

Därför kan inte mindre revisionsbyråer anses vara mindre versioner av Top 6 utan de skiljer 

sig i många avseenden såsom resurser, organisationsstruktur, ledningsstilar och påverkan från 

omgivningen (Man, Lau & Chan., 2002). Umansa, m. fl. (2016) studier om påverkan av 

arbetsmiljö på svenska revisorer har funnit empiriskt bevis på att individer som arbetar på ett 

revisionsföretag påverkas av sin arbetsmiljö både inom och utanför deras yrkesmässiga 

identitet. Större byråer har större positiv påverkan på revisorers välbefinnande i privatliv som 
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motiverar revisorer. Därför är större revisionsbyråer mer framgångsrika. Medan Eriksson-

Zetterquist, (2009, s. 82) studier inom redovisningsbranschen uppmärksammar att 

revisionsbyråerna blir mer framgångsrika när det skapas en gemensam vokabulär inom 

organisationen genom Isomorfism.   

DiMaggio och Powell (1983) ”institutionell isomorfism” teori grundar sig på tre avgörande 

externa förhållanden som påverkar institutionella förändringar.  

- Tvingande isomorfismen som innefattar lagar och regelverk att följa. Lagar och 

rekommendationer som alla revisorer oavsett byråtillhörighet måste ta hänsyn till och följa. 

Medan större byråer som Top 6 har förutom lagstadgat krav även en omfattande 

internkvalitetsäkringsprocess som är direkt kopplad till organisationens interna policy och 

varje revisors dokumentation och beslut kan revideras av byråernas interna kontroller.    

- Den mimetiska isomorfismen som förklarar att organisationer tycker att det är lättare att 

efterlikna de andra organisationerna än att fatta beslut på grundval av systematiska analyser 

av uppsatta mål. En förklaring till varför det förekommer likheter eller samband mellan och 

inom de olika stora revisionsbyråerna som Top 6. Beroendeskap till teknik och regelverkets 

komplexitet ger incitament att efterlikna andra bolag för att reducera kostnader samtidigt inte 

sticka ut i marknaden. Revisorer har ofta mer information om klienten och företaget än även 

själva klienten (Brännström, 2016).   

-  Normativa isomorfismen förklarar att genom professionalisering samt likartade utbildning 

och nätverk, likformas medlemmarnas tankesätt inom en profession. Följaktligen blir 

organisationer alltmer lika. Inom revisionsbyråer kan det vara alumni, interna utbildningar 

eller andra faktorer som påverkar revisorns syn på potentiell risk eller gemensam accepterade 

uppfattning om förhållningssätt till principorienterade frågor bidra till normativa 

isomorfismen. Top 6 på grund av sin storlek kan erbjuda en mer varierande arbetsplats med 

en bättre och tydligare karriärmöjlighet samtidigt som studier av Hurley-Hanson m.fl. (2005) 

bekräftade att examen från vissa lärosätt underlättar att få första arbetet hos större 

revisionsbyrå. Top 6 har ofta flertal medlemmar av en och samma lärosätt som byrån lokalt 

samarbetar eller rekryterar från de mest välkända lärosätt i landet eller andra Top 6 

revisionsbolag.   

Isomorfa krafter indikerar att förändringar inom organisationer påverkar både organisationer 

och individer i organisationerna. Rationella aktörer gör sina organisationer alltmer likartade 

när de försöker ändra sina organisationer. Två organisationer som inte är associerade på något 

sätt med varandra har endast två val, att ”gå med flöde” eller ”blockera” (DiMaggio och 

Powell, 1983, s.148). Detta alstrar en miljö inom organisationer där den samlade effekten av 

individuella förändringar ligger i att minska omfattningen av mångfalden inom 

organisationen.  

Top 6 i Sverige är ett bra exempel för att studera Isomorfism. De använder t.o.m. likartade 

rekryteringstester och programvara som bidrar till homogenitet. Eftersom ca 60 procent av 

alla auktoriserade revisorer i Sverige jobbar hos Top 6 (RN, 2017c). Top 6 agerande och 

praktik har en stor påverkan på hela branschen. Med kunskap om att Top 6 har en mer 

utvecklat internkvalitetsäkringsprocess och med hänsyn till empiriskt bevis från tidigare 
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nämnda studier som talar om olikheter mellan Top 6 och andra revisionsbolag. Skulle kunna 

antas att Top 6 revisorer är mer principorienterade i sina uppdrag för att de uppnår högre 

kvalitet, och eftersom de arbetar i liknande arbetsmiljö med större tillgång till stödresurser 

och har flera interna kontroller. Alltså bör Top 6 revisorers förhållningssätt till 

principorienterade frågor vara likartade bland Top 6 och skilda från andra mindre 

revisionsbolag. Av denna orsak att det saknas fördjupande forskning för icke Top 6 

revisionsbolag. Därför undersöks först om Top 6 är principorienterad och därefter undersöks 

och analyseras vidare den grupp (Top 6 eller andra revisionsbolag) som är mer 

regelorienterad. 

 

Hypotes 1: Auktoriserade revisorers tillhörighet till Top 6 har ett positivt samband med att de 

är mer principorienterade i sina uppdrag än andra revisionsbolag i Sverige. 

 

Position i revisionsbolaget 

Revisionsbyråernas humankapital omsätts till intäkter genom att revisionsbyråerna debiterar 

sina klienter och en del av ersättning går till den anställde och överskottet överförs till partner 

eller ägaren av byråerna. Därför partnerskap hos större byråer anses vara en ”en egoboost och 

ekonomisk jackpot” (Axelsson, 2001).  I en revisionsbyrå finns det vanligtvis två sätt att bli 

befordrad. Genom att ta ledande roller som enhetsgruppchef (manager) som resulterar enbart i 

en mindre förändring i inkomstnivå eller att bli partner som innebär en extra ekonomisk fördel 

av alla andra medlemmars intjänade kronor (Axelsson, 2001).   

Vanligtvis finns det tre karriärsteg för auktoriserade revisorer som inte äger revisionsbolaget. 

Revisorer, manager med personal eller avdelningsansvar och partner. Oftast kan en revisor få 

ett erbjudande till partnerskap efter ca tio års erfarenhet. Positionen tillsätts när en partner av 

olika anledningar såsom pension eller bortgång lämnar bolaget. Partnerskapsposition erbjuds 

ofta till revisorer som medför ett mervärde som bolaget inte vill riskera att förlora. Detta 

mervärde kan grunda sig på både personliga och ekonomiska förutsättningar (Axelsson, 

2001). 

Hurley-Hanson m.fl. (2005) studier bekräftade att tidigare utbildning och lärosätt inte har 

någon direkt påverkan för befordringar och arbetspositioner, men kan däremot öka det 

socioekonomiska status för att få första arbetet som ger ett försprång i karriären genom 

inträde till större revisionsbyråer. Enligt Elg & Jonnergård (2011) för att kunna bli senior med 

managementansvar eller erbjudas partnerskap har en individs egenskaper lika stor roll som 

hens förmåga att vara eftersökt av klienter och marknaden. Axelsson (2001) anser att eftersom 

partnerskap är den mest eftertraktade positionen och denna position kan bara få uppnå, 

förorsakas en konkurrens mellan revisorer i ett revisionsbolag och har en betydande effekt på 

yngre revisorers förhållningssätt. Medan Lindgren, Packendorff och Wåhlin (2001) anser att 

de personer som har ambition, besitter en specialkunskap eller har bättre personliga 

egenskaper får ofta en mer stimulerande arbetsuppgift som leder till att företaget vill behålla 

dessa talanger och erbjuder de bättre positioner oavsett kön.  
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Däremot studier av Jonnergård och Stafsudd, (2009) samt Jonnergård, Stafsudd och Elg 

(2010) talar om att manliga revisorer som innehar höga positioner inom revisionsbyrån väljer 

att rekrytera andra manliga revisorer till chef eller till partner eftersom manliga revisorer 

skapar bättre relationer med sina klienter och är mer aktiva i flera olika nätverk än sina 

kvinnliga kollegor. Därför har manliga revisorer ofta ledande positioner och uppmärksammar 

att sannolikheten för avancering i karriären är starkt beroende av byråns storlek. Könsbaserad 

skillnad mellan manliga och kvinnliga revisorer gällande framtida karriärmöjligheter i Sverige 

har uppmärksammats av Månsson, m.fl. (2013) studier i Sverige som bekräftar att kvinnor har 

svårare att avancera i revisonfirmorna.  

Ledande positioner har stor betydelse för hur revisionsbyråer utvecklas och forskarna är 

överens att det är enskilda egenskaperna hos yngre revisorer som avgör om en revisor klättrar 

upp för i karriärstegen (Jonnergård & Stafsudd, 2009; Jonnergård, Stafsudd & Elg, 2010; 

Månsson, m.fl. 2013).  I enlighet med ”Upper echelons perspective” (övre nivåernas 

perspektiv) kan organisationsutfall, strategiska val och prestandanivåer delvis förutspås 

genom chefens bakgrundsegenskaper (Hambrick & Mason, 1984). Hambrick och Mason 

(1984) anser att en undersökning av upper echelons perspective vid empiriska studier kan ge 

forskare betydligt mer betydande information för att kunna förutsäga de organisatoriska målen 

och organisationer kan påverkas av övrenivås erfarenheter och ledarskapsstil. 

Ekonomiska skillnader mellan partner- och managerspositioner skapar en konkurrens. 

Konkurrens bland medlemmar i en organisation där beslutfattarna är skild från ägarna orsakar 

ofta en principal-agentproblematik (Power, 1997). Agentproblem uppstår oftast när det 

överförs en stor del av beslutfattande i ett bolagets (principalen) till en medlem (agenten) som 

inte är ägaren av bolaget. Eftersom revisorer arbetar självständiga och det individuella 

mervärde som de medför till revisionsbolaget spelar en stor roll i en revisors nuvarande och 

framtida position i firman, kan ett agentproblem uppstå.  

Agentproblematiken kan undvikas om agenten agerar för principalens bästa, men om agentens 

intresse inte är detsamma som principalens, blir agenten (en revisor) mer riskbenägen och kan 

utsätta principalen (revisionsbolaget) för fara genom att sätta sina personliga agenda framför 

den professionella bedömningen (Bergström & Samuelsson, 2001) Den är t.ex. genom att vara 

för principorienterad som leder till att flera företag vill ha hen som revisor eller vara för 

regelorienterade och ha en prickfritt arbetsrapport och karriär som försäkrar andra partner att 

hen vill reducera revisionsrisken för revisionsbolaget genom att vara riskavert. Dessa 

revisorer kan ha ett incitament att sina beslut med hänsyn till sina egna nyttor på 

revisionsbyråernas eller klienters bekostnad.  

Auktoriserade revisorer är professionella yrkesutövare som grundar sina beslut på en 

professionell bedömning. Samtidigt som har revisorns position ett starkt samband med 

revisors skicklighet och hens tillförda mervärde till revisionsbolaget som innebär ett större 

ansvar och en ekonomisk fördel. Eftersom det saknas tidigare forskning om svenska 

auktoriserade revisorers förhållningsätt till principer beroende på arbetspositionen Med 

kännedom om att ett revisionsbolag kan förlora miljarder eller bli anmäld av myndigheter om 

en revisor har för principorienterade förhållningssätt. Det kan antas att en erinra påverkar en 

revisors möjlighet till att uppnå partnerskap. Det kan antas att revisorer med vissa 
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arbetspositioner är mer regelorienterade än andra revisorer eftersom de har mer att förlora 

genom ett mer principorienterade förhållningssätt. Medan andra kan vara mer 

principorienterade för att stiga i karriären snabbare och vara mer omtyckta av klienter. 

 

Hypotes 2: Auktoriserade revisorers position på revisionsbyrå har ett positivt samband med 

att de är mer regelorienterade i sina uppdrag. 

 

3.2 Revisorer 

Revisorer i Sverige skall utföra revision i enlighet med god revisionssed10 men med en viss 

omfattning på urval och andra inneboende begränsningar som innefattar både svensk nivå av 

lagstiftning och EU direktiv (FAR, 2017b). Den svenska nivån innehåller särsvenska regler, 

statlig reglering via revisorinspektionen samt en omfattande och kompletterande 

självreglering genom tillämpning av ISA (Catasús m.fl. 2013; Carrington, 2014). Medan finns 

det inga direkta regler i den svenska årsredovisningslagen och bokföringslagen för hur en 

redovisning ska upprättas. Redovisningen ska upprättas enligt rekommendationer från 

normgivande organ såsom BFN, SRF och FAR samt andra regelbaserade standarder som 

IASB (FAR, 2017b).  

Avsaktande av ett gemensamt regelverk för upprättande av redovisning medför att varje 

företags årsredovisning och bokföring är unikt, därför skall revisorer fatta sina beslut på en 

helhetsbedömning (Carrington, 2014). Dagens högteknologiska program och 

realtiddataöverföring har möjliggjort att revisorer kan få en bättre helhetsbedömning med stöd 

av teknologin (FEE 2015). Medan andra forskare som Hahn (2014) uppmärksammar oss om 

problematiken med stöd av teknologi i beslutfattande. Dessa programvaror är uppbyggda på 

ett modelltänkande beroende av tre huvudkomponenter: Sannolikhet, en funktionell form och 

en uppsättning av förkunskaper. En auktoriserad revisors ställningstagande vid 

principorienterade frågor baseras på en helhetsbedömning som är unik vid varje revision. Ett 

modelltänkande kan vara ett bra stöd vid bestämmande av väsentlighetstalen och 

revisionsrisken som är beroende av ett systematiskt tänkande som kräver ett mer 

regelorienterat förhållningssätt som innebär kategorisering och generaliserar. Till skillnad från 

revisorers andra arbetsuppgifter under en revision som skall baseras på en helhetsbedömning. 

En professionell bedömning som kräver rationalitet (Binmore, 2009).  

Rationalitet krävs eftersom rationalitet ur den ekonomiska traditionen är en förklaring till hur 

en majoritet beter sig i en och samma situation som inom revision kallas det för den 

gemensamma accepterade praktiken (Carrington, 2014). Auktoriserade revisorer som är 

principorienterade agerar opartiskt och tillämpar principer genom en helhetsbedömning som 

tyder på rationalitet medan regelorienterade revisorer generaliserar och tar avstånd från 

tillämpning av principer och helhetsbedömning som tyder på irrationellt. Simon (1976) 

                                                 
10 Enligt FAR ”god revisionssed är detsamma som god sed bland erfarna revisorer”. 
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bedömer att rationella beslut är de beslut som på ett effektivt sätt säkerställer att hen uppnår 

målet vilket besluten är ämnade för.  

Simons (1976) modell i beslutsfattandet består av tre steg: intelligens, design (konstruktion) 

och val av framställningssätt. Tre steg som efterliknar revisorers arbetsmetod och ansvar vid 

en revision.  

- I intelligensfasen identifieras problemet och information samlas in. Detta är en av 

revisorers huvuduppgifter vid revisionen. 

- Vid konstruktionsfasen utvecklas flera möjliga lösningar på problemet. Som vid en 

revision är revisorers avvägning mellan olika konsekvenser vid en principorienterad 

frågeställning. 

- Slutligen val-fasen som en väljer lösningen. Som revisorer bör välja att vara princip 

eller regelorienterad. Ett val av det bästa alternativet med hänsyn till god 

redovisningssed och god revisionssed genom en helhetsbedömning för att uppnå en 

rättvisande bild av företagets finansiella ställning, d.v.s. professionella bedömningen. 

Simons (1976) modell i beslutsfattandet är den grundläggande modellen för den 

skandinaviska rationella beslutsteori som talar om ”konkretisering”, ”integrering” och 

”associering” som de tre avgörande faktorer i beslutfattande (Sahlin & Andersson, 1986, 

s.143). Där beslutsalternativet vid formella beslut är begränsade till ett tänkbart och ett 

otänkbart svarsalternativ. Irrationalitet i en beslutprocess kan bero på att beslutsfattaren 

istället för att väga in alla alternativ i ett beslut förhåller sig bara till ett svar som är tänkbart 

respektive en som är otänkbart. Som väl kan bero på att reducera personliga risken och 

maximera personliga fördelar som inom revision kan uppnås genom att vara mer 

regelorienterad eller vara för principorienterad och maximera personliga fördelar och utsätta 

sin byrå för skadeståndsrisk (Brunsson, 1985; Sahlin & Andersson, 1986). 

Simon (1976) anser att ett beslut måste vara praktiskt att genomföra och hänsyn bör tas till att 

en människas rationalitet begränsas av hens kunskap och komplexitet av ett beslut.  Komplexa 

beslut kan vara resultatet av beteendefaktorer snarare än en mekanisk strävan efter ekonomisk 

optimering. Därför kan betydande motstridiga mål, myriad av alternativ och varierande 

ambitionsnivåer i organisationen bidra till begränsningar i hur komplexa beslut kan fattas av 

individer inom en organisation (March & Simon, 1958; Cyert & March, 1963). D.v.s. 

irrationalitet accepteras som rationellt eftersom det praktiseras av en majoritet av revisorer. 

Revisorers kön 

Vandeveer och Menefee (2006, s.7) uppmärksammar att ”olika individers beteende påverkas 

av en rad faktorer, exempelvis kön, bakgrund, tidigare upplevelser, organisationers storlek, 

kulturen och beslutsfattanderutiner i företaget”. Umansa, m. fl. (2016) identifierade att kön är 

en av de avgörande kontrollvariabler hos svenska revisorer och styr de anställdas beteende 

och hur de utför sitt uppdrag i större revisionsfirmor. Samtidigt som Ittonen, Vähämaa och 

Vähämaa, (2013) undersökning hos svenska och finska börsnoterade bolag lade märke till att 

företag som har haft kvinnliga revisorer är förknippade med mindre abnorma periodiseringar. 
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Sapienza, Zingales och Maestripieri (2009) studier indikerar att professionella yrkesutövande 

kvinnor visat sig vara mer riskaverta än sina manliga kollegor. Medan Tânia och Antunes 

(2015) studier i Spanien finner att könsskillnaden i revisionsföretagens partnerskapsstruktur i 

sig inte har någon koppling till revisionskvalitet, men revisionsföretag med ett 

kvinnodominerat partnerskap är negativt relaterade till aggressiv redovisningspraxis hos 

klienterna.  

Med kunskap om att kvinnor anses vara mer riskaverta och företag med kvinnliga revisorer 

eller byrå med en kvinnodominerade partnerskap har uppvisat skillnader i periodiseringar och 

möjlighet till aggressiv redovisning som kan vara tecken på ett mer regelorienterat 

förhållningssätt, samt kunskap om att det finns en signifikant skillnad mellan manliga och 

kvinnliga revisorer ur framtida karriärmöjligheter (Månsson m.fl. 2013).  Därför kan det vara 

så att kvinnliga revisorer väljer att vara mer riskaverta och har ett mer regelorienterat 

förhållningssätt till principorienterade frågeställningar. Därför testas följande hypotes. 

 

Hypotes 3: Kvinnliga auktoriserade revisorer är mer regelorienterade i sina uppdrag än 

manliga auktoriserade revisorer. 

 

Antal års erfarenhet som auktoriserade revisor 

En teoretisk definition av ekonomiskutbildning innebär medlemskap i en viss socioekonomisk 

grupp (Collins, 1971). Tidigare studier av Collins och Moore (1970) talade om att 

beslutfattarna med MBA inte är lika nyskapande eller riskbenägna som mer "self-made" 

chefer, men det är inte aktuellt för dagens revisorer som arbetar i en högteknologisk 

arbetsmiljö. Dagens revisorer skall ha betydligt mer akademiska och teoretiska kunskaper för 

att kunna reducera informationsasymmetri som förekommer med dagens komplexa 

organisationsstrukturer och nya branscher som kräver expertis (FEE, 2015). Därför att 

mängden och komplexitet av informationen som bör analyseras har ökat och detta kräver en 

bredare teoretisk och akademisk utbildning än tidigare. Revisorer skall ha mer kunskap för att 

kunna utför sitt arbete än den grundläggande kunskap som en grundutbildning erbjuder. MBA 

har visat sig vara av stor betydelse för att reducera detta kunskapsgap (Turner, Hardin, Beeler 

& Daniels, 2004).   

Turner m.fl. (2004) anser att MBA och nivå av teoretiska utbildningar skapar ett gemensamt 

språk och processtänkande som underlättar revisorers ansvar vid revisionen och underlättar 

överföring av kunskap till andra medlemmar i organisationen genom mentorskap eller 

arbetspraktik. Det är vad Hambrick (1982) uppkallade för "en gemensam kunskapsgrund ", att 

i en bransch överförs kunskap genom medier som är tillgängliga för användning från 

organisationer till stödfunktioner och själva upplärningen. Dagens revisorer bör ha utöver en 

ekonomisk utbildning även en teoretisk och praktisk kunskap om verksamheter som de utför 

revision hos eftersom komplexitet i regelverket har bidragit till att organisationer och 

branscher är betydlig mer komplexa och specialiserade än tidigare (FEE, 2015).  
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Erfarenhet är av viktigaste kvaliteter som är avgörande för revisorer. Komplexitet bidrar till 

osäkerhet vid beslutfattandet, och ”annalistiskt processtänkande kan fastna i ett visst mönster” 

medan kunskap genom praktik kan förvandlas till erfarenhet och motverka annalistiskt 

processtänkande (Tschudi 2005, s.81). Revisorer kan ofta möta konflikter i sina uppdrag. 

Konflikter mellan revisor och företagsledning eller ägarna som kräver erfarenhet (Johansson 

2005, s.144). Detta bekräftas även av Fu, m. fl. (2011) studier som indikerar att det existerar 

en klar skillnad mellan erfarna och oerfarna revisorers förhandlingsförmågor. Att erfarna 

revisorer inte påverkas av klientens förhandlingsstil och erfarna revisorers granskning inte 

kommer att påverkas av dessa konflikter. Samtidigt som Ramsays (1994) studier konstaterade 

att det finns en skillnad mellan chefer och seniorers granskningsprestanda som är 

erfarenhetsrelaterade. Medan Nagy (2005) studier om Arthur Andersson11 bekräftade att 

personliga motiv hos revisorer ofta kan väga tyngre än erfarenhet och kunskap.  

Graham och Rodda (2008) uppmärksammar om att professionella omdömet är beroende på 

antalårserfarenhet men anser att erfarenhet är en grundläggande orsak till att vissa 

auktoriserade revisorer kan komma fram till olika slutsatser angående omfattning av 

bevisinsamling som är ett hot mot revisionens kvalité. Eftersom den erfarna revisorn tar en 

högre risk när färre granskningsåtgärder vidtas och beslut fattas på erfarenhet än fakta (Levi, 

1997). Detta talar emot Hamilton och Wrights (1982) studie om revisorers erfarenhet och 

professionellt omdöme vid interna kontroller. Hamilton och Wrights (1982) fann ingen 

korrelation mellan revisorernas antalårserfarenhet och deras professionella omdöme medan 

Johansson (2005, s.17) uppmärksammar att utökad komplexitet och omfattande regelverk kan 

kräva betydligt mer av revisorns tid och att det blir svårt att ”gå bakom siffrorna för en kritisk 

bedömning av företagsledning och styrelsen”. Erfarenhet kan reducera revisionstiden och ge 

utrymme att testa och granska detaljer och rutiner än bara utföra en analytisk 

substansgranskning som har visat sig vara orsak till flertal revisorsskandaler t. ex Kraft och 

Kultur AB skandalen. 

Solvic m. fl. (2002) anser att en professionell yrkesutövares tankesätt såsom revisorer kan 

kategoriseras till två huvudgrupper, erfarenhetsbaserad genom antalårserfarenheter och andra 

grupper som fattar beslut genom en analytisk bedömning t.ex. genom tidigare 

arbetslivserfarenheter, accepterade praktiken och personliga preferenser. Med kännedom att 

flera forskningsresultat talar om korrelation mellan ålder och antalårserfarenhet inom 

redovisning branschen kan antas att revisorer med fler antalårserfarenheter har ofta mer 

erfarenhet av konflikthantering, olika branscher och principer.  

Därför kan det antas att mer erfarna revisorer är mer principorienterade eftersom de kan 

tillämpa principer utan att fastna i en annalistiskt processtänkande. Medan yngre mindre 

erfarna revisorer eller äldre revisorer som kan vara i ett stadium i sitt liv där ekonomisk 

säkerhet kan påverka deras beslutfattande och därför antas vara mer regelorienterade. Äldre 

beslutsfattare trots fler antalårserfarenheter har oftast utgifter samt förväntningar om 

pensionsinkomst som kan påverka beslutfattandet. Därför kan äldre undvika alla riskfyllda 

åtgärder som kan störa ekonomiska tryggheten och vill vara mer riskaverta (Carlsson & 

                                                 
11 Arthur Andersen (AA) var en av världens största revisorsorganisationer som i samband med Enronskandalen och 

konkursen som drabbade företaget Worldcom upplåstes och år 2002 Big 5 blev Big 4. 
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Karlsson, 1970; Alutto & Hrebiniak, 1975). Med hänsyn att alla tidigare forskningar påpekar 

att antalårserfarenhet förenklar revisorers bedömning av hur principer bör tillämpas. Testas 

följande hypotes    

Hypotes 4: Auktoriserade revisorers antalårserfarenhet som auktoriserad revisor har ett 

positivt samband med att de är mer principorienterade i sina uppdrag. 

 

3.3 Studiens analysmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Studiens analysmodell 
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4 EMPIRISK METOD 

4.1 Undersökningsmetod och forskningsprocessen 

En kvantitativ studie genom positivism med en deduktiv ansats och hypotestester har ett 

synsätt som begränsar val av datainsamlingsmetoden till få utvalda undersökningsmetoder 

(Jacobsen, 2002; Bryman & Bell, 2013). En kvantitativ undersökning kräver en 

datainsamlingsmetod som har en hög grad av struktur såsom självrapporterade data, 

intervjuer, enkäter eller observationer (Bryman & Bell, 2013). På grund av revisorers hetsiga 

arbetsschema och geografiska spridning, fanns det ingen möjlighet till telefon/på plats 

intervjuer. Samtidigt som studiens syfte inte kan uppnås med ett fåtal intervjuer eller 

observationer, drogs denna slutsats att en strukturerad enkätundersökning kan vara den mest 

lämpligaste undersökningsmetoden för att undersöka en stor population som alla svenska 

auktoriserade revisorer i Sverige.  

 

Det är svårt att undersöka en stor population med öppna frågor. Svaren kan bli långa och 

tidskrävande att klassificera och tolka. När ett få antal personer ska undersökas finns det flera 

valmöjligheter, men när populationen är stor bör forskare använda sig av en metod som är 

snabb, lätt och tillförlitlig för studiens syfte (Andersson, 1994). En enkätundersökning 

reducerar risken att respondenterna blir påverkade av intervjueffekter samtidigt som de får ta 

den tid som de själva anser är nödvändigt för att kunna besvara frågorna som underlättar 

generalisering av resultatet (Bryman & Bell, 2013).  

 

Det kan argumenteras att en enkätundersökning med fasta svarsalternativ inte är den mest 

optimala undersökningsmetoden, delvis på grund av risken för ett stort bortfall eller risken för 

missförstånd som korta frågor kan medföra samtidigt som en enkätundersökning kan begränsa 

forskarens möjligheter till kompletterande frågeställningar eller djupare svarsalternativ 

(Bryman & Bell, 2013; Andersson, 1994). Med kännedom om enkätundersökningens brister 

har ansträngningar gjorts i syfte att eliminera dess negativa påverkan. Därför planerades en 

utförlig beskrivning av frågorna och bakgrundsinformationen och revisorer fick möjligheten 

att kommentera sina åsikter eller kritik efter varje frågeställning. Empiriska materialet 

insamlades genom en enkätundersökning med fasta svarsalternativ eftersom det antas att de 

flesta brister med en enkätundersökning kunde handskas. 

Undersökningens design och omfattning  

Det fanns flera hinder att utföra och upprepa samma undersökning design som Jamal och Tan 

(2010) studie eftersom Jamal och Tan (2010) studie saknar en tydlig avskiljning mellan 

redovisning och revision samtidigt som författarnas syn saknas och förklaring till begreppet 

”revisorns roll och ansvar”. Jamal och Tan (2010) tredje kategori (företagsorienterade revisor) 

går inte att undersöka hos svenska revisorer eftersom kategoriseringen strider mot god 

yrkesed och svenska etiska regler (21a-b § RSL). Vidare var Jamal och Tan (2010) 

undersökningsfrågor utformade av flera ekonomichefer (CFO) medan empiriska argumentet 

från Hellmans (2011) uppmärksammar att CFO i svenska företag försöker att påverka 
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internkontroller samt urval och omfång som skall omfattas av revision och i Sverige arbetar 

inte alla revisorer med företag som har CFO.  

Därför beslutades att enkätfrågor skall handla om företag som inte är börsnoterade och saknar 

välorganiserad ekonomiavdelning eller CFO. Mellanstora företag som alla tillämpar K3 och 

inte kan förväxlas med företag som får tillämpa ett regelbaserat regelverk.  

Enkäten inleds med flera bakgrundsfrågor (Bilaga 2). Studiens bakgrundsfrågor var de frågor 

som utformade studiens oberoende och kontrollvariabler. Uppgifter om respondenter och 

deras arbetsplats vilka förenklade klassificering av svar till olika kategorier utan att rangordna 

svaren. Därefter presenterades studiens principorienterade frågor med flera svarsalternativ per 

fråga. Enkäten avslutades men en opinionsundersökningsfråga, om revision avser att tillämpa 

en mer regelbaserad standard som FASB, U.S. GAAP eller U.S. GAAS i Sverige skulle höja 

revisionskvalitet.    

       Utformning av frågorna  

En av de största utmaningarna vid enkätundersökning hos auktoriserade revisorer under våren 

var vårens hetsiga schema med alla revisioner som skulle vara klara innan sommaren. Detta 

utgör att enkäten inte bör ta så mycket av revisorernas arbetstid, annars lämnar de den 

halvfärdig eller låter bli och svara. Frågornas relevans har varit centrala punkten i denna 

studie eftersom principorienterade frågor inte kan bedömas utan en helhetsbedömning. Därför 

bör frågorna inte vara ett kunskapstest. De bör reflektera studiens syfte och vara 

problemsamlingar som alla revisorer bemöter under sina egna uppdrag.   

För att skapa intresse hos respondenter att delta i enkätundersökningen fokuserades 

uppmärksamheten på aktuella publicerade fördjupningsfrågor och debattartiklar om olika 

principorienterade frågor i revisorernas facktidning Balans och mina egna erfarenheter som 

tidigare entreprenör. Genom djupare undersökning och analys formulerades nio lämpliga 

frågor. Frågor om rapportering, räkenskapsrevision och förvaltningsrevision. Tanken bakom 

formulering av frågorna var att ur ett teoretiskt perspektiv skulle dessa tre frågor tillsammans 

utgöra en väsentlig del av en revisors ansvar vid en revision och resultatet av de tre frågorna 

kan framläggas som utvärdering av revisorers ansvar vid revisionsuppdraget.  

Det kunde ha varit enklare om alla tre frågor handlade om ett och samma företag men detta 

skulle medföra en negativ effekt eftersom i verkligheten (av mina egna erfarenheter) tar 

revisorer till en mer regelorienterade attityd till företag som har flera oklarheter/frågor att ta 

ställning till. Med hänsyn till att ett flertal revisorsskandaler har uppstått som följd av 

revisorers förtroende till förvaltningsorganen och rutinkontroller, därför hade frågorna som 

handlade om räkenskapsrevision ett inslag som kunde relateras även till 

förvaltningsrevisionen.  

Därefter kontaktades fler auktoriserade revisorer. Efter en kort bakgrundsundersökning 

genom hemsidan proff.se som uppvisar alla revisorers befattningar/erfarenheter och antal 

klienter utvaldes två av nio revisorer som var positivt inställda till att hjälpa mig med 
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vägledning inför pilottestet. Dessa två auktoriserade revisorer var Eva Melzig12 och Erik 

Mauritzson13. Två revisorer med en betydande skillnad i antalårserfarenhet, position och 

klientunderlag. I samråd med Melzig och Mauritzon utvaldes tre av frågorna som var 

lämpligast. Revisorerna reflekterade även sina synpunkter om svarsalternativ tillhörande de 

tre utvalda frågorna. 

 

       Utformning av svarsalternativen 

Efter att nio lämpliga frågor var formulerade och innan kontakt med Melzig och Mauritzson, 

formulerades sex svarsalternativ till varje fråga genom vidare forskning. Vid planeringen 

undersöktes möjligheten att lämna bara två svarsalternativ så respondenter inte kan svara 

neutralt och därmed tvingas till att ta ställning till regler eller principer. Detta medför en 

osäkerhet i resultatet som bör på ett annat sätt säkerställas. Eftersom om man vill mäta ett och 

samma begrepp är det av ytterst vikt att svarsalternativen uppvisar ett visst samband och 

variation så respondenterna själva kan identifiera graden av förändring i svarsalternativen 

annars forskare påverkar resultatet (Andersson, 1985). D.v.s. förhållningsätt kan variera i 

styrka, de kan vara mer eller mindre intensiva och det finns olika grad av regelorientering som 

kan vara en accepterad praktik hos vissa revisorer.  

- Första svarsalternativet vid varje fråga är en strikt tolkning av lagar och 

rekommendationer utan hänsyn till principer eller helhetsbedömning. D.v.s. 

tillförlighet betonas framför relevans. Utan någon risk för revisorer och 

revisionsbolaget. Ett svar som aldrig kommer att ifrågasättas av myndigheter. Högsta 

grad av regelorientering 

- Andra svarsalternativet vid varje fråga är formulerat genom att tillförlighet betonas 

framför relevans medan hänsyn tas till att nytt/mer information kan ge utrymme för en 

ändring i beslut. Minsta risk för revisorer och revisionsbolaget. Högre grad av 

regelorientering  

- Tredje svarsalternativet vid varje fråga är formulerat genom att huvudregler skall 

efterföljas men det utlämnas möjlighet för en ändring i beslut, beroende på 

helhetsbedömning. Revisorns beslut kan vara beroende på företagarens erfarenheter av 

hur ett svar till revisor bör formuleras. Normal risknivå. Studiens lägsta grad av 

regelorientering. 

- Fjärde svarsalternativet vid varje fråga är formulerat genom tillämpning av regler och 

rekommendationer som är beroende på tillhörighet till gruppkategorier som äger 

gemensamma egenskaper (Nelson, 2003; Bradbury & Schröder, 2011). Samtidigt 

framförs en vilja från revisorns att resultatet ska gynna företaget och företagets 

verkliga värde återspeglas. Normal risknivå men betydligt högre risknivå för revisor 

som inte utför vidare undersökningar och litar på rutiner och informationen. 

Helhetsbilden avgör förhållningssättet. Studiens lägsta grad av principorientering.  

                                                 
12 Eva Melzig Henriksson är Partner vid KPMG AB Malmö, 26 års erfarenhet som auktoriserad revisor, utför revision i Sverige samt länder   

inom och utanför EES. Enligt mina undersökningar är hon även tillsatt på förordnande från regeringen som ersättare till en av ledamöterna 

i Revisorsnämndens tillsynsnämnd sedan år 2014. 
13 Erik Mauritzson är manager hos EY Malmö med 4 års erfarenhet som auktoriserad revisor, utför revision enbart hos icke börsnoterad 

företag. 
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- Femte svarsalternativet vid varje fråga är uppbyggt med tillämpning och tolkning av 

regler som är beroende på tillhörighet till gruppkategorier som äger gemensamma 

egenskaper (Nelson, 2003; Bradbury & Schröder, 2011). Medan det finns en vilja från 

revisorns att lämna utrymme för ledningen/företagaren att komma till rätt svar som 

kan på bästa sätt gynna företaget. Högre risknivå för revisor och revisionsbolaget 

eftersom en revisor inte får lämna konsultation under sitt revisionsuppdrag och 

myndigheter kan uppfatta revisorns förhållningssätt som tjänstefel. Kräver erfarenhet, 

rätt undersökningsmetod och kännedom om klienten. Högre grad av 

principorientering.  

- Sjätte svarsalternativet vid varje fråga är ett svar som en företagare ofta förväntar sig 

av sin revisor. Ett positivt svar som gynnar företagare och/eller företaget. Högsta grad 

av principorientering som medför även den högsta risken för revisorer och 

revisionsbolaget om en fullständig kontroll av bevismaterialet inte utförs. 

Svarsalternativen är resultatet av forskning i hur studiens frågor kunde besvaras genom 

ovanstående riktlinje och med stöd av FAR:s Samlingsvolymen 2017 -Revision och -

Redovisning samt publicerade fördjupningsartiklar i tidningen Balans, avgörande från HD 

och beslut från revisionsnämnden om erinrar till revisorer vid liknande fall. De tilltänkta 

svaren till studiens frågor beskrivs vid kapitel 6.3 och i egna reflektioner. 

 

Population  

Enligt (RN, 2017c) den första februari 2017, var 2854 auktoriserade revisorer och 151 

revisionsfirmor registrerade i Sverige. Tabellen nedan visar antal aktiva revisorer per 

åldersgrupp och kön. 

 

Kön/ålder <30 30–39 40–49 50–59 60–69 >69 Total Procent 

Män 20 493 490 521 311 42 1877 65,77% 

Kvinnor 30 361 314 209 58 5 977 34,23% 

 50 854 804 730 369 47 2854 100% 

Tabell 4.1 Antal revisorer registrerade hos revisorinspektionen i Sverige den 01-02-2017 källa: (RN, 2017c) 

 

Eftersom studiens syfte och ett generaliserbart resultat inte kunde uppnås utan deltagande av 

revisorer från båda könen och i alla åldersgruppskategorier, utfördes undersökningen hos hela 

populationen för att reducera risken för en ojämn fördelning eller underrepresentation av till 

exempel ett visst kön eller en åldersgrupp.   

Undersökningens utförande 

I syfte att öka reliabilitet och säkerställa att frågorna och svarsalternativen var korrekta och 

överensstämmer med studiens syfte utfördes en pilotstudie. Syftet med pilotstudien var att 

säkerställa om studiens frågor och svarsalternativen uppfyller uppsatta krav. Pilotstudien 
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utfördes av Eva Melzing och Erik Mauritzson eftersom det var viktigt att kontrollera om 

eventuella ändringar i frågor och svarsalternativen reflekterade råd och samtal som jag fick 

under mitt besök hos KPMG och EY i Malmö. Pilotstudien utfördes inte av andra revisorer 

eftersom den balans som studiens frågor hade åstadkommit genom att vara accepterad av två 

revisorer med olika bakgrund och antalårserfarenhet skulle ha gått förlorad.    

Enligt Eva Melzing var det första gång som hon hade observerat en sådan fråga och 

tillhörande svarsalternativ från en student. Erik Mauritzon uppmärksammade att frågorna som 

berörde leasingavtal inte var lämpliga för en enkätundersökning, samtidigt som Eva Melzing 

tydliggjorde att komplexa frågor ofta bör skickas vidare till revisonbolagets jurister.  

Pilottestdeltagarna uppmärksammade mig via e-mejl att enkätsfrågorna krävde bättre och 

tydligare struktur. Därför uppdelades frågorna till två skilda delar, en narrativ del och en 

bakgrundinformationsdel. Ett fåtal meningar omformulerades med de rätta termerna som 

auktoriserade revisorer använder sig av. 

 

Enkätens utskick 

Under perioden den tredje till sjätte april skickades 2765 e-mejl till alla auktoriserade revisor i 

Sverige som var tillgängliga via e-mejl (Bilaga 1). Vid mejlets ämne angavs texten Principer 

eller regler. Individuell utskickning av mejlet var tidskrävande, men det eliminerade risken att 

mejlet hamnar i skräppostfilter samtidigt som det skapade en mer personlig kontakt till 

respondenterna. Respondenter leds via länken i mejlet till ett nätbaserat program hos 

WEBBENKATER.COM som används bland annat av KPMG och fler än 500 000 användare 

från hela världen.  

Fördelen med att använda ett professionellt nätbaserat enkätprogram är att enkäten kommer 

att se professionella och seriösa ut (Bryman & Bell, 2013) och alla svar kan laddas ner direkt 

för vidare analys med programmet SPSS 24. Vid följebrevet betonades relevans och syfte av 

uppsatsen samt information att alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och inga 

analyser i namngiven byrånivå kommer att utföras. Samma procedur upprepas en vecka efter 

men mejlets ämne ändras till Komplettering. Webbenkät möjliggjorde att revisorer kunde 

svara på enkäten, påbörja och avsluta senare när tiden passade dem. Samtidigt eliminerade 

programmet risken att samma person kunde svara flera gånger. 

4.2 Bortfallsanalys 

Ett större bortfall kan medföra att studiens slutsatser inte speglar hela populationen och att 

resultat inte kan generaliseras. Detta kan reducera studiens reliabilitet (Bryman & Bell, 2013). 

Externa bortfallet vid denna studie uträknades av tillgängliga respondenter och inte av hela 

populationen eftersom revisorer som inte hade en aktiv e-mejladress eller saknade e-

mejladress kunde tillhöra en specifik åldersgrupp eller kanske arbetade de med andra 

arbetsuppgifter. Därför användes tillgängliga respondenter vid uträkning av interna och 

externa bortfallsanalysen som enligt tabell 4.2 (nästa sida) var 2681 revisorer. 
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Populationsstorlek 2854 100,00% 

Saknade e-mejladress  89 3,12% 

Mejl kunde inte levereras ”fel e-mejladress” 84 2,94% 

Totalt antal tillgängliga respondenter 2681 93,94% 

Vill ej svara 21 0,78% 

Var på semester 42 1,57% 

Var sjukskrivna 16 0,60% 

Var ute på uppdrag 31 1,16% 

Är föräldraledig 59 2,20% 

Har avslutat sin anställning hos revisionsbolaget 15 0,56% 

Totalt externa bortfall  (av tillgängliga respondenter) 184 6,86% 

Antal som inte har svarat (av tillgängliga respondenter) 2138 79,75% 

Antal som har svar (av tillgängliga respondenter) 543 20,25% 

Har inte svarat på alla tre frågor 34 1,27% 

Har inte svarat på en eller två av studiens tre frågor 177 6,60% 

Totalt interna bortfall (av tillgängliga respondenter) 211 7,87% 

Antal godtagbara svar (av tillgängliga respondenter) 332 12,38% 

Tabell 4.2 Bortfallsanalys 

Bryman och Bell (2013) påpekar att vid en enkätundersökning är en svarsfrekvens som 

understiger 50 procent oacceptabel medan Saunders, Lewis och Thornhill (2009, s.364) menar 

att vid enkätundersökning via internet utfört av studenter kan en låg svarsfrekvens med ca 

elva procent vara acceptabelt. Studien godtagbara svarsfrekvens motsvarar 12,4 procent av 

2681 tillgängliga auktoriserade revisorer som är ca 11,6 procent av hela populationen. Ett 

utfört chi2 test (appendix, tabeller 4.1.2 & 4.1.3) bekräftade att bortfallet gällande kön, 

åldersgrupp och byråtillhörighet var slumpmässigt och kommer inte att påverka studiens 

resultat. Medan resultatet av chi2 test kunde bekräfta att bortfallet och könsfördelningen 

(appendix, tabeller 4.1.2 & 4.1.3) var slumpmässiga, är det viktigt att uppmärksamma att 

bortfallet var betydligt större hos kvinnor än män. Flera kvinnliga revisorer hade felaktiga e-

mejladresser eller var inte tillgängliga via mejl. Samtidigt var ett av Top 6 revisionsbolag 

underrepresenterat i denna studie. Underrepresentation påverkade inte studiens resultat 

eftersom tester på en specifik byrånivå inte är syfte med denna studie. Följaktligen, trots att 

bortfallet anses vara slumpmässigt, bör studiens resultat vid generalisering tolkas med ett visst 

förbehåll p.g.a. skillnad i tillgänglighet bland olika kön och en Top 6 byrås 

underrepresentation. 

 

Av de 543 revisorer som deltog i enkätundersökningen kommenterade majoriteten sina svar. 

Kommentarer var från ett fåtal ord till omfattande fullständiga förklaringar. Det förekom 31 

kommentarer om att ytterligare information krävdes och att bakgrundsinformation bör vara 

mer omfattande. En mer omfattande bakgrundsinformation skulle kräva ännu mer av 

respondenters tid, något som kunde resultera att flera inte skulle genomföra hela 

undersökningen.  Under själva undersökningen informerade fyra revisorer från riksrevisionen 

mig att de inte deltar i denna undersökning eftersom de inte arbetar med liknande frågor. 

Samtidigt mottog jag e-mejl från revisorer som var emot enkätens syfte och denna typ av 

frågor. Jag skickade ett mejl till dessa revisorer med en utförlig beskrivning av 

undersökningens syfte. Fick svar från en revisor att hen inte vill delta på grund av att deras 

byrå hade avrått sina anställda att svara på studiens enkät. 
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Majoriteten av revisorer var positivt inställda till studiens syfte och frågor. Som ett exempel, 

skickade en revisor ett mejl med följande svar: 

 

”Bra mail och intressanta frågor, jag likt alla andra får enormt många 

såna här undersökningar på mail men jag hinner sällan prioritera det men 

idag lyckades du fånga mitt intresse. Bra jobbat!” en annan revisor 

kommenterade ”Spännande frågeställningar vilka vi möter i vår vardag 

som revisorer”. Samtidigt som en revisor uppmärksammade mig att: 

”Intressant uppsats. Då vi får en del fakemail med länkar osv. så får jag 

enligt våra policys inte trycka på sådana. Går det att komma åt 

undersökningen på något annat sätt?”.  

  

Trots att revisorer yngre än 30 år och äldre än 69 år kan anses vara underrepresenterade 

(tabell 4.3). En utförd chi2 test bekräftade att utfallet var slumpmässigt och kommer inte att 

påverka studiens slutresultat (appendix, tabell 4.1.3). 

 

Ålder/Statistik Total antal Procent Antal svar Procent Procentuellt bortfall 

<30 50 1,75% 3 0,90% 94,00% 

30-39 854 29,92% 91 27,41% 89,34% 

40-49 804 28,17% 100 30,12% 87,56% 

50-59 730 25,58% 89 26,81% 87,81% 

60-69 369 12,93% 46 13,86% 87,53% 

>69 47 1,65% 3 0,90% 93,62% 

Total 2854 100,00% 332 100,00% 88,37% 

Tabell 4.3 Auktoriserade revisorers åldersgruppsfördelning enligt RN 2017 

 

En vidare undersökning för att avgöra orsaken till det stora interna bortfallet 14 visade att det 

inte var brister i undersökningens design eller frågor. Därför att frågorna var enkla 

principorienterade frågeställningar och nästan 82 procent av det interna bortfallet var bland 

auktoriserade revisorer med mindre än 5 års erfarenhet som auktoriserad revisor eller 

revisorer med en position som anställd som saknade manager/partner position med få tal 

arbetsårserfarenhet. Därför uteslöts misstankar om att undersökningens design var orsaken till 

det interna bortfallet.  Enkätens andra och tredje fråga samt bakgrundsfrågor såsom ålder, 

auktorisationsår och position på byrån var de mest förekommande orsakerna till det interna 

bortfallet. Detta kan indikera att enkäten tog för mycket av revisorers arbetstid eller de inte 

litade på mitt fullständiga anonymitetslöfte. Genomsnittstid för utförande av enkäten var elva 

minuter och fyrtiotvå sekunder. För att inte påverka studiens resultat som var beroende av 

revisorers svar till bakgrundsfrågor och samtliga tre frågor, godtogs endast komplett ifyllda 

svarsenkäter som var 332 till antalet av 543 möjliga.  

 

Körner och Wahlgren (2015) anser att en forskare kan förvänta sig ett betydligt mindre 

bortfall om hen presenterar enklare frågor med likartade svarsalternativ med samma skala 

                                                 
14 Enkätsvar som inte kan godkännas eftersom respondenten inte har svarat på en eller flera bakgrundsfrågor eller samtliga 

frågor 
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genom hela enkäten. En undersökning med enkla frågor och likartade svarsalternativ med 

samma skala kunde inte uppfylla denna undersöknings syfte. Deutskens m.fl. (2004) anser att 

svarsfrekvensen reduceras ju längre webbenkäten är, men enkätens omfattning påverkar inte 

kvaliteten på svaren. Negativ respons är ett kvalitetsmått inte lågfrekvensen. Tre av 

revisorerna uppmärksammade mig om att vid första svarsalternativet vid första frågan 

”eftersom avvikelsen inte påverkar balans- eller resultaträkningen definitionen oren bör inte 

användas”. Och eftersom det inte förekom någon betydande kritik från revisorer om fel eller 

brister i frågorna och svarsalternativen kan jag med stöd av chi2 tester som uppvisade att 

enkätbortfallet var slumpmässigt (appendix, tabeller 4.1.2 & 4.1.3) och en godtagbar 

svarsfrekvens på 12,4 procent anta att kvaliteten av insamlade data var inom en rimlig gräns 

för en studentuppsats trots en låg svarsfrekvens. 

4.3 Operationalisering 

Det saknas information om hur andra forskare såsom Jamal och Tan (2010), Dickey & 

Scanlon, 2006 eller Gul, m. fl. 2013 utvärderade respondenternas svar. Efter misslyckade 

försök att nå Karim Jamal och Hun-Tong Tan via e-mejl eftersöktes enklaste metod för 

operationalisering.  

Följaktligen är varje hypotes utformad med en beroende variabel och en oberoende variabel. 

Denna metod möjliggör att alla hypoteser kan testas även mot varje individuell del av 

resultatet från andra frågor. Detta var i syfte att utföra en mer detaljerad analys. På så sätt kan 

undersökningen uppvisa om det finns ett samband vid en av studiens tre frågor som kan 

förbises bara om sammanlagda resultat från alla tre frågor skulle ha testats. Varje fråga är 

tilldelad tre regelorienterade och tre principorienterade varierande svarsalternativ. Varje 

svarsalternativ är kodat enligt nedanstående tabell 4.4. En revisor som är regelorienterad 

uppnår minst 3 och max 9 i skalan medan en revisor som är principorienterad kan uppnå 

minst 12 och max 18 i studiens skala. 

Tabell 4.4 gränsvärde för resultatbedömning 

Siffrorna eller rangordningen vid studiens resultat med 3 till 18 har ingen positiv eller negativ 

betydelse. Men ju högre värde en revisor uppnår, desto mer principorienterade är hen och ett 

lågt värde uppvisar ett mer regelorienterat synsätt till studiens frågeställningar. Eftersom 

studiens tre frågor tillsammans undersöker en helhet (ansvar vid uppdraget) samrådde jag per 

telefon med en statistiker. Jag fick rådet att ett genomsnittsvärde bör beräknas vid 

resultatuträkning. Genomsnittsvärdet beräknas genom att resultatet av varje fråga (siffror 1-6) 

summeras och summan divideras med siffra 3 som är antalet av frågorna. Denna metod 

reducerar effekt av varje fråga till sitt undersökta värde samtidigt som varje fråga har samma 

relevansvärde i resultatet av tre frågor. Metoden är den enklaste för undersökning av tre 

Ordning fråga 1 fråga 2 fråga 3 fråga 4 fråga 5 fråga 6

Grad Högsta Lägre Lägst Lägst Lägre Högsta

Orientering regelorienterad regelorienterad regelorienterad Principorienterad Principorienterad Principorienterad

Kodning 1 2 3 4 5 6

Regelorienterade minst 3x1=3 och max 3x3 = 9 Principorienterade minst 3x4=12 och max 3x6 = 18

lägsta resultat från tre frågor 9/3 = 3 Högsta resultat från tre frågor 18/3 = 6
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värden som har minst lika stor betydelse för utvärdering av ett helhetsresultat. Trots 

argumentet att varje del av revisionsuppdraget i praktiken innebär olika risknivåer och därför 

har olika betydelse för en revisor. Ur ett teoretiskt eller praktiskt perspektiv stämmer detta 

med revisorers ansvar vid uppdraget eftersom alla delar av revisionsuppdraget är lika viktig 

och förbiseende och en hög grad av regelorientering kan påverka helhetsomdömet 

(Carrington, 2014). 

Följaktligen kan operationaliseringen beskrivas på detta sätt: Om en revisor väljer andra 

svarsalternativet vid första frågan. Därefter vid andra frågan väljer det tredje svarsalternativet 

och slutligen väljer fjärde svarsalternativet vid studiens sista fråga, får i slut resultat (2+3+4=9  

9/3=3) som tolkas till låg grad av regelorientering.  

Genom användning av en skala på 1 till 6 kan resultatet utvärderas för revisorer som svarade 

regelorienterat vid en eller flera frågor och principorienterat vid de andra frågorna. Syfte med 

studien är identifiering av för regelorienterade revisorer och genom denna metod kan 

revisorer som är situationsanpassade avskiljas från regel- principorienterade revisorer.   

Beroende variabel  

I denna studie är revisorers synsätt på principorienterade frågor det beroende variabeln. Denna 

variabel mäts genom att revisorer tar ställning till tre principorienterade frågor och därefter 

bedöms graden av princip- eller regelorientering som indikerar variationen i revisorernas svar 

enligt tabell 4.4.  Med hänsyn till studiens uppsatta riktlinje vid formulering av varje 

svarsalternativ vid alla tre frågor var liknande. D.v.s. att första tre svarsalternativen är 

regelorienterade medan svarsalternativ fyra till sex är principorienterade. Anses att 

svarsalternativen uppfyller kraven för att vara en binär variabel. De två kategorierna (regel- 

och principorienterade) mäter skillnaden i en gråzon som efterliknar resultat av ett politiskt 

val där två partier tar olika ställning på en och samma fråga utan att motsätta sig till själva 

frågan. Olika metoder att svara på en och samma fråga. För att kunna få en ytterligare blick 

över revisorers ståndpunkt och åsikter, får revisorn vid varje fråga möjligheten att lämna 

kommentarer till sitt svar eller framföra sina åsikter. Studiens beroendevariabel är ett resultat 

av följande tre frågor.   

Fråga 1 rapportering: Första frågan handlade om revisorers ställningstagande om hur 

information bör och kan rapporteras. Inspiration till frågan var från en verklig händelse som 

Wersrdahl (2005) beskriver om revisorers vardag. 

 

Fråga 2 förvaltningsrevision: Andra frågan handlade om förvaltning, rutin och kontroller. 

Har själv personligen varit med om liknande situation.  

 

Fråga 3 räkenskapsrevision med direkt koppling till förvaltningsrevision: Tredje frågan 

handlade om revisorers ställningstagande till en fråga som handlar om försäljning av bolagets 

tillgångar (fastegendom) till det bokförda värdet. Detta ingår under kapitalskyddsreglerna15. 

                                                 
15 Så kallade absolut obligatoriska bestämmelser, typiskt sett kapitalskyddsregler, medger över huvud taget inga avvikelser, vare sig i 

bolagsordningen eller på grund av samtyckesbehörigheten t.ex. förtäckt vinstutdelning. Med förtäckt vinstutdelning avses även sådan 



32 

 

Inspiration källa: Debatten mellan Carl Svernlöv16, Erik Nerep17 och Helena Adrian18 om 

formlösa värdeöverföringar, publicerad av Balans Fördjupning #3/2016; #4/2016; #6/2016; 

#2/2017.  

Beroende variabel= Resultatet av tre frågor 

Resultat av fråga 1 + Resultat av fråga 2 + Resultat av fråga 3 = Resultatet av tre frågor 

                                                                                                                                                        

     
Figur 4.1 Studiens oberoende variabler 

Eftersom det är svårt och avgörande om grad av regel- eller principorientering verkligen kan 

mätas med endast tre frågor, klassificeras resultatet av frågorna och uppdraget som en binär 

variabel (Conjunct binary) och resultatet vidare analyseras. 

Oberoende variabler  

För att uppnå högre validitet valdes endast de förklaringsfaktorer som tidigare är undersökta 

av andra forskare (appendix tabell 4.1.1). Interna och externa förklaringsfaktorer som andra 

forskare har kunnat bevisa har en betydande effekt på revisorers förhållningsätt och påverkar 

revisionens kvalitet. Enligt Heider (1958) attributionsteori, försöker människor att ge mening 

till den sociala världen genom interna och externa attributioner. Interna attributioner anger 

orsaken till beteenden och val genom interna egenskaper, snarare än till externa krafter, 

medan externa attributioner tilldelar orsaken till beteende genom en viss situation eller 

händelse som är utanför en persons kontroll. Med hänsyn till tidigare forskning (appendix 

tabell 4.1.1) och resultat av Gul, m.fl. (2013) studier i Kina att interna förklaringsfaktorer hos 

revisorer som utbildningsbakgrund och erfarenheter samt de externa förklaringsfaktorerna 

såsom tillhörighet till Big 4, arbetsposition och politisk tillhörighet har största påverkan på 

                                                                                                                                                         
utdelning till icke aktieägare (Lindskog 1995, sid. 38-39). Men enligt revisorsnämnden är revisor inte skyldighet att anmärka i 
revisionsberättelsen om det finns en styrelsens redogörelse och samtycke av alla aktieägarna. 

16 Carl Svernlöv är advokat på Baker & Mckenzie advokatbyrå och adjungerad professor i associationsrätt vid Uppsala universitet. 
17 Erik Nerep, professor på Handelshögskolan i Stockholm. 
18 Helena Adrian är auktoriserad revisor, delägare i Adrian & Partners och ledamot i FAR:s policygrupp för revision. 

Studiens 
beroende 
variabel

Fråga 1 

Regelprienterade

1 - 3

Principorienterade

4 - 6

Fråga 2 

Regelorienterade

1 - 3

Principorienterade

4 - 6

Fråga 3

Regelorienterade

1 - 3

Principorienterade

4 - 6

Resultatet 

av tre frågor 

(Uppdraget) 

Regelorienterade 

1,00 – 3,49 

Principorienterade 

3,50 – 6,00 
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hur kinesiska revisorer utför sitt uppdrag Följaktligen utvaldes interna förklaringsfaktorer som 

är individrelaterade. De särdragen hos revisorer såsom kön och arbetserfarenhet. Studiens 

externa förklaringsfaktorer begränsades till förklaringsfaktorer med direkt koppling till 

revisorers arbetsplats såsom position på arbetsplatsen och byråtillhörighet.  

Interna oberoende variabler: (appendix tabell 4.1.1; tabell, 4.5). 

- Kön: Man eller Kvinna  

- Antalårserfarenhet som auktoriserad revisor: Årtal som kan senare gruppindelads. 

Externa oberoende variabler: (appendix tabell 4.1.1; tabell, 4.5). 

- Byråtillhörighet: Top 6 (PWC, Deloitte, KPMG, EY, BDO & Grant Thornton) och 

Andra revisionsbolag 

- Position på arbetsplatsen: Äger revisionsbolaget, Partner, Manager eller är En 

anställd i revisionsbolaget utan managementansvar. 

 

Oberoende variabel Variabel typ Underkategorier  Hypotes 

Studiens fyra 

oberoende 

variabler 

Byråtillhörighet Dikotomvariabel 
Top 6 

Andra revisionsbolag 
1                                         

Position på 

arbetsplatsen 
Nominalvariabel 

Äger bolaget 

Partner 

Manager 

En anställd som är varken manager eller partner. 

2 

Kön Nominalvariabel 
Kvinnor 

Män 
3 

Antalårserfarenhet som 

auktoriserad revisor 
Intervallvariabel Gruppering med femårsintervall 4 

Tabell 4.5 studiens oberoende variabler 

Kontrollvariabler:  

Flera av forskarna (appendix tabell 4.1.1) var vaga i sina definitioner om vad de anser är 

erfarenhet och relaterade erfarenhet även till ålder och tidigare relevanta 

arbetslivserfarenheter. Därför utvaldes tre ytterligare variabler såsom ålder samt om revisorer 

har tidigare varit egenföretagare eller anställd på en statligmyndighet. Med hänsyn till att flera 

svenska forskare vid sina analyser talar om förklaringsfaktorer såsom geografisk position av 

arbetsplatsen och skillnader mellan revision hos olika företagsformer Därför utvaldes tre 

ytterligare variabler om geografisk position av arbetsplatsen samt typ av klienter 

(företagsform och företagets geografiska position) Dessa sex kontrollvariabler kunde reducera 

risken av ett skenbart eller falskt samband och eliminera risken av mellanliggande och/eller 

tredje variabel. 

Tabell 4.6 (nästa sida) presenterar studiens sex kontrollvariabler som möjligtvis kan vara 

mellanliggande eller kompletterande variabler. Dessa sex kontrollvariabler testades för att 

säkerställa om sambandet är äkta och det finns inget skenbart eller falskt samband som kan ge 

upphov till feltolkning av studiens resultat. 
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Sex kontroll 

variabler i syfte av 

att säkerställa om 

det inte finns 

skenbart eller 

falskt samband 

samt kontrollera 

möjliga 

mellanliggande 

variabler  

Ålder Intervallvariabel Gruppering med femårsintervall 

Typ av klienter         

(Klientens 

företagsform) 

Nominalvariabel 

Endast icke börsnoterat företag 

Både börsnoterade och icke börsnoterade företag 

Endast hos börsnoterade företag 

Typ av klienter        

(Klientens geografiska 

position) 

Nominalvariabel 

Företag från samma kommun och län,  

Företag från hela Sverige 

Företag från Sverige och andra länder inom EES, 

Företag från Sverige, EES och även utanför EES 

Varit tidigare anställd i 

en statlig myndighet. 
Dikotomvariabel Ja, Nej 

Tidigare erfarenhet som 

egenföretagare 
Dikotomvariabel Ja, Nej 

Arbetsplatsens 

geografiska position 
Nominalvariabel 

Stockholm (08) 

Göteborg (031) 

Malmö/Lund (040/046) 

Norrlandsregion 

Svealandsregion 

Götalandsregion 

Tabell 4.6 studiens kontroll variabler 

Det riktas ofta kritik till undersökningar som använder sig av variabler ifrån en tidigare 

forskning eftersom tidigare forskningens syfte, ansats och metod kanske inte överensstämmer 

med den nya studien (Bryman & Bell, 2013). Med hänsyn till att all tidigare forskning har 

varit kvantitativa som handlade om utvärdering av revisorers arbetsprestation och 

förhållningssätt och fler kontrollvariabler är utvalda från samma studier. Det kan antas att 

dessa variabler är relevanta och kan tillföra validitet till studiens resultat.  

4.4 Statistiska testmetoder  

Statistiska testmetoder är en effektiv testmetod för att avgöra om det finns ett samband och 

om sambandet är slumpmässigt eller inte (Hair m. fl, 2006; Djurfeldt & Barmark, 2009; 

Martin & Bridgmon, 2012). Trots kritiken att den kvantitativa metoden och statistiska tester 

sönderplockar sociala företeelser och beteende inte bör tolkas genom matematiska ekvationer 

och statistiska testmetoder. Med hänsyn till att enkätstudie var en mer lämplig och praktisk 

datainsamlingsmetod för denna studie är statistiska tester process den mest lämpligaste 

testmetoden. En konfidensgrad på 95 procent har använts i alla statistiska tester. En 

konfidensgrad på 95 procent betyder att studiens hypoteser inte förkastats om (signifikans 

värdet) p-värdet är större än 0,05. Med hänsyn till enkätundersökningen svarsfrekvens och 

utförda chi2 tester kan antas att resultat är normalfördelat och generaliserbart (Hair m. fl, 

2006, s.80).  

Levene´s test 

Levene´s test avgöra om resultat bör testas men en parametrisk testmetod eller en icke 

parametriskmetod. Ett Levene´s test med p-värde större än 0.05 verifierar likheter i avvikelse 

(homogenitet i variansen) och indikera att en parametrik testmetod som T-test eller ANOVA 

är en lämplig testmetod. Vid upptäckt av icke normalfördelning bör ett icke parametriktest 

tillämpas som gör inga antagande om fördelningen. (Martin & Bridgmon, 2012). 
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T-test & ANOVA 

T-test används vid bestämning om medelvärden av två eller flera kategorier är lika eller olika. 

Utförande av multipel T test vid fall där det finns flera kategorier i en oberoende variabel 

leder ofta till typ 1 fel (förkasta hypotes som inte bör förkastas). ANOVA föredras om man 

jämför fler än två medelvärden eller kategorier, eftersom risk för typ 1 fel reduceras. 

Sheffé-test 

Sheffé-test är en lämplig parametrisk testmetod om det finns olika kategorier i en grupp med 

olika storlek vid varje kategori. Sheffé´-test har låg sannolikhet för typ 1 fel men kan medföra 

större sannolikhet för typ 2 fel. 

Korrelationsanalys 

Korrelationen mellan studiens variabler (förklaringsfaktorer) kontrolleras genom en 

korrelationsmatris (Bilaga 3) med hjälp av Spearman’s korrelationstest som uppvisar 

korrelationen mellan studiens oberoende och kontroll variabler (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

Multikollinearitet test 

En multikollinearitet test uppvisar om de oberoende variablerna är högt korrelerade. Ett högt 

VIF värde som beräknas genom talet ett delat med toleransvärdet talar om att de oberoende 

variablerna är så starkt korrelerade att man mäter i princip samma sak (Djurfeldt & Barmark, 

2009) T.ex. studiens förklaringsfaktorer avslöjar att kontrollvariabel ålder är högt korrelerat 

med antalårserfarenhet och är ej lämpligt för en regressionsanalys (appendix tabell 4.1.4). 

Som det framgår från appendix tabell 4.1.4. efter att oberoende variabeln ålder exkluderas alla 

VIF värde understiger 2, som är högsta acceptabla VIF värdet i denna studie.  

4.5 Forskningsetiska aspekter 

Bryman och Bell (2013, s.143–158) lyfter fram flera etiska regler som anses beröra personer 

som är direkt inblandade i en forskning. Syftet med följande etiska regler är att hindra skada 

till respondenter, medverkande personer och företag samt att förstärka studiens resultat och 

uppsatta kvalitativa mål. 

- Informationskravet: Uppfylldes genom att informera berörda personer om studiens 

undersökningssyfte och undvika vilseledande information. 

- Samtyckeskravet: Alla respondenter och andra personer som medverkar i studien är väl 

införstådda och har tillräckligt med information om att deras medverkan är frivillig och 

kan avbrytas när som helst.  

-  Konfidentialitetskravet: (anonymitetskravet) Att personuppgifter ska förvaras på ett 

säkert sätt och inga namn, byråtillhörighet eller andra uppgifter ska kunna identifieras till 

en individ eller organisation som inte har gett sitt samtycke.   

- Nyttjandekravet: Att endast använda sin egen insamlade information och material till 

forskningsändamålet. Detta krav garanterar även att forskare tar hänsyn till planering av 

forskningsprojektet (Bryman & Bell, 2013, s.154). 
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Studiens validitet & reliabilitet 

Validitet: Giltighet och relevans 

Den inre logiken och definitionsvaliditet är ”Den generella överensstämmelsen mellan vårt 

teoretiska och vårt empiriska begreppsplan” (Andersen, 1998, s. 85) uppnås i denna studie 

genom att fokusera om det teoretiskt definierade begreppet är jämbördigt med de operationellt 

definierade variabler. Ett högre validitet ska uppnås genom att arbeta med rätt 

undersökningsdesign, ta hjälp av tidigare forskning, formulera relevanta frågor genom samråd 

med kunniga auktoriserade revisorer och användning av rätt antal indikatorer för att täcka 

frågeställningen (Andersen, 1998).  

Begreppsvaliditet 

Begreppsvaliditet uppnås i denna studie genom att presentera flertal relevanta 

informationskällor och skapa en beviskedja som utformas och kan läsas löpande genom utkast 

av studien (Yin, 2006; Bryman & Bell, 2013). 

Yttre validitet 

 ”… handlar om projektet som en helhet, om möjligheterna till generalisering utifrån en 

specifik studie.” (Svenning, 1999, s. 66) Denna egenskap uppnås i denna studie genom att gå 

via rätt teori till rätt empiri och från empiri till rätt teori. Rådfråga auktoriserade revisorer 

innan pilotstudier påbörjas och validera undersökningens frågor genom teoretisk och empirisk 

granskning av själva frågorna.  

Reliabilitet: Tillförlitlighet 

Reproducerbarhet att ”Två undersökningar med samma syfte och med samma metoder ska ge 

samma resultat!” (Svenning, 1999, s. 67). I denne studie uppnås reliabilitet genom att 

operationellt definierad variabel är likvärdig med registrerade data. Att ha samma 

mätinstrumentsmodell kontra samma begrepp i modellen. Genom att eliminera djupintervjuer 

och tolkningseffekter av intervjuer är undersökningen mer oberoende av undersökarens 

objektivitet. Finna motargument till de egna slutsatserna och vara villig att falsifiera egna 

slutsatser och analyser. 
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5 EMPIRI & ANALYS 

I empiri & analys kapitel presenteras de resultat som enkätstudien har lett fram till. 

Inledningsvis presenteras en kort beskrivning av variablernas fördelning, centraltendens, 

spridning och andra egenskaper. Därefter presenteras en generell beskrivning av studiens tre 

frågor. Vidare kommer de mest relevanta tabellerna och graf presenteras tillsammans med 

analys och test av hypoteser. Därefter genomförs en kort sammanfattande analys och 

jämförelse med resultat av tidigare forskningsresultat. Övriga förklarande tabeller och grafer 

kommer att presenteras vid appendix. Denna kapitlet avslutas med en 

hypotessammanfattning. 

5.1 Beskrivande statistik 

För att skapa en bättre överblick över resultaten från enkätundersökningen presenteras först 

den beskrivande statistiken. Därefter kommer varje hypotes testas separat med lämpliga 

testmetoder och vidare analyseras. Alla tester utförs genom 332 fullständiga observationer 

utan avsaknadvärde. Yngsta och äldsta auktoriserade revisor som har deltagit i 

undersökningen var 26 år respektive 77 år gamla. Medelålders av studiens respondenter var 

47,3 år som inte är långt ifrån responderas medianålder på 46 år. Det finns en stor spridning 

bland antalårserfarenhet mellan respondenterna från 1 till 45 års erfarenhet som auktoriserad 

revisor. Medelvärde av antalårserfarenhet bland studiens respondenter är 14,7 år som är nära 

medianvärdet för antalårserfarenhet som är 13 årserfarenhet som auktoriserad revisor.  

Som det framgår från tabellen 5.1 valde ca 78 procent av 332 revisorer mer regelorienterade 

svarsalternativ och inte en enda revisor uppnådde ett resultat som kunde klassificeras som 

högsta grad av principorientering. 

  Antal 
Svar till alla 3 

frågor 
Antal Procent 

Orienteringsgarad beroende på svar 

resultat av tre frågor 
Antal 

Procent 

kategorin 

Procent 

population 

Alla 

revisorer 

och 

revisions

bolag 

332 

Har valt endast 

regelorienterade 
svarsalternativ 

94 28,31% 

Högsta grad av regelorientering 31 32,98% 9,34% 

Högre grad av regelorientering 63 67,02% 18,98% 

Lägsta grad av regelorientering 0 0,00% 0,00% 

Har valt 

varierande 

svarsalternativ 

225 67,77% 

Högsta grad av regelorientering 0 0,00% 0,00% 

Högre grad av regelorientering 48 21,33% 14,46% 

Lägsta grad av regelorientering 116 51,56% 34,94% 

Lägsta grad av principorientering 61 27,11% 18,37% 

Högre grad av principorientering 0 0,00% 0,00% 

Högsta grad av principorientering 0 0,00% 0,00% 

Har valt endast 
principorienterad 

svarsalternativ 

13 3,92% 

Lägsta grad av principorientering 2 15,38% 0,60% 

Högre grad av principorientering 11 84,62% 3,31% 

Högsta grad av principorientering 0 0,00% 0,00% 

Tabell 5.1 Sammanfattande resultat av undersökningen 

Med hänsyn till att endast 88 av 332 svarsfrekvens kommer från kvinnliga auktoriserade 

revisorer och i syfte av att kontrollera om könsindelade svarsfrekvens var normalfördelade 
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och det råder homogenitet av varians (likhet i spridning). Därför utfördes ett Levene´s test 

mellan responsen ifrån Top 6 och andra revisionsbyråns kvinnliga och manliga revisorer.  

Med stöd av ett Leven´s test och ett p-värde på (0,895) som är större än lägsta gränsvärdet 

0,05, bekräftas likheter i spridningen och normalfördelningen. D.v.s. det kan konstateras att 

89,5 procent av likheter i spridningen var bekräftad med en konfidensgrad på 95 procent. 

Därför kommer inte underrepresentation av antal kvinnor vid svarsfrekvens från Top 6 och 

andra revisionsbolag att påverka studiens resultat (tabell 5.2). 

Kön Medelvärde Std. Antal Procent 

Kvinnor Top 6 2,745 0,971 55 63% 

Andra revisionsbyrå 2,667 0,939 33 38% 

Total 2,716 0,955 88 100% 

Män Top 6 2,660 0,898 139 57% 

Andra revisionsbyrå 2,860 0,906 105 43% 

Total 2,746 0,905 244 100% 

Både 
kön 

Top 6 2,684 0,918 194 58% 

Andra revisionsbyrå 2,814 0,914 138 42% 

Total 2,738 0,917 332 100% 

Tabell 5.2 Könsindelad svarsfrekvens mellan Top 6 och andra revisionsbolag (resultat av tre frågor) 

Svarsfrekvens till studiens frågor 

Som det framgår av graf 5,1. Första 

svarsalternativet (den högsta grad av 

regelorienterade svarsalternativet) var det 

mest utvalda svarsalternativet vid studiens 

första fråga. Medelvärdet vid första frågan var 

2,87 i en skala av 1 till 6 med en registrerad 

standardavvikelse på 1,75 och ett ganska stort 

spridningsvärde på 3,00. 

Graf 5.1 Fördelningen av responderas utvalda svarsalternativ vid fråga 1  

Vid studiens andra fråga (Graf 5.2) valde ca 

46% av revisorer återigen det första 

svarsalternativet. Medelvärdet vid studiens 

andra fråga var 2,14 i en skala av 1 till 6. 

Standardavvikelse var på 1,29 med en 

spridning på 1,66. 

 

Graf 5.2 Fördelningen av responderas utvalda svarsalternativ vid fråga 2. 
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Graf 5.3 uppvisar svarsfrekvensen för 

studiens tredje fråga. Ca 56% av revisorer 

valde fjärde svarsalternativet som är ett 

principorienterat svarsalternativ. 

Medelvärdet för denna fråga var 3,2 med 

en standardavvikelse på 1,14 och en 

betydlig mindre spridning än de två andra 

frågorna på 1,3.  

 

Graf 5.3 fördelningen av responderas utvalda svarsalternativ vid fråga 3. 

Av de 31 revisorer som klassades under kategorin högsta grad av regelorientering (tabellen 

5.1) hade 16 revisorer valt första svarsalternativen vid alla tre frågor och andra 15 revisorer 

hade valt första svarsalternativet vid studiens första och andra fråga och andra 

svarsalternativet vid studiens tredje fråga.  

 

 409 av 543 revisorer svarade till studiens opinionsundersökningsfråga, om svenska 

auktoriserade revisorer anser att tillämpning av en mer regelbaserad standard som FASB, 

U.S. GAAP eller U.S. GAAS i Sverige skulle höja revisionskvalitet. Närapå 91 procent av 

revisorer svarade Nej till frågan och 355 av revisorer som svarade Nej lämnade kommentarer, 

medan bara en av revisorerna som röstade Ja kommenterade sin opinion och förklarade att 

hen anser att det blir bättre med färre principer och mer regler. 

5.2 Revisionsbolaget 

Med hänsyn till respondenternas önskemål alla Top 6 fick ett alias namn och position i listan 

vid varje test är randomvalda. Av 151 registrerade revisionsbolag i Sverige är 73 byråer 

representerade i studiens undersökning. Det lägsta och högsta resultatmedelvärdet kunde 

observeras hos två av Top 6 byråer. De andra revisionsbolagen (icke Top 6) var 

kategoriserade endast efter antal anställda och uppvisar ett stigande medelvärde beroende på 

antal anställda på byrån. 

 

Top 6 Medelvärde std. 
 

Andra revisionsbolag Medelvärde std. 

Top6 A 2,29 1,329 

 

Annan > 25 anställda 2,93 0,404 

Top6 B 3,04 1,201 

 

Annan 10-25 anställda 2,95 0,096 

Top6 C 2,60 0,772 

 

Annan 5-10 anställda 2,25 0,261 

Top6 D 2,70 1,710 

 

Annan < 5 anställda 2,72 0,213 

Top6 E 2,09 1,279 

 

Ensamföretagare 2,51 0,233 

Top6 F 3,26 1,122 

    Top 6 som en grupp 2,68 0,918 

 

Andra som en grupp 2,738 0,917 

Tabell 5.3 Medelvärdet av alla byråer från resultatet av alla tre frågor 
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Top 6 och andra revisionsbolag (test av hypotes 1) 

För att undersöka om den oberoende variabeln byråtillhörighet (tillhörighet till Top 6 eller 

andra revisionsbolag) har någon inverkan på revisorers ställningstagande vid 

principorienterade frågeställningar. Först utfördes ett Levene´s test för att avgöra om 

fördelningen var normalfördelad. Normalfördelning kunde bekräftas eftersom p-värden 

(0,772) vid resultat av tre frågor och (0,132), (0,353) samt (0,975) vid studiens alla tre frågor 

var högre än 0,05 (tabell 5.4). Därför utfördes ett T-test som är en lämplig parametrisk 

testmetod vid test av två kategorier.  

T-testet bekräftade med ett p-värde (0,204) vid resultat av tre frågor respektive (0,422) vid 

studiens andra fråga och (0,319) vid studiens tredje fråga att det inte fanns signifikant skillnad 

mellan Top 6 och andra revisionsbolag. Därför kan studiens första hypotes med ett visst 

förbehåll förkastas. Resultatet bekräftade att auktoriserade revisorers tillhörighet till Top 6 

inte har något samband med revisorers förhållningssätt till principorienterade frågeställningar. 

Reservationen var på grund av att vid studiens första fråga uppvisade T-testet en signifikant 

skillnad med p-värdet (0,036) som är lägre än 0,05 (tabell 5.4). D.v.s. det finns en skillnad 

bland revisorers förhållningssätt till principorienterade frågeställningar mellan Top 6 och 

andra byråer vid frågor som gäller rapportering. En skillnad som är ej slumpmässigt.  

Case Top 6 eller Andra Medelvärde Min Max Std. F T-test  p-värde Levene´s p-värde 

Fråga 1 
Top 6 2,70 1 6 1,710 

4,413 0,036 0,975 
Andra 3,11 1 6 1,787 

Fråga 2 
Top 6 2,09 1 6 1,279 

0,645 0,422 0,353 
Andra 2,20 1 6 1,302 

Fråga 3 
Top 6 3,26 1 6 1,122 

0,996 0,319 0,132 
Andra 3,13 1 6 1,177 

Resultat av 3 

frågor 

Top 6 2,68 1 5,33 0,918 
1,622 0,204 0,772 

Andra 2,81 1 5,00 0,914 

Tabell 5.4 Medelvärdet fördelat på byråtillhörighet Top6 och andra revisionsbolag 

Flera ytterligare tester utfördes för att säkerställa uppnådda resultatet. Alla tester uppvisade 

liknande resultat. Denna signifikanta skillnad bland Top 6 och andra revisionsbolag 

bekräftade att vid studiens första fråga är tillhörighet till Top 6 negativt relaterad till 

revisorers synsätt på principorienterad frågeställning som handlar om rapportering. Detta 

resultat indikerar att Top 6 revisorer är mer regelorienterade vid rapportering än andra 

revisionsbolag i Sverige.   

Med hänsyn till att rapportering är ett ansvarområde som säkerställer revisonens kvalitet och 

ett av de mest tillförlitliga sätten för revisorer att kommunicera med intressenter och försäkra 

att rutiner, förvaltningen och räkenskapsrevisonen är granskade (Brunsson, 1985; Sundgren & 

Svanström, 2013). Denna signifikanta skillnad kan vara en förklaring till varför flera tidigare 

studier har uppmärksammat oss att kvalitet av revision hos Top 6 är betydligt högre än andra 

revisionsbolag men kunde inte säkerställa vilka faktorer som kan förklara denna skillnad 

(Francis & Yu, 2009; Choi, Kim & Zang, 2010; Francis, Michas & Yu, 2013; Brunsson, 

1985; Sundgren & Svanström, 2013).  

Av den anledning att tidigare forskning har bekräftat att Top 6 arbetssätt och intern 

kvalitetsäkringsprocess är snarlika och styrs av liknande interna riktlinjer med stöd av större 
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resurser än andra revisionsbolag (Brännström, 2016). Därför kan åtskillnaden mellan 

revisorers förhållningssätt mellan Top6 och andra revisionsbolag vid rapportering vara ett 

resultat av isomorfa krafter (DiMaggio & Powell, 1983; Eriksson-Zetterquist, 2009). I syfte 

att säkerställa om isomorfa krafter kan förklara varför Top 6 är mer regelorienterade vid 

rapportering undersöktes det om fanns signifikant skillnad bland Top 6 revisorers 

förhållningssätt till principorienterade frågeställningar.  

För att testa respondenternas resultat från Top 6 A-F utfördes först ett Levene´s test (tabell 

5,5). Levene´s test kunde bekräfta med p-värden (0,618), (0,109) och (0,324) att det råder 

normalfördelning mellan resultatet av responsen från alla sex revisionsbolag (A-F) i Top 6. 

Med anledning att Top 6 A-F var sex oberoende variabler i en grupp men med betydande 

skillnad i storlek och antal respons, var Sheffé-test den mest lämpligaste testmetoden. 

Resultatet av ett Sheffé-test indikerade att det inte finns någon signifikant skillnad bland Top 

6 A-F. Medan resultat av studiens tre frågor (0,066) samt studiens tredje fråga (0,084) 

uppvisade högre p-värde än 0,05. Samtidigt upptäcktes en signifikant skillnad bland Top 6 A-

F vid studiens första (0,03) och andra frågan (0,039) eftersom p-värdena understeg 0,05 

(appendix tabell 5.1.1; tabell 5.5). Resultatet kunde bekräfta en icke slumpmässig skillnad 

bland Top 6 A-F revisorers förhållningsätt till rapportering och förvaltningsfrågor.  

Med hänsyn till respondenternas önskemål kommer riktningen inte att bekräftas och inga 

vidare tester utfördes. Däremot resultatet diskuteras vidare vid sammanfattning av hypoteser. 

 

Case Top 6 Medelvärde std 
Levene´s 

p-värde  

Sheffé    

p-värde 
Case Top 6 Medelvärde std 

Levene´s 

p-värde  

Sheffé 

p-värde 

F
rå

g
a

 1
 

Top6 A 2,60 1,73 

0,324 0,030 

F
rå

g
a

 3
 

Top6 A 3,16 1,15 

0,001 0,066 

Top6 B 2,12 1,39 Top6 B 2,84 0,91 

Top6 C 3,54 1,09 Top6 C 2,58 1,51 

Top6 D 2,75 0,97 Top6 D 1,42 0,67 

Top6 E 3,22 1,72 Top6 E 2,83 1,03 

Top6 F 2,78 1,72 Top6 F 2,28 0,75 

Top 6 A-F 3,78 0,67 Top 6 A-F 2,46 1,48 

F
rå

g
a

 2
 

Top6 A 3,26 0,83 

0,109 0,039 

R
e
su

lt
a

t 
a
v

 a
ll

a
 3

 

fr
å
g

o
r 

Top6 A 2,29 1,33 

0,618 0,084 

Top6 B 2,48 1,73 Top6 B 3,04 1,20 

Top6 C 1,90 1,14 Top6 C 2,60 0,77 

Top6 D 3,07 1,11 Top6 D 2,70 1,71 

Top6 E 2,48 0,93 Top6 E 2,09 1,28 

Top6 F 3,21 1,85 Top6 F 3,26 1,12 

Top 6 A-F 2,13 1,17 Top 6 A-F 2,68 0,92 

Tabell 5.5 Medelvärdet fördelat på byråtillhörighet bland Top6 

I tabell 5.6 (nästa sida) presenteras en sammanställning av studiens resultat mellan Top 6 och 

andra revisionsbyråers grad av regel- eller principorientering. Analyser från tabell 5.5 och 

observationer från tabell 5.6 indikerar att det finns en större grad av för regelorienterat synsätt 

bland Top 6 jämfört med andra revisionsbyråer i Sverige. 
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Top 6 och andra revisionsbolag * Resultat av 3 frågorna 

Resultat Top 6 Andra revisionsbolag Alla bolag 

Högsta grad av regelorientering 10,3% 8,0% 9,3% 

Högre grad av regelorientering 35,6% 30,4% 33,4% 

Lägsta grad av regelorientering 32,0% 39,1% 34,9% 

Lägsta grad av principorientering 19,1% 18,8% 19,0% 

Högre grad av principorientering 3,1% 3,6% 3,3% 

Högsta grad av principorientering 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 5.6 Resultat Top 6 och andra revisionsbolag 

Position i revisionsbolaget (test av hypotes 2) 

Som det framgår i tabell 5.7 hade majoriteten av respondenter en partnerposition och endast 

35 av studiens revisorer var anställd utan titel. Därför utfördes först ett Levene´s test i syfte att 

bekräfta om det råder likhet i spridning mellan medelvärdet av alla tre oberoende variabler 

kön, antalårserfarenhet och position i revisionsbolaget. Levene´s test med ett p-värde (0,053) 

som var större än 0,05 kunde bekräfta att det råder normalfördelning bland alla grupper och 

undergruppkategorierna (appendix tabell 5.1.2). Därför kunde det antas att en parametrisk 

testmetod var en lämplig testmetod samtidigt som alla grupper och undergruppskategorierna 

var väl representerade.  

Case 
Position i 

revisionsbolaget 
Medelvärde Antal Min Max Std. F 

Scheffé 

p-värde 

Levene´s 

p-värde 

Fråga 1 

Partner 2,75 136 1 6 1,690 

1,168 0,322 0,751 

Manager 2,92 120 1 6 1,771 

Äger revisionsbolaget 3,29 41 1 6 1,847 

Anställd utan titel 2,69 35 1 6 1,795 

Position som en grupp 2,87 322 1 6 1,752 

Fråga 2 

Partner 2,35 136 1 6 1,341 

2,529 0,057 0,412 

Manager 2,08 120 1 6 1,210 

Äger revisionsbolaget 1,85 41 1 6 1,174 

Anställd utan titel 1,86 35 1 6 1,375 

Position som en grupp 2,14 322 1 6 1,288 

Fråga 3 

Partner 3,24 136 1 6 1,058 

2,208 0,087 0,041 

Manager 3,34 120 1 6 1,163 

Äger revisionsbolaget 2,90 41 1 6 1,319 

Anställd utan titel 2,94 35 1 4 1,136 

Position som en grupp 3,20 322 1 6 1,145 

Resultat 

av 3 

frågor 

Partner 2,78 136 1 5,33 0,89 

1,055 0,369 0,485 

Manager 2,78 120 1 5,00 0,92 

Äger revisionsbolaget 2,68 41 1 4,67 0,90 

Anställd utan titel 2,49 35 1 4,33 1,03 

Position som en grupp 2,74 322 1 5,33 0,92 

Tabell 5.7 Sammanfattande resultat av position i revisionsbolaget 

Ännu ett Levene´s test utfördes för att bekräftade likheten i varians bland olika position 

kategorier i revisionsbolagen. Samtliga P-värden (0,485), (0,412) och (0,751) var större än 

0,05 (tabell 5,7) kunde tillförsäkra att en parametrisk testmetod som är lämplig för test av fler 

än två undergruppskategorier med varierande svarsfrekvens som Sheffé-test (appendix tabell 
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5.1.3) är en lämplig testmetod. Eftersom p-värden av resultatet från tre frågor (0,369) och 

studiens all tre frågor (0,322), (0,057) och (0,087) är allihop högre än 0,05 (tabell 5.7) kunde 

Sheffé-testet bekräfta att det inte finns några signifikanta skillnader mellan medelvärde av en 

position i förhållande till de andra arbetspositionerna. Därför kan studiens andra hypotes 

förkastas utan något förbehåll. Resultatet bekräftade att auktoriserade revisorers position i 

revisionsbolaget inte har något samband med revisorers förhållningssätt till principorienterade 

frågeställningar (tabell 5.7; appendix tabell 5.1.3). 

Resultatet från tabell 5.7 talar om att revisorer är professionella yrkesutövare och deras 

förhållningssätt är utan hänsyn till personliga motiv och preferenser (Anthony & 

Govindarajan, 2007) trots tidigare forskningsresultat som bekräftar att finns könsbaserade 

skillnader ur framtida karriärmöjlighet (Månsson m.fl. 2013).  

Eftersom karriären och positionen i revisionsbolaget går hand i hand (Axelsson, 2001; 

Jonnergård m.fl.  2010) finns det större sannolikhet för typ 2 fel vid signifikanstester med 

Sheffé-test. Trots att resultatet talar om att det inte finns någon signifikant skillnad var det på 

sin plats att utföra en vidare analys för att säkerställa resultatet. Vidare observation från 

appendix tabell 5.1.3 och tabell 5.7 indikerar att auktoriserade revisorer som är anställda utan 

någon titel är mer regelorienterade i sitt uppdrag. En vidare analys och en utförd effekttest 

mellan studiens oberoende- och kontrollvariabler uppmärksammade att en kombination av två 

variabler, nämligen position i revisionsbolaget och antalårserfarenhet som auktoriserade 

revisor uppnår det högsta förklaringsgraden. En förklaringsgrad på ca nio procent med ett p-

värde (0,199). Medan en kombination av fler eller alla variabler minskade förklaringsgraden 

och var inkonklusivt. Med hänsyn till forskningens etiska aspekter kommer resultatet 

behandlas utan fördjupande analyser. men sambandet av dessa variabler kommer att 

diskuteras vidare vid sammanfattning av hypoteser. 

5.3 Revisorer 

En procentuell jämförelse av könsindelade resultatet (tabell 5.8) bekräftade att det existerar en 

viss grad av skillnad mellan olika kön. En större andel av kvinnor har valt mer 

regelorienterade svarsalternativ än sina manliga kollegor. Även om spridning är större bland 

kvinnliga revisorer, skiljer sig medelvärdet med bara med 0,03 enhets andelar. 

Resultat av 3 frågorna 
Kön 

Alla revisorer 
Kvinnor Män 

Högsta grad av regelorientering 11,36% 8,61% 9,34% 

Högre grad av regelorientering 31,82% 34,02% 33,43% 

Lägsta grad av regelorientering 35,23% 34,84% 34,94% 

Lägsta grad av principorientering 17,05% 19,67% 18,98% 

Högre grad av principorientering 4,55% 2,87% 3,31% 

Högsta grad av principorientering 0,00% 0,00% 0,00% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Tabell 5.8 Responderas resultat per kön 

En detaljerad och könsuppdelad utvärdering av revisorers ställningstagande till studiens 

frågor bekräftade att alla grupper och undergruppskategorier var väl representerade och att det 
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råder normalfördelning (appendix tabell 5.1.2). Därför anses att oberoende variabler, såsom 

kön och antalårserfarenhet vara lämpliga variabler att testas med parametriska testmetoder.  

Revisorers kön (test av hypotes 3) 

Med hänsyn till att endast 88 av 332 svarsfrekvensen kommer från kvinnliga auktoriserade 

revisorer presenteras varje köns minimi- och maximumvärde, medelvärden och 

standardavvikelse per respektive kategori vid tabell 5.9. 

  

 

 

 

 

Tabell 5.9 Responderas könsindelade beskrivande statistik. 

Som det framgår av tabell 5.9 med stöd av ett Levene´s test med p-värden (0,789), (0,811), 

(0,3) och (0,24) som är alla är större än 0,05 bekräftades att det råder normalfördelning bland 

respons av manliga och kvinnliga revisorer. Med hänsyn till att kön är en nominalvariabel 

med två skilda underkategorier utfördes ett T-test som bekräftade med p-värden (0,793) vid 

resultat av tre frågor, (0,054) vid studiens andra fråga och (0,45) vid studiens tredje fråga som 

alla överstiger 0,05, att skillnader mellan revisors förhållningsätt till principorienterade 

frågeställningar är med ett visst förbehåll inte könsrelaterade. 

Resultatet bekräftade att studiens tredje hypotes med ett visst förbehåll kan förkastas. 

Reservationen beroende på resultatet från studiens första fråga som uppvisade ett p-värde 

(0,029) som understiger 0,05 gränsvärdet (tabell 5.9). Denna signifikanta skillnad tyder på att 

vid frågor som handlar om rapportering är kvinnliga auktoriserade revisorer mer 

regelorienterade än sina manliga kollegor. En vidare utvärdering och ett flertal tester 

bekräftade att skillnaden är störst bland de yngre kvinnliga revisorer som visade sig vara den 

mest regelorienterade gruppen av auktoriserade revisorer i Sverige. 

Med beaktande att tidigare studier hade bekräftat att ur framtida karriärmöjligheter finns en 

könsbaserad skillnad mellan manliga och kvinnliga revisor i Sverige (Jonnergård, K. & 

Stafsudd, A., 2009; Jonnergård m.fl., 2010; Månsson, m.fl., 2013). Det kan ha anats att de 

yngre kvinnliga revisorerna är mer riskaverta (Sapienza, m.fl. 2009). Medan resultatet av 

studiens första fråga handlar om rapportering, indikerar resultatet också att kvinnor är kanske 

mer noggranna vid rapporteringen vilket överensstämmer med resultat av flera tidigare 

forskningsstudier (Ittonen, m.fl. 2013; Tânia & Antunes, 2015). Detta kan vara också vara en 

förklaring till att tidigare studier som uppmärksammat om färre aggressiv redovisningspraxis 

och mindre abnorma periodiseringar hos klienter som har en kvinnlig revisor. 

Case Kön Medelvärde Min Max Std. F 
T-test   

p-värde 

Levene´s 

p-värde 

Fråga 1 
Kvinnor 2,95 1 6 1,715 

0,275 0,029 0,240 
Män 2,84 1 6 1,767 

Fråga 2 
Kvinnor 1,91 1 6 1,292 

3,733 0,054 0,300 
Män 2,22 1 6 1,279 

Fråga 3 
Kvinnor 3,28 1 6 1,259 

0,573 0,450 0,811 
Män 3,18 1 6 1,103 

Resultat av 3 frågor 
Kvinnor 2,72 1 5,00 0,95 

0,069 0,793 0,789 
Män 2,75 1 5,33 0,90 
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Antalårserfarenhet som auktoriserade revisor (test av hypotes 4) 

Efter klassificering av antalårserfarenheter till femårs-intervaller, utfördes ett Levene´s test 

med p-värden (0,309), (0,933), (0,092) och (0,29) vilka alla är större än 0,05 kunde bekräfta 

normalfördelningen. Detta intygade att lämpligaste testmetoden är en parametrisk testmetod. 

Eftersom antalårserfarenhet hade nio underkategorier med lika antalårsintervaller men med 

olika svarsfrekvens, utfördes ett Sheffé-test (appendix tabell 5.1.4; tabell 5.10). Med stöd av 

att alla p-värden (0,885), (0,629), (0,733) och (0,952) är större än 0,05 bekräftades att 

antalårserfarenhet som auktoriserad revisor inte har något samband med revisorers 

förhållningsätt till principorienterade frågeställningar (tabell, 5.10). Därför förkastas studiens 

fjärde hypotes utan någon reservation. 

F
rå

g
a
 1

 

Case /  

Antalårserfarenhet 
Medelvärde std F 

Sheffé   

p-värde 

Levene´s 

p-värde 

F
rå

g
a
 3

 

Case /  

Antalårserfarenhet 
Medelvärde std F 

Sheffé 

p-värde 

Levene´s 

p-värde 

1-5 år 2,81 1,72 

0,335 0,952 0,290 

1-5 år 3,37 1,18 

0,770 0,629 0,933 

6-10 år 3,12 1,86 6-10 år 3,17 1,09 

11-15 år 2,92 1,92 11-15 år 3,36 1,21 

16-20 år 2,80 1,54 16-20 år 3,18 1,11 

21-25 år 2,74 1,73 21-25 år 3,13 1,06 

26-30 år 2,68 1,69 26-30 år 3,00 1,18 

31-35 år 3,05 1,76 31-35 år 3,00 1,17 

36-40 år 2,83 2,14 36-40 år 2,67 1,03 

Över 40 

årserfarenhet 
2,00 1,41 

Över 40 

årserfarenhet 
3,00 1,41 

Antalårserfarenhet 

som en grupp 2,87 1,75 
Antalårserfarenhet 

som en grupp 3,20 1,15 
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1-5 år 2,05 1,26 

0,653 0,733 0,092 

R
es

u
lt

a
t 

a
v
 3
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rå

g
o
rn

a
 

1-5 år 2,74 0,79 

0,458 0,885 0,309 

6-10 år 2,29 1,26 6-10 år 2,86 0,99 

11-15 år 2,13 1,49 11-15 år 2,81 1,14 

16-20 år 2,08 1,12 16-20 år 2,69 0,81 

21-25 år 1,97 1,14 21-25 år 2,61 0,89 

26-30 år 2,12 1,29 26-30 år 2,60 0,87 

31-35 år 2,40 1,35 31-35 år 2,82 0,94 

36-40 år 1,83 0,98 36-40 år 2,45 0,91 

Över 40 

årserfarenhet 
3,50 3,54 

Över 40 

årserfarenhet 
2,84 1,18 

Antalårserfarenhet 

som en grupp 2,14 1,29 

Antal 

årserfarenhet som 

en grupp 

2,74 0,92 

Tabell 5.10 Responderas beskrivande statistik om antalårserfarenhet 

Vidare analyser för att försäkra om det finns sannolikhet för typ 2 fel vid utförandet av 

Sheffé-test pekade på att det finns en viss skillnad mellan underkategorierna (mellan 

femårsintervall) som förbiseddes vid jämförelse av medelvärdet. Vissa grupper har likvärdiga 

medelvärde men med betydlig större spridningar i både riktningar. Ett bra sätt för att kunna 

illustrera relationen av antalårserfarenhet till resultat av studiens tre frågorna presenteras via 

en lådagram (boxplot) vid graf 5.4 vid nästa sida.  

Graf 5.4 (nästa sida) indikerar att kvartilavståndet (avståndet mellan övre och undre kvartilen) 

tillhörande revisorer med få antalårserfarenhet efterliknar revisorer med mer än 16 års av 

erfarenhet samtidigt som både övre- och undre kvartilen är inom regelorienterade sfären. 

Medan revisorer med sex till femton årserfarenheter har de längsta kvartilavstånden som 

täcker både regel- och principorienterade kategorierna. En förklaring kan vara 

karriärmöjligheter och det faktum att de flesta revisorer efter tio års erfarenhet kan få 

möjligheten till partnerskapsposition (Axelsson, 2001). Samtidigt som det kan vara så att 
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förändringar av kvartilavståndet är resultat av en analytisk bedömning som senare övergår i en 

erfarenhetsbaserad bedömning (Solvic m. fl.2002; Tschudi 2005) eftersom intervallerna från 

16 till 30 år är rätt lika. 

 

5.4 Sammanfattning av hypotesprövningar  

I tabell 5.11 (nästa sida) presenteras en sammanfattning av studiens fyra hypoteser. Tidigare 

framgick i figur 3.1 att resultatet av tre frågor var en teoretisk definition av revisorers ansvar 

vid uppdrag. Vid alla fyra hypoteser kunde resultatet av studiens tre frågor förkastas. Medan 

vid hypotes ett och tre saknades ett enhetligt svar som tyder på att vid rapportering kan 

auktoriserade revisorers synsätt bero på byråtillhörighet (Top 6 A-F) och revisorers kön. 

Vidare analyser uppmärksammade att det existerar skillnader i synsätt bland Top 6 A-F på 

rapportering samt förvaltning och rutinfrågor. En signifikant skillnad som inte var 

könsrelaterad. 

Med hänsyn till dessa osäkerheter trots att statistiska tester uppvisade att det inte finns någon 

signifikant skillnad vid resultat av tre frågor, bör resultat av hypoteserna och själva 

operationaliseringen undergå djupare analyser.  Osäkerheten i resultatet kan bero på 

förekomst av falskt samband, fel i testmodell eller det faktum att vid rapportering väljer 

revisorer att vara mer regelorienterade för att reducera revisionsrisken eller så kan det vara en 

accepterad praktik. Med hänsyn till osäkerheter i resultatet av studiens analys (resultat av tre 

frågor) samt begräsningar som tillfördes på grund av respondenternas krav om anonymitet, 

utfördes inga djupare analyser,  

Studiens andra och fjärde hypoteser kunde förkastas utan någon reservation. Medan det fanns 

indikationer att resultatet av statistiska tester genom medelvärde kan påverkas då vissa 

grupper hade betydligt större spridning men medelvärdena var ganska lika. 

Högsta grad av 

principorientering 

 

Högre grad av 

principorientering 

 

Låg grad av 

principorientering 

 

Låg grad av 

regelorientering 

 

Högre grad av 

regelorientering 

 

Högsta grad av 

regelorientering 

 

Graf 5.4 Lådagram antalårserfarenhet och resultat av tre frågorna 
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Med hänsyn till ovannämnda osäkerhet i resultat har jag valt att acceptera resultat av studiens 

hypotestester och resultatet av tre frågor (ansvar vid uppdraget) med ett visst förbehåll. Detta 

för att modellens styrka inte kunde förbättras och det fanns risk för ett falskt samband. För 

den skull presenteras i tabell 5.11 resultatet av varje individuell fråga och därefter resultatet av 

tre frågor men markerade med reservation. 

Tabell 5.11 sammanfattning av studiens fyra hypotes tester 

Vidare analys av de sex kontrollvariabler bekräftade att variabler, geografisk placering av 

revisionsbyrå, kundernas geografiska placering eller revisorers tidigare arbetserfarenhet (om 

en revisor har varit egenföretagare eller arbetat på en statlig myndighet) medför ingen 

signifikansskillnad. Medan typ av klienter med tre undergruppskategorier: Endast icke 

börsnoterad företag, Både börsnoterade och icke börsnoterade företag eller Endast hos 

börsnoterade företag uppvisade en signifikant skillnad. Resultat från tester på typ av klienter 

hade ett Levene´s p-värde på (0,970) som bekräftade likhet i spridning. Därför utfördes ett 

ANOVA test som bekräftade en signifikant skillnad vid resultat av tre frågor och studiens 

andra och tredje frågor medan vid studiens första fråga var p-värdet större än 0.05. Resultatet 

pekade på att auktoriserade revisorers syn på principorienterade frågeställningar förutom 

frågor som handlar om rapportering kan vara beroende på typ av klienter som auktoriserade 

revisorer utför revision hos. 

 Tabell 5.12 Beskrivande statistik av typ av klienter 

Med hänsyn till att observationer hos revisorer som arbetar endast med börsnoterade företag 

utgör endast en procent av studiens 332 observationer (tabell 5.12). Därför kan resultatet bara 

indikera att det finns en signifikant skillnad i perspektiv mellan revisorer som arbetar med 

icke börsnoterat företag och de som arbetar med både börsnoterade och icke börsnoterat 

företag om principorienterade frågeställningar. Ett bevis på att skillnader i revisorers 

Hypoteser / beroende variabel  
Oberoende 

variabel 

Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Resultat 

Rapportering Förvaltning 

& rutiner 

Räkenskap & 

förvaltning 

av tre frågor 

Hypotes 1 

Auktoriserade revisorers tillhörighet till Top 6 har 

ett positivt samband med att de är mer 

principorienterade i sina uppdrag. 

Top 6 och andra 

revisionsbolag 

Förkastats 

ej 
Förkastats  Förkastats  

Förkastats 

med 

reservation 

Hypotes 2 
Auktoriserade revisorers position på revisionsbyrå 

har ett positivt samband med att de är mer 

regelorienterade i sina uppdrag. 

Position i 

revisionsbolaget 
Förkastats Förkastats Förkastats 

Förkastats 

med 

reservation 

Hypotes 3 
Kvinnliga auktoriserade revisorer är mer 

regelorienterade i sina uppdrag än manliga 

auktoriserade revisorer. 

Kön 
Förkastats 

ej 
Förkastats Förkastats 

Förkastats 

med 

reservation 

Hypotes 4 
Auktoriserade revisorers antalårserfarenhet som 

auktoriserad revisor har ett positivt samband med 

att de är mer principorienterade i sina uppdrag. 

Antalårserfarenhet 

som auktoriserade 

revisor 
Förkastats Förkastats Förkastats 

Förkastats 

med 

reservation 

Typ av klienter 
Antal 

observation 
Medelvärde Std. Minimum Maximum 

Endast icke börsnoterat företag 225 2,693 0,917 1,00 5,00 

Både börsnoterade och icke börsnoterade företag 104 2,814 0,907 1,00 5,33 

Endast hos börsnoterade företag 3 3,443 1,174 2,33 4,67 

Genomsnittsvärde 332 2,738 0,917 1,00 5,33 
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förhållningsätt till rapportering kan vara beroende på typ av klienter som revisorer arbetar 

med. D.v.s. revisorer som arbetar med mer komplexa frågor och mer varierande regelverk har 

mer erfarenhet av principorienterade frågor och tillämpar principer (Barth, 2006; Brännström, 

2016). Denna skillnad visade sig inte vara könsrelaterad och kan bero på att principer utgör en 

större del av revisorer som arbetar med börsnoterade företag och därför de har vana och mer 

erfarenhet av principer.  

6 SLUTSATSER  

Detta kapitel påbörjas först med en diskussion om huruvida studiens syfte är uppfyllt på alla 

nivåer och om det finns ett godtagbart svar till studiens frågeställning. Slutsatserna på resultat 

och analys i denna studie har sin utgångspunkt i studiens teorier med stöd och analys av 

respondenternas kommentarer. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning. 

6.1 Diskussion  

Studiens syfte har haft flera olika nivåer eftersom denna studie är Sveriges första studie om 

kategorisering av svenska auktoriserade revisorer till regel- och principorienterade kategorier. 

Dessa trösklar var med avsikt att förstärka studiens validitet och reliabilitet samtidigt som det 

skulle försäkra att jag som forskare inte kommer att påverka resultatet och uppmärksammade 

mig om mina egna brister. Brister gällande min begränsade kunskap om dessa professionella 

yrkesutövare och deras riktiga arbetsmiljö. Därför valdes den enklaste metoden med enkla 

frågor och fasta svarsalternativ. 

Studiens syfte på grundnivå handlade om en undersökning som kunde bidra till kunskap i ett 

ännu outforskat redovisningsämne. En undersökning genom att utvärdera skillnader mellan 

revisorers ställningstagande till frågor med vaga lagliga rekvisiter (principer). Studiens 

teoretiska ramverk är grundat på granskning av ett stort antal forskningsrapporter från svenska 

och internationella forskare. Forskningsresultat om interna och externa påverkningsfaktorer 

som påverkar revisorer och revisionens kvalitet i Sverige och i andra länder. 

Med stöd av en utbredd spridning i revisorers respons, behandling av teorier från olika 

discipliner och ett likartat resultat mellan studiens hypotestester med tidigare forskning i 

andra länder, kan det antas att studien ur ett teoretiskt perspektiv har uppnått sitt syfte. På ett 

enkelt sätt har studien kunnat upplysa om ett komplext samhälls- och företagsekonomiskt 

problem. Samtidigt bidra till bättre identifiering av ett problem vid förväntningsgapet som kan 

vara skillnader i revisorers förhållningssätt till rapportering och problematiken med en hög 

grad av regelorientering hos vissa auktoriserade revisorer. 

Revisorernas kommentarer bekräftade relevans av forskningen eftersom det fanns en ofantlig 

mängd med kommentarer som hade koppling till förväntningsgapet. Svenska auktoriserade 

revisorer har uppmärksammat mig om svårigheter och komplexiteten av principorienterade 

frågor, om distansen mellan den teoretiska och praktiska tolkningen av principorienterade 
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frågor och t.o.m. om risker som de möter oavsett hur enkla frågorna kan vara. Detta faktum 

att det aldrig finns ett gemensamt accepterat svar till principer och ofta det är säkrare att följa 

bara regler än tillämpa principerna.  

Ur ett empiriskt perspektiv kunde det konstateras att studiens syfte var relevant och hade 

tillräckligt hög kvalitet eftersom enkätundersökningen hade en godtagbar svarsfrekvens 

(Saunders, 2009). Majoriteten av respondenterna bedömde frågorna och svarsalternativen som 

relevanta (flera revisorer hade själva upplevt liknande situationer) och enkätundersökningen 

utfördes utan några allvarliga misstag i enkätens frågor eller svarsalternativen (Deutskens, 

m.fl. 2004; Saunders, m.fl. 2009). Alla revisorer kunde välja ett svarsalternativ som de ansåg 

vara rätt svar. Detta talar om att det fanns variation i svarsalternativen och genom att alla 

svarsalternativen blev prickade (valdes), bekräftades att svarsalternativen hade variation och 

var relevanta svar till frågorna. Vidare kunde resultatet i det stora hela valideras eftersom trots 

en stor spridning i svar från svenska auktoriserade revisorer, kunde likhet i spridning vid alla 

tester verifieras med statistiska tester (Martin & Bridgmon, 2012).  

En normalfördelning trots en stor spridning i respondenternas svar och det faktum att de 31 

revisorer med högsta grad av regelorientering kunde särskiljas, talade om att svarsalternativen 

var i enlighet med undersökningens riktlinje och design med rätt grad av principer och regler. 

Vidare kunde inte en enda revisor klassificeras med högsta grad av principorientering och 

nästintill alla revisorer med högsta grad av regelorientering hade lämnat utförliga förklaringar. 

Detta talade om att grad av principorientering i svarsalternativen var enligt uppsatta mål och 

överensstämde med normgivande organens rekommendationer. Med stöd av enkätens 

svarsfrekvens och utförda statistiska tester samt ovannämnda observationer, kan antas att 

studiens syfte på den empiriska nivån kunde uppnås.  

Svårigheten med studiens syfte var, är och kommer att vara i begränsningar av kunskap hos 

en student med syfte att utvärdera resultat av principorienterade frågor från auktoriserade 

revisorer, frågor som revisorer är branschexperter på. Efter vidare analys och korsreferens 

genom koppling av den empiriska insamlade data med tidigare forskning och det teoretiska 

perspektivet som uteslutande var från reviderade publicerade forskare, kunde jag med ett visst 

förbehåll särskilja vilka av de interna och externa förklaringsfaktorerna var mest 

förekommande hos regelorienterade revisorer. Dessa skildringar och samband skulle troligtvis 

kunna svara på studiens frågeställning.  

Studien resultat bekräftade att majoriteten av svenska auktoriserade revisorer är mer 

regelorienterade och tillhörighet till Top 6 eller kön av revisor kan ha en signifikant inverkan 

på hur revisorer rapporterar vid en revision. Samtidigt kan det vara så att revisorer som jobbar 

enbart med icke börsnoterade företag eller tillhör en viss kön är mer regelorienterade.  Yngre 

mindre erfarna kvinnliga revisorer visade sig var de mest regelorienterade revisorerna i 

Sverige och typ av klienter och karriärsuget kan ha betydande inverkan på revisorers 

förhållningssätt till principorienterade frågeställningar.  

Med stöd av tidigare nämnda argument och analyser men med en viss reservation beroende på 

avgränsningar och ämnets komplexitet anser jag att resultatet av studien har kunnat uppfylla 

sitt syfte, besvarat studiens frågeställning samtidigt som har det banat väg för en djupare 
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diskussion. Diskussioner om vilka interna och externa förklaringsfaktorer eller typ av frågor 

som kan vara relevanta för vidare forskning om revisorers förhållningssätt till rapportering. 

Eller om rapportering utförs bättre av en regel- eller principorienterad revisor? Samtidigt som 

resultatet tydliggjorde att rapportering är ett av revisorernas ansvarområde som revisorskåret 

kan ha delade meningar om. Därför anser jag att genom uppfyllande av studiens syfte har jag 

kunnat säkerställa ett godtagbart svar till studiens frågor. Eftersom studien hade en acceptabel 

svarsfrekvens och bortfallet visade sig vara slumpmässigt, kan resultatet med visst förbehåll 

antas och anses vara generaliserbart (Bryman & Bell, 2013).  

6.2 Sammanfattning 

Vid figur 6.1 (nästa sida) illustreras studiens synsätt och de teoretiska perspektiven om 

effekter och konsekvensen av en revisors regel- eller principorienterat beslut. Ett teoretiskt 

antagande i denna studie var att idealiska läget förekommer vid en avvägning mellan principer 

och regler, att underliggande principer i standarden följs och att den ekonomiska substansen i 

transaktionen fångas upp - en balans mellan regler och standarder (Millman, 2005; Bennett, 

m.fl. 2006; Jamal & Tan, 2010). Det idealiska läget medför minsta risken att en revisor 

påverkar bolagsstyrningen (Catasús m.fl. 2013).  

Det är bevisat att regelorienterade revisorer skapar en sned konkurrens i marknaden genom 

sin indirekta roll i bolagsstyrningen (Catasús m.fl. 2013) som i sin tur bidrar till osäkerhet i 

kapitalmarknaden (Backof m. fl. 2016). Beslut som kan påverka bolagsstyrningen är utanför 

en revisors ansvar (RN, 2017b) och har en negativ inverkan på revisionens kvalitet och kan 

bidra till förväntningsgapet (Jamal & Tan, 2010; Cohen, m.fl. 2013; Catasús m.fl. 2013.; 

Backof, m.fl. 2016). En regelorienterad revisor bryter även mot opartiskhet (21 § RNL) 

genom att utföra andra myndigheters uppgifter utan att det finns ett lagstadgat krav på 

revisorer att utöva en myndighetsuppgift (RN, 2017b, s.1). Dessa kedjeeffekter hotar en 

rättvisande bild.  

Flertal forskningar har bekräftat att en hög grad av principorientering medför risk för 

aggressiv redovisning och höjer revisionsrisken och i värsta fall leder det till skandaler och en 

sned konkurrens i marknaden eftersom detta synsätt medför otillbörliga fördelar till vissa 

företag (Jamal & Tan, 2010; Cohen, m.fl. 2013; Catasús m.fl. 2013.; Backof, m.fl. 2016). 

Medan ett för regelorienterade förhållningssätt motarbetar lagstiftarens syfte med 

principbaserat regelverk. 

Genom en för hög grad av regel- eller principorientering försummas helhetsbilden och 

väsentligheten. Ett sådant förhållningssätt talar emot svenska etiska regler, god 

redovisningssed, god revisionssed och god yrkessed (21a-b § RSL).  Däremot uppvisar en låg 

grad av regel- eller principorientering ett förhållningssätt som är grundlagt på en 

helhetsbedömning och god redovisning- och revisionssed.  Revisorer med låg grad av regel- 

eller principorientering gynnar samhället, revisionsbolaget, säkerställer kapitalmarknaden och 

gör rätt saker samtidigt som de gör saken rätt genom sitt förhållningssätt. Låg grad av regel- 

eller principorientering kan bidra till reducering av förväntningsgapet genom säkerställning av 

revisionens kvalitet och eliminering av revisorers och revisionens inverkan på bolagsstyrning. 



51 

 

D.v.s. ett förhållningssätt som lagstiftare, normgivare, företag och intressenter förväntar sig 

vid tillämpning av ett principbaserat regelverk. Många gånger kan vara rätt att hålla ett mer 

regel- eller principorienterade förhållningsätt beroende på omständigheterna. Vissa klienter 

måste bemötas med mer regelorienterat synsätt. Det kan vara flera brister som signalerar för 

en vilja att inte göra saker rätt, men en för hög grad av regelorientering som ett synsätt mot 

alla omständigheter motverkar lagstiftarens syfte och begränsar bolagsstyrningen.     

 

Figur 6.1 Egen illustration av studiens teoretiska samband mellan principer, orientering och beslut 

Revisionsbolaget  

 Skillnader mellan revisionsbyråer i Sverige har varit ett av de mest efterforskade områden 

(Sundgren & Svanström, 2013; Catasús m.fl. 2013), men forskarna har alltid antagit att en 

revisionsbyrå är ett företag som alla andra branscher och har inte fokuserat eller analyserat 

medlemmarna i byråerna (Jamal & Tan, 2010; Gul, m. fl. 2013). I praktiken är 

revisionsbolagen snarlikt ett moderbolag och varje revisor som ett fristående dotterbolag. 

Forskarna har ofta fokuserat på ackumulerade kunskap i byråerna (Brante, 2009) men studiens 

resultat kunde bekräfta att antalårserfarenhet och position inte var korrelerade. Detta kan bero 

på att även om alla auktoriserade revisorer har avlagt samma prov, jobbar de i verkligheten 

med många olika typer av frågor och klienter. Alla revisorer behöver inte ha samma 

kunskapsnivå eftersom det är typ av klienter och arbetsuppgifter som sätter gräns för 

kunskapsnivån men alla bör kunna bedöma principer och inte vara för regelorienterade. 

Få regelverk gör revisorers arbete mer komplext men det inte kan vara enda anledningen att 

vissa revisorer väljer att vara för regelorienterade. Revisorer är inget undantag från andra 

professionella aktörer och har ett egenintresse (Hellberg, 1999; Friedson, 2001; Agevall & 

Minimal risk Rrevisionrisk Högre risk
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Jonnergård, 2013) som oftast sätts framför revisionsbolagets och klienters bästa (Power, 1997; 

Bergström & Samuelsson, 2001). En revisor genom en för hög grad av regelorientering hotar 

revisionens kvalitet och bidra till förväntningsgapet genom begränsning av bolagsstyrningen.  

 

DiMaggio och Powell (1983, s.150) ”institutionell isomorfism” teori hävdar att drivande 

faktorn i rationalisering och byråkratisering har flyttat från konkurrensutsatta marknader till 

ett flertal yrken som t. ex. revisionsbyråer. Revisionsbyråer kan genom sina rekryteringar och 

val av ledande position i organisationen (Hambrick & Mason, 1984) förbättra revisionens 

kvalitet och påverka sina revisorers förhållningssätt (Brunsson, 1985; Nagy, 2005). Bättre 

karriärmöjligheter som utesluter könsrelaterade skillnader skapar en tryggare arbetsplats som 

revisorer värdesätter och därför utför de en bättre arbetsinsats (Umansa, m.fl. 2016). Genom 

att dela erfarenheter och kunskap med mindre byråer. T.ex. en databank som alla revisorer 

och inte bara Top 6 kan logga in och skriva sina synsätt till olika principer. En kunskapskälla 

som inte är skriven av få akademiker eller av akademiker som ofta inte har praktiserat i 

decennier. Litteratur och kunskapskällor skrivna av alla som praktiserar och inte av bara några 

få som har lämnat praktiken. Men en fullständig utvärdering studiens resultat ur ett teoretiskt 

perspektiv kan bekräfta att Tvingande isomorfismen och Isomorfa krafter har ett betydande 

roll i hur resebyråer påverkar revisorers förhållningssätt till principorienterade 

frågeställningar.   

 

Kunskapen tillhör revisorer och revisionsbolaget kan säkerställa innehav av denna tillgång 

genom partnerskap och bättre position eller kompensation (Axelsson, 2001; Månsson m.fl. 

2013). Större revisionsbyråer har en betydlig bättre möjlighet att attrahera personer med 

ambition (Lindgren, m.fl. 2001) och behålla talanger (Hurley-Hanson m.fl. 2005) eller 

påverka hela branschen genom att alla andra revisionsbolag vill följa deras arbetssätt 

(Eriksson-Zetterquist, 2009).  Från studiens resultat kan jag dra slutsatsen att resultatet är 

ganska jämnt bland alla svenska revisionsbyråer.  Studiens resultat uppvisar att även om det 

inte finns signifikanta skillnader mellan olika byråer beroende på tillhörighet till Top 6, finns 

det en stor spridning bland Top 6. En spridning som inte är kunskapsrelaterad och talar emot 

de mimiska och normativa isomorfa krafterna på byrånivå. Medan test av antalårserfarenhet 

inte uppvisade någon signifikant skillnad, antyder en vidare analys att med hänsyn till 

byråtillhörighet fanns det signifikanta skillnader som troligtvis är resultat av interna regler 

eller den gemensamma accepterade praktiken på en viss byrå (Hambrick & Mason, 1984; 

Turner m.fl. 2004). Men eftersom byråstorlek har en betydelse i förvärvande av större klienter 

eller utländska bolag, kan det antas att Top 6 eller Big 4 inte är likt alla andra 

revisionsbyråerna i Sverige. Revisorer med ambition dras till större byråer medan företag med 

intresse att påverka sina revisorer kanske väljer mindre revisionsbolag och därför kan 

revisorer vara mer regelorienterade.       

 

Resultat från analyser av andra revisionsbolag i Sverige pekade på att revisorer som jobbar 

ensamt är den mest regelorienterade gruppen. Samtidigt bör hänsyn tas till det faktum att 

större byråer har flera stödfunktioner som mindre byråer saknar tillgång till (Sundgren & 

Svanström, 2013). Därför kan det antas att revisorer som arbetar ensamt tillhör en säregen 

grupp eftersom revisionsrisken är densamma som den personliga och karriärmässiga risken 
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och de jobbar sällan med större företag. Men eftersom stödfunktioner och storlek på klientens 

bolag inte var relevant i denna studie, kan det antas att ju mindre antal personer som jobbar i 

en byrå är det mer sannolikt att revisorn har ett mer regelorienterat förhållningssätt till 

principorienterade frågeställningar. Resultat av alla byråer i Sverige hade ett acceptabelt 

medelvärde som var i gränsen mellan regel- och principorienterat. Ett resultat som har likheter 

med Millman (2005) definition av ”Idealén” och överensstämmer med det idealiska 

förväntade värdet (figur 6.1). Studiens resultat bekräftade vidare att genomsnittsbedömningen 

av kvalitet på utförda uppdrag förutom rapportering är i stort sett oberoende av 

byråtillhörighet.  

Revisorer  

Den teoretiska beskrivningen av en professionell yrkesutövare utelämnar ett avgörande 

faktum att revisorer kommer från olika bakgrund och har skilda personliga mål som oftast är i 

konflikt med den professionella bedömningen (Friedson, m.fl. 2013; Hellberg, 1999). Medan 

jag utförde flera varierande tester på insamlade data uppmärksammade jag att variabeln ålder 

hade hög korrelation med antalårserfarenhet. Därför eliminerades ålder som en 

kontrollvariabel. Vidare uppmärksammade jag att kön och position inte kunde uteslutas som 

avgörande förklaringsfaktorer för revisorers förhållningssätt till principorienterade frågor. 

Flera tidigare studier hade klart visat signifikanta könsrelaterade skillnader inom 

redovisningsbranschen (Sapienza, m. fl. 2009; Ittonen, m. fl. 2013; Tânia & Antunes, 2015;) 

något som bekräftades även i denna studie att rapportering är ett uppdragsmoment som 

kvinnliga revisorer är mer regelorienterade än sina manliga revisorer. Rapportering kräver 

”konkretisering”, ”integrering” och ”associering” (Sahlin & Andersson, 1986).   Eftersom 

principorientering kräver ur ett teoretiskt perspektiv mer erfarenhet än regelorientering och de 

yngre mindre erfarna kvinnliga revisorerna var bland de mest regelorienterade revisorerna i 

Sverige. Resultatet indikerade att kvinnliga auktoriserade revisorer i början av karriären tar 

sitt beslut genom en mer annalistisk processtänkande (Solvic m. fl. 2002) som är irrationellt 

eftersom de har ett för regelorienterat synsätt vid principbaserade regelverk som kräver 

principorientering (Brunsson, 1985; Sahlin och Andersson, 1986). Resultatet talar om att vid 

analys av interna förklaringsfaktorer har Normativa isomorfismen en betydande roll i hur 

revisorer förhåller sig till principorienterade frågeställningar  

 

Vidare analyser uppvisade att nästan alla kvinnor med få antalårserfarenhet var uteslutande 

regelorienterade och utgjorde ca 38 procent av studiens mest regelorienterade revisorer trots 

att de utgör enbart 12 procent av hela populationen. Detta kan bero på framtida 

karriärmöjligheter (Månsson m.fl. 2013) eller ett förbyggande syfte att minimalisera 

personliga risker eller efterföljderna av ett mer principorienterat förhållningssätt (Binmore, 

2009). Resultatet talar om att kvinnliga revisorer begränsar sina beslut i början av karriären 

till två alternativ (Brunsson, 1985; Sahlin & Andersson, 1986), Ett tänkbart alternativ som är 

att följa regler och undvika komplexitet och karriärmässiga konsekvenser (Simon, 1976) och 

ett otänkbart alternativ som är ett mer principorienterade förhållningssätt som kan vara 

korrelerade med risk och konflikter. En vidare analys bekräftade att efter 20 års erfarenhet 

skiftas denna skillnad och kvinnliga revisorer blir mer principorienterade än sina manliga 
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kollegor. Medan männen hade nästan samma fördelning under hela sitt yrkesverksamma liv 

men med en negativ lutning i slutet av karriären som kan tyda på att de vill säkerställa sina 

ekonomiska tryggheter innan pensionen och bli mer regelorienterade (Alutto & Hrebiniak, 

1975). Det finns betydligt mer regelorienterade förhållningsätt bland manliga revisorer än 

bland sina kvinnliga kollegor efter 32 års erfarenhet.  

                                                                                                                                                                                                   

Studiens resultat kunde uppvisa att revisorer med managerposition och sex till femton års 

erfarenhet hade största spridningen (graf 5.1). Därför kan jag inte utesluta att position på 

arbetsplatsen inte är en betydande förklaringsfaktor trots att resultat av statistiska tester inte 

uppvisade något samband. Därför att managers med sex till femton års erfarenhet konkurrerar 

ofta om en partnerskapsposition (Axelsson, 2011).  Följaktligen går det inte att utesluta att 

ekonomisk trygghet genom en trygg anställning inte kan vara den verkliga förklaringsfaktorn 

(Anthony & Govindarajan, 2007; Umansa, m. fl. 2016).  

 

Jag kan inte uttala mig om betydelsen av karriär trots en klar skillnad i karriärmöjligheter 

bland män och kvinnor som arbetar hos större revisionsbolag (Månsson m.fl. 2013). Karriären 

är utanför ramen av denna studie och är en ingalunda ekonomiskstudieämne, men jag kan 

påstå med hög säkerhet att studiens resultat och analyser uppvisar att revisorer som jobbar 

enbart med icke-börsnoterade företag är mer regelorienterade än revisorer som jobbar med 

både börsnoterade och icke-börsnoterat företag Detta påstående lägger återigen vikt på 

karriären, ambitioner, kunskapsnivå och återspeglar betydelsen av revisionsbyrån och storlek 

på byrån med avseende på kontorets storlek, stödfunktioner och antal anställda i fokus som 

avgörande förklaringsfaktorer för revisorers förhållningsätt till principorienterade 

frågeställningar.  

6.3 Egna Reflektioner  

Redovisning och revision är komplexa ämnen och praktiska tillämpningen skiljer sig markant 

med den teoretiska beskrivningen. Mina undersökningar uppvisar följande svar till studiens 

tre frågor. 

- Tilltänkt svar till första frågan: Det finns inte något hinder för att inte redovisa en Vd:s 

lön, om Vd:s huvudarbetsuppgift är en annan arbetsuppgift Vd ansvaret. Hos de flesta 

revisionsbolag är en partner eller senior VD men de redovisar aldrig Vd:s lön 

samtidigt som det inte finns minoritetsdelägare att skydda. Det påverkar inte balans- 

eller resultaträkningen och företagsägare/ledarna godkänner detta i denna fråga. 

- Tilltänkt svar till andra frågan: Det beror på hur väl revisor känner till företagarens 

privatekonomi och hur felfri återstoden av transaktioner är. Lånet påverkar inte 

balans- eller resultaträkningen. Men ett otillåtet lån är ett otillåtet lån men fel i rutiner 

och kontroller kräver en extra insats och utvärdering. Samtidigt som revisorn bör 

kontrollera om pengarna lånades till Vd som är en privatperson eller om Hen äger ett 

AB.  

- Tilltänkt svar till tredje frågan: Trots att det inte finns någon minoritet att skydda, är 

styrelsen och ägaren välinformerade och försäljningen är antecknad i 
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styrelseprotokollet framförs ett krav på omfattande utredning och dokumentation.  

T.ex. kan det vara en miljörelaterad anledning till att fastigheten såldes.  

 

En revisor bör inte utöva myndigheternas arbetsuppgift, det är en inskränkning i 

bolagsstyrning. Jag anser att det kan vara karriären som har största inverkan på revisorers 

förhållningssätt till principorienterade frågor. Samtidigt som alla resultat pekade på att 

revisorer efter 16 års erfarenhet inte är skilda från varandra. Karriären må vara en 

mellanliggande variabel i relationen mellan revisorer och byrå, men alla revisorer beaktar inte 

karriären ur ett ekonomiskt perspektiv. Det kan vara status, legitimitet eller personliga mål. 

En sådan studie hamnar utanför ekonomiska teorier. Det krävs ett samarbete mellan flera 

olika forskningsgrupper för att identifiera de verkliga förklaringsfaktorerna. 

 

Studiens resultat uppmärksammar att den tvingade isomorfismen spelar en betydande roll på 

byrånivå medan på den individnivå har normativa isomorfismen en stor påverkan på revisors 

förhållningssätt till principer. Trots att studien inte kunde bekräfta en direkt effekt av den 

mimetiska isomorfismen. Anser jag att den mimetiska isomorfismen kommer med utveckling 

av teknik och en ny generation av företagare som är van att använda tekniken bli en 

avgörande kraft inom revision yrket. Eftersom tillgång till en mer omfattande och 

realtidsinformation kan påverka revisorers förhållningssätt till principer både ur byrå- och 

individnivå. 

  

Vidare kunde jag identifiera att det saknas ett gemensamt språk bland lagstiftare, normgivare 

och revisorer eftersom teorier inte tar hänsyn till förändringar inom redovisningspraktiken.  

Principer ser till att alla inte bedöms på samma sätt men att alla får samma rätt. Ett 

regelorienterat synsätt motverkar lagstiftarens syfte men det kan vara nödvändigt för att 

skydda karriären inom redovisningsyrket. Varför vill lagstiftarna begränsa oss till en mindre 

individuell bedömning med hårdare reglering som tillför mer komplexitet och leder till ett mer 

regelorienterat synsätt? Varför kunde jag inte hitta ett enda fall där revisorsinspektionen 

lämnar erinran för hög grad av regelorienterade förhållningsätt? Anser revisorsinspektionen 

inte att regelorientering är ett hot mot revisionens kvalitet? Hur kan vi hantera revisionens och 

revisorers roll i bolagsstyrning utan en mer omfattande lagstiftning? 

 

Kommentarer från studiens opinionsundersökningsfråga uppvisade att revisorer vill jobba 

med principer och en standard med mindre regelverk. Varför lyssnar inte lagstiftarna och 

begränsar revisorer med ännu mer regelverk och nya sanktionsavgifter som leder till mer 

regelorientering!             

6.4 Förslag till vidare forskning 

Denna studie kunde eliminera fler oberoende variabler. Elimineringen underlättar framtida 

forskning om revisorers förhållningssätt till principorienterade frågor.  

 

Det kan vara intressant att studera eller jämföra andra branscher med samma 

karriärsmöjlighetstruktur som revisorsbranschen. Studier som handlar om sambandet mellan 
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medlemmarna och organisationen. Eller studera sambandet mellan revisorers 

ställningstagande vid principorienterade frågor genom att utföra fallstudie hos revisorer och 

revisorernas mentorer d.v.s. mentorer som revisorer har haft innan de blev auktoriserade, och 

utvärdera om det finns något samband eller likheter i förhållningssätt till principorienterade 

frågor mellan mentorer och sina protegéer. Studier som kan avgöra om förhållningssätt till 

principer leds vidare till yngre generationer genom mentorerna. Framför allt uppmana andra 

akademiska fält att utforska förväntningsgapet i samarbete med ekonomer och inte som skilda 

studier. 
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BILAGA 

Bilaga 1 FÖLJEBREV 

Hej (revisorns namn) 

Jag är en tidigare entreprenör som just nu skriver en D-uppsats inom ämnet redovisning och revision. Jag 
skulle vilja låna tio minuter av din tid och be dig att delta i min enkätundersökning. Nedanstående länk leder 
dig till en enkät som består av tre enkla principorienterade frågor med sex svarsalternativ vid varje fråga. Du 
behöver pricka endast på det svarsalternativet som du anser är det mest lämpligaste. Det är inte något 
kunskapstest och fullständigt anonymitet för dig och din firma garanteras. 

https://www.webbenkater.com/s/revision 

Syftet med min enkätundersökning är att avgöra om t.ex. revisorer med ett liknande 
antalårsarbetslivserfarenhet har samma syn på principorienterade frågeställningar. Enligt de två 
auktoriserade revisorerna från EY och KPMG som jag fick handledning av är min enkät en intressant och 
relativt innovativ undersökningsmetod.  

Hoppas att du kan finna ledig tid och delta i min undersökning. 
Vid frågor får du gärna kontakta mig per mejl eller på tfn: (min privata mobil-nr) 
Vid intresse hittar du min personliga profil på Linkedin (mitt Linkedin namn och adress). 

Stort tack för din medverkan! 

Vänliga hälsningar 

 

Bilaga 2 ENKÄT 

 

Välkommen 

Hej och välkomna, 

Enkäten består av några bakgrundsfrågor som följs av tre principorienterade frågor med sex svarsalternativ vid varje 

fråga. Du får välja ett svarsalternativ per fråga. Inför varje fråga föreställ dig gärna att resterande uppgifter i företagets 

finansiella rapporter och förvaltningen är i sin ordning. 

Jag vet att ditt slutliga beslut är grundat på en helhetsbedömning men i denna undersökning söker jag det mest lämpligaste 

svarsalternativet bland de sex presenterade svarsalternativen. Ditt svar behöver inte vara ditt slutliga svar utan dina första 

funderingar (Din initiala respons). 
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Du får gärna utveckla ditt ställningstagande och/eller eventuella åsikter i kommentarsfältet efter varje fråga. 

Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Din identitet och byråtillhörighet är fullständigt skyddade. Jag utför 

ingen analys med någon namngiven byrå.  

 

Vid eventuella frågor kontakta mig gärna på (Min mobil-nr) eller (Mitt mail adress)  

 

Stort tack för din medverkan. 

Bakgrundsfrågor 

Kön:     
Två underkategorier att välja genom dropdownmwny: 

 1.Kvinna 

 2. Man 

 

 

Vilket år är du född?  
64 underkategorier att välja genom dropdownmwny:  

Årtal från 1929 till 1992  

 

 

När blev Du auktoriserad revisor? 
53 underkkategorier att välja genom dropdownmwny: 

 Årtal från 1965 till 2017    

 

 

Vilken byrå arbetar du för?  
12 underkategorier att välja genom dropdownmwny: 

1.PWC 

2.Deloitte 

3.KPMG 

4.EY 

5.BDO 

6.Grant Thornton 

7.Annan byrå med fler än 25 anställda 

8.Annan byrå med 10 till 25 anställda 

9.Annan byrå med 5 till 10 anställda 

10.Annan byrå med 5 till 10 anställda 

11.Annan byrå med färre än 5 anställda 

12.Jag arbetar ensamt 

 

 

Jag utför revision hos  
Tre underkategorier att välja genom dropdownmwny: 

1.Endast icke börsnoterad företag 

2. Både börsnoterade och icke börsnoterade företag 

3. Endast hos börsnoterade företag 
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Har du varit egenföretagare i en annan bransch? 
Två underkkategorier att välja genom dropdownmwny: 

1.Ja 

2. Nej    

 

 

 

 

Vänligen ange din position på din arbetsplats  
fyra underkategorier att välja genom dropdownmwny: 

1.Jag är partner 

2.Jag är manager 

3.Jag äger revisionsbolaget 

4.Jag är en anställd i revisionsbolaget 

 

 

Vänligen ange din arbetsplats geografiska positionering. 
Sex underkategorier att välja genom dropdownmwny:  

1.Min arbetsplats är i Stockholm (08) 

2.Min arbetsplats är i Göteborg (031) 

3.Min arbetsplats är i Malmö/Lund (040/046) 

*Om du inte arbetar i en av ovanstående städer, vilken region tillhör du till? 

4.Min arbetsplats är i Norrlandsregion 

5.Min arbetsplats är i Svealandsregion 

6. Min arbetsplats är i Götalandsregion 

 

 

 Jag jobbar mest med 
Fyra underkategorier att välja genom dropdownmwny:  

1.Företag från samma kommun och län 

2. Företag från hela Sverige 

3. Företag från Sverige och andra länder inom EES 

4. Företag från Sverige, EES och även utanför EES 

 

 

Har du varit tidigare anställd på en statlig myndighet? 
Två underkategorier att välja genom dropdownmwny:   

 1. Ja   

 2.Nej 
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Fråga 1 av 3 

Under april månad när du är nästan klart med din revision hos Clean och produktiv AB, blir du kontaktad per 

telefon av Hans som är ägaren till företaget och själv sitter i styrelsen. Hans förklarar att han inte vill att 

löner och ersättningar, utbetalda till verkställande direktören redovisas separat. 

Han tillägger vidare att ingenjören som har VD titel i företaget bär endast denna titeln som en symbol och 

han har inget linjeansvar. Han har en betydligt högre lön eftersom han hade fått redan flera erbjudande från 

andra företag och vi vill ha honom kvar. Han är den mest produktiva anställde i vårt företag. Om hans lön 

offentliggörs finns det risken att det uppstår olyckliga diskussioner och avundsjuka. 

Bakgrundsinformation: 

- En av dina nya klienter 
- Aktiebolaget Clean AB med egentillverkning och försäljning av hushållskemikalier. Företaget är privatägt, tillämpar K3 och 

ägaren sitter själv i styrelsen 
- Ingår inte i någon koncern. 
- Omsättningen är strax under 100 miljoner med 12 anställda och 51 miljoner kronor i balansomslutning. 
- 8 av 12 anställda är ingenjörer och jobbar i 3 olika fristående grupper. 
- Den totala utbetalda ersättningen till alla styrelsemedlemmar är 50 tkr per år.  
- Alla andra 7 ingenjörer tjänar under 800 tkr per år medan ingenjören med VD titel tjänar 1,2 miljoner kronor per år 

Vänligen markera det mest lämpligaste svarsalternativet. Ditt svar behöver inte vara ditt slutliga svar utan enbart dina 

första funderingar (Din initiala respons). 

o Jag informerar styrelsen att inte särredovisa Vd:s lön strider mot 5:40 ÅRL. Jag måste följa regler och 

rekommendationer. 

o Jag informerar styrelsen att inte särredovisa Vd:s lön och ersättningar är en avvikelse från rekommendationer och 

resulterar en oren revision. 

o Jag skulle skicka ett PM till styrelse. Jag skulle informera styrelsen att jag behöver en fullständig förklaring till 

varför Vd:n lön skall inte särredovisas. Jag skulle rekommendera att Vd:s lön och ersättningar presenteras ihop 

tillsammans med ersättningar till styrelsen och redovisas som ett enda belopp. 

o Jag skulle informera styrelsen att inte särredovisa Vd:s lön är möjligt men det är lämpligast att de söker 

rådgivning och där efter kontaktar mig igen. Men jag skulle kräva ändå att bolaget lämnade en upplysning i 

årsredovisningen i anslutning till noten om varför man inte särredovisat VD:s lön. 

o Jag skulle informera styrelsen att inte särredovisa Vd:s lön är en avvikelse från rekommendationer. Men Vd:n 

jobbar som en ingenjör och utför inte en Vd:s uppgift. Om han saknar fullständig behörighet att besluta om det 

övergripande operativa ansvaret är han enligt lagliga definition bara en anställd och inte en Vd. Jag behöver en 

skriftlig begäran från styrelse så jag kan notera det i mina egna interna noteringar. 

o Jag skulle inte anse att denna förfrågan är av någon större vikt, skulle bifalla styrelsens önskan eftersom företaget 

inte är börsnoterad och ägare och styrelse är eniga. En notering i mina egna anteckningar bör räcka. 

Kommentarer. 
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Fråga 2 av 3 

Vid revision hos Party mycket AB uppmärksammas du av ett uttag i slutet av januari på två miljoner kronor 

och en insättning på 2 010 958 kr i slutet av februari månad i samma år nästan 20 dagar efter uttaget. 

Det finns inga kommentarer registrerade i bokföringen förutom texten KFM vid uttaget och vid insättningen 

KFM + 10% ränta. Senare på samma eftermiddag ringer Peter som är ägaren av Party mycket AB. Han 

informerar dig om ett par detaljer som han påstår har glömt att informera dig tidigare om. Han förklarar 

även om uttaget och insättningen som du hade lagt märke till. 

Peter förklarar att bolagets VD ville köpa en hyresfastighet via en exekutivauktion hos KFM. Han hade inte 

tillräckligt med pengar tillgängliga på sitt konto för att kunna betala 10% handpenning och ringde alltså 

Peter. Peter har ringt sin fru som sköter utbetalningar från bolagets konto och bett henne om att överföra 

två miljoner kronor till VD:s konto. Vd:n betalade tillbaka lånet med 10% ränta 20 dagar efter insättningen. 

Men Peters fru hade gjord ett misstag och överförde pengarna från företagets checkkonto och inte Peters 

privata konto. 

Bakgrundsinformation: 

- En av dina största klienter som äger ett tiotal olika aktiebolag 
- Aktiebolaget Party mycket AB tillverkar och säljer studsmattor.  
- Företaget är privatägt, tillämpar K3 och ägaren sitter själv i styrelsen. 
- Aktiebolaget party mycket AB Ingår inte i någon koncern. 
- Omsättningen är strax under 200 miljoner med 20 anställda och 70 miljoner kronor i balansomslutning. 

Vänligen markera det mest lämpligaste svarsalternativet. Ditt svar behöver inte vara ditt slutliga svar utan enbart dina 

första funderingar (Din initiala respons). 

o Jag informerar Peter att jag måste anmärka detta som ett otillåtet lån. 

o Jag informerar Peter att jag måste anmärka detta oavsett om det var ett fel eller inte eftersom han har tillräckligt 

kunskap att ett fel uttag bör rättas till omgående. 

o Jag informerar Peter att eftersom han sitter i flera styrelseposter bör han känna till att det är ett otillåtet lån men 

det var bra att han kontaktade dig. Jag skulle skriva en erinran till styrelsen att denna typ av lån inte får ges. 

o Jag informerar Peter att nu när jag vet att det var ett fel vid överföringen måste ni ändra rutiner så det inte 

händer igen. 

o Jag informerar Peter att ett felaktigt uttag måste ha kompletterande kommentarer. Han bör kanske ha någon 

med mer erfarenhet för redovisning. 

o Jag anser inte detta är av någon större betydelse. Det var ett felaktigt uttag. Det räcker med en rättelse i 

bokföringen och anteckning i mina egna interna noteringar. Den har inte påverkat balansen eller resultat. 

Kommentarer. 
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Fråga 3 v 3 

Under revision av bolaget AAA uppmärksammas du av följande. 

Bolaget AAA har såld en av sina lagerlokaler som har varit i bolagets ägo sedan 1965 till Bolaget BBB till det 

bokförda värdet plus alla avskrivningar sedan 1966 till ett pris av 400 tkr. En lagerlokal i centrala Stockholm. 

Enligt dina undersökningar bolaget BBB har inga kända kopplingar till ägaren, styrelsen eller någon i Bolaget 

AAA. 

Du kontaktar ägaren av bolaget AAA via ett mejl och ställer denna fråga, Varför så lågt försäljningspris? Du 

får ett mejl samma dag från en av affärsjurister som sitter i styrelse av bolaget AAA att enligt våra 

värderingar det var ett acceptabelt pris. 

Det är en allmän kännedom att marknadsvärdet på bara lagerlokalens tomt är ca 15 miljoner kronor. 

Bakgrundsinformation: 

- Aristokratfamiljen är en av dina största klienter som äger ett 20 tal olika aktiebolag. 
- Du utför revision för alla dessa 20 bolag.  
- Aktiebolaget AAA är privatägt, tillämpar K3, ägaren är familjens yngsta son som även sitter i styrelsen tillsammans med två 

kända affärsjurister. 
- Bolaget Ingår inte i någon koncern. 
- Omsättningen är strax under 200 miljoner och 500 miljoner kronor i balansomslutning. 

Vänligen markera det mest lämpligaste svarsalternativet. Ditt svar behöver inte vara ditt slutliga svar utan enbart dina 

första funderingar (Din initiala respons). 

o Jag bör informera ekobrottsmyndigheten och anmäla min klient. 

o Jag skulle inte acceptera en ren revision och anser att styrelsen måste motivera försäljningen av lagerlokalen 

betydligt bättre innan jag tar några beslut. 

o Jag kontrollerar om försäljningen är antecknad i styrelseprotokollet. Om den inte är antecknad bör den rättas till 

annars måste jag anmärka detta. 

o Jag kontrollerar om försäljningen är antecknad i styrelseprotokollet. Jag kontaktar styrelsen och ställer frågor 

om hur och av vem har utförts värderingen och begära mer information om styrelsens kunskap och relationer 

till bolaget BBB innan jag tar något beslut. 

o Jag kontrollerar om försäljningen är antecknad i styrelseprotokollet. Jag skulle fråga styrelsen om hur och av vem 

har utförts värderingen. Jag antecknar det inkomna svaret från styrelsen i mina egna interna noteringar. Det är 

inte mitt jobb att ifrågasätta styrelsens beslut eftersom fastigheten är såld till det bokförda värdet. 

o Om försäljningen är antecknat i styrelseprotokollet skulle inte jag längre besvära styrelsen med detta ärende. 

Försäljningen är mellan två bolag och inga av bolaget AAA styrelsemedlemmar, ägaren eller närstående till ägaren 

äger delar i bolaget BBB. Det finns ingen minoritet att skydda. Med stöd av aktiebolagslagen 17 kap 1§ fjärde 

punkten bokförda värdet är ett godtagbart värde att sälja en fastighet mellan två bolag. 

Kommentarer. 

 



68 

 

Tack för din medverkan 

Tack för att du har tagit dig tid att besvara denna enkätundersökning. Jag uppskattar verkligen din hjälp. 

Anser du att tillämpning av en mer regelbaserade standard som FASB, U.S. GAAP eller U.S. GAAS i Sverige 

skulle höja revisionskvalitet? 

Ja 

Nej 

Övriga kommentarer 

 

Skriv gärna din e-post nedan om Du vill ta del av min uppsats när den är klar. 
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Bilaga 3 KORRELATIONSMATRIS 

 

APPENDIX                 

4.x.x 

Tabell 4.1.1 Sammanfattning av tidigare forskning och studiens förklarandefaktorer 

Forskare och år Forskningens resultat Förklarandefaktor Kategori Variabel 

Nagy (2005) 

Rykte, självständighet, 

opartiskhet, branschexpertis och 

antal år av erfarenhet påverkar om 

revisorer kommer att stoppa 

earning management men 

fortsätter att vara 

principorienterade i sina beslut 

Erfarenhet och 

branschexpertis 
Internt 

Antalårserfarenhet som 

auktoriserade revisor 

Öhman (2005) 

Kompetens är negativt relaterad 

till Kundtillfredsställelse och 

externa intressenter 

Kompetens och kunskap 

om klienter 

Internt och 

externat 

Antalårserfarenjet, 

Kundernas geografiska 

position,  

Johansson (2005) 
Erfarna revisorer klarar bättre 

konflikter. 
Konflikter hantering Internt Ålder & erfarenhet 

Vandeveer och Menefee 

(2006) 

Påverkan från kön, bakgrund, 

tidigare upplevelser, 

organisationers storlek, kultur och 

beslutsfattanderutiner i företaget 

Kön, rutiner, 

erfarenheter, 

företagskultur 

Internt och 

externt 

Kön, position 

Antalårserfarenhet 

Byråtillhörighet 

Tidigare arbetsmiljö 

Kön
Top 6 och 

andra

Position i 

revisionsb

olaget

Geografis

ka 

positioneri

ng.

Klienterna

s 

geogrfiska 

position

Varit 

egenföret

agare

Typ av 

klienter

Har varit 

anställd 

på en 

statlig 

myndighet

Ålder

Antalårser

farenhet 

som 

auktoriser

ad revisor

Pearson 

Sig. (2-tailed)

Covariance

Pearson 0,050 1

Sig. (2-tailed) 0,368

Covariance 0,011 0,244

Pearson -,137* 0,078 1

Sig. (2-tailed) 0,012 0,158

Covariance -0,059 0,037 0,952

Pearson 0,017 -0,052 0,050 1

Sig. (2-tailed) 0,762 0,345 0,365

Covariance 0,015 -0,053 0,100 4,261

Pearson -0,070 -,261** -0,106 -,263** 1

Sig. (2-tailed) 0,202 0,000 0,054 0,000

Covariance -0,029 -0,122 -0,098 -0,515 0,897

Pearson -0,054 -0,107 -0,102 0,032 0,030 1

Sig. (2-tailed) 0,328 0,052 0,063 0,556 0,585

Covariance -0,007 -0,014 -0,027 0,018 0,008 0,075

Pearson -0,054 -,384** -0,099 -,296** ,531** 0,021 1

Sig. (2-tailed) 0,330 0,000 0,071 0,000 0,000 0,699

Covariance -0,012 -0,093 -0,047 -0,299 0,247 0,003 0,240

Pearson -0,104 0,005 0,011 -0,048 0,018 -0,008 0,021 1

Sig. (2-tailed) 0,059 0,928 0,843 0,385 0,738 0,886 0,699

Covariance -0,013 0,001 0,003 -0,027 0,005 -0,001 0,003 0,075

Pearson ,205** ,168** 0,001 -0,047 -0,017 -0,076 -,188** 0,020 1

Sig. (2-tailed) 0,000 0,002 0,990 0,398 0,758 0,167 0,001 0,712

Covariance 0,977 0,895 0,007 -1,034 -0,173 -0,224 -0,993 0,060 115,748

Pearson ,206** ,130* -0,065 -0,086 -0,019 0,015 -,145** -0,011 ,904** 1

Sig. (2-tailed) 0,000 0,018 0,236 0,119 0,732 0,783 0,008 0,835 0,000

Covariance 0,943 0,666 -0,659 -1,837 -0,185 0,043 -0,739 -0,032 100,834 107,511

Korrelations matris    N=332

Kön

Top 6 och andra

*. Korrelation är signif ikant på 0.05 nivå (2-tailed).

**. Korrelation är signif ikant på 0.01 (2-tailed).

Position i 

revisionsbolaget

Geografiska 

positionering.

Klienternas 

geogrfiska 

position

Varit 

egenföretagare

Typ av klienter

Har varit anställd 

på en statlig 

myndighet

Ålder

Antalårserfaren

het som 

auktoriserad 
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Fu, Tan och Zhang (2011) 
Förhandlingsstyrkan som är 

beroende av antal år av erfarenhet 
Antal år av erfarenhet Internt 

Antalårserfarenhet som 

auktoriserade revisor 

Francis & Yu, 2009; Choi, 

Kim & Zang, 2010; Francis, 

Michas & Yu, 2013 

Anser att större firma (Big 4) har 

högre kvalitet i arbete 

Större firmor erbjuder 

högre kvalitet 
Externt 

Byråtillhörighet och 

storlek på 

arbetsplatsen  

Sundgren och Svanström 

(2013); Svanström 2013 

Risk för disciplinära åtgärder 

högre bland icke Top 6 samt 

Revisionens kvalitet är bättre hos 

Top 6 

Mindre firmor får oftare 

disciplinära åtgärder. 

Kvalitet hos TOP 6 och 

större firma är bättre. 

Existens av en inlärning 

mekanism hos större 

firma. 

Externt 
Byråtillhörighet, Top 6 

Storlek på byrå 

Ittonen-Vähämaa och 

Vähämaa, (2013) 

Kvinnliga revisorer är mer 

regelorienterade (börsbolag, 

Finland och Sverige) 

Kön Internt Kön 

Gul-Wu och Yang (2013) 

Påverkan av utbildningsbakgrund, 

tillhörighet till Big 4, 

revisionsföretaget erfarenheter, 

rang i revisionsbolag och politisk 

tillhörighet. 

Homogenitet hos Big4 Externt 

Position 

Antalårserfarenhet 

Byråtillhörighet 

Tidigare anställning 

hos myndigheter 

Francis-Pinnuck och 

Watanabe (2014) 

Revisors stil 

 inom en Big 4. Big 4 arbetsmetod 

inom organisation är likartad men 

det skiljer sig från andra Big 4 

Olika arbetsmetoder 

mellan Big 4 men samma 

arbetsmetod inom Big 4 

Internt och 

externt 

Utbildning och 

erfarenhet. Olika typ 

av klienter och större 

marknad.  

Painoa-Razalia och Abd 

(2015) 

Det finns skillnader mellan 

intagna beslut av managers kontra 

seniorer 

Position i firma Externt Position 

Umansa, m. fl. (2016) 

Revisorer påverkas av sin 

arbetsmiljö både inom och utanför 

deras yrkesmässiga identitet. Att i 

större organisationer finns det ett 

mer omfattande och utarbetade 

interna normer och regelverk som 

styr de anställdas beteende och 

påverkar beslutsfattande. 

Arbetsmiljö & 

Organisationens storlek 
Externt 

Storlek på byrå, 

Geografiska position 

av arbetsplatsen 

 

Tabell 4.1.2 Bortfallsanalys fördelning av kön och byråtillhörighets Chi2 test 

 

Tabell 4.1.3 Bortfallsanalys av åldersgruppfördelning med chi2 test 

 

Kön/Byrå Populationen Procent Antal tillgängliga Procent Antal som svarat Procent Förväntat antalSkilnad Skillnad
2

Skillnad
2 

/förväntat antal

Kvinnor 977 34,23% 835 31,15% 88 26,51% 103,00 15,00 225,00 2,18

Män 1877 65,77% 1846 68,85% 244 73,49% 229,00 -15,00 225,00 0,98

Totalt 2854 100,00% 2681 100,00% 332 100,00% 332,00 Chi
 2

 värde 3,17 p=0.07  => Slumpmässigt

PwC 559 19,59% 527 19,66% 65 19,58% 65,00 0,00 0,00 0,00

Ernst & Young 380 13,31% 362 13,50% 42 12,65% 45,00 3,00 9,00 0,20

KPMG 325 11,39% 304 11,34% 38 11,45% 38,00 0,00 0,00 0,00

Deloitte 127 4,45% 128 4,77% 9 2,71% 16,00 7,00 49,00 3,06

Grant Thornton 215 7,53% 203 7,57% 28 8,43% 25,00 -3,00 9,00 0,36

BDO 106 3,71% 88 3,28% 12 3,61% 11,00 -1,00 1,00 0,09

Annan byrå 1142 40,01% 1069 39,87% 138 41,57% 132,00 -6,00 36,00 0,27

Totalt 2854 100,00% 2681 100,00% 332 100,00% 332,00 Chi
 2

 värde 3,99 p=0.67 =>  Slumpmässigt

Top 6 1606 56,27% 1524 56,84% 194 58,43% 189,00 -5,00 25,00 0,13

Annan byrå 1248 43,73% 1157 43,16% 138 41,57% 143,00 5,00 25,00 0,17

Chi 
2
 värde 0,31 p=0.57  => Slumpmässigt

Ålder/Statistik Total antal Procent Antal svar Procent Procentuellt bortfallFörväntat antal Skilnad Skillnad
2

Skillnad
2 

/förväntat 

<30 50 1,75% 3 0,90% 94,00% 6,00 3,00 9,00 1,50

30-39 854 29,92% 91 27,41% 89,34% 97,00 6,00 36,00 0,37

40-49 804 28,17% 100 30,12% 87,56% 92,00 -8,00 64,00 0,70

50-59 730 25,58% 89 26,81% 87,81% 83,00 -6,00 36,00 0,43

60-69 369 12,93% 46 13,86% 87,53% 42,00 -4,00 16,00 0,38

>69 47 1,65% 3 0,90% 93,62% 5,00 2,00 4,00 0,80

Total 2854 100,00% 332 100,00% 88,37% 325,00 Chi
 2
 värde 4,18

p>0,05 p = 0,52Slumpmässig 
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Tabell 4.1.4 Multikollinearitet test 

Oberoende variabler 
Collinearity Statistics Collinearity Statistics 

Tolerance VIF Tolerance VIF 

Kön 0,917 1,090 0,921 1,086 

Top 6 och andra 0,798 1,253 0,802 1,247 

Typ av klienter 0,591 1,691 0,599 1,669 

Position i bolaget 0,936 1,068 0,950 1,053 

Geografiska positionering. 0,843 1,186 0,847 1,180 

Klienternas geografiska position 0,681 1,467 0,691 1,448 

Varit egenföretagare 0,937 1,068 0,973 1,028 

Har varit anställd i en statlig myndighet 0,980 1,020 0,987 1,013 

Ålder 0,165 6,053   

Antalårserfarenhet som auktoriserad revisor 0,168 5,938 0,911 1,098 

Beroendevariabel: Resultat av 3 frågor   

  VIF = 1/Tolerance                                   VIF värde över 2 är ej acceptabelt  

5.x.x 

Tabell 5.1.1 Sheffé-test fördelningen bland Top 6 

Beroende variabel Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Resultat av 3 frågor 

Oberoende Top 6  

A-F 
Std. Error p-värde Std. Error p-värde. Std. Error p-värde Std. Error p-värde. 

Top6 A Top6 B 0,607 0,958 0,452 0,834 0,394 0,996 0,322 0,782 

Top6 C 0,338 1,000 0,251 0,980 0,219 0,476 0,179 0,812 

Top6 D 0,349 0,690 0,259 1,000 0,226 0,725 0,185 0,999 

Top6 E 0,536 1,000 0,399 0,679 0,348 0,535 0,285 0,731 

Top6 F 0,386 1,000 0,287 0,997 0,250 0,545 0,205 0,988 

Top6 B Top6 A 0,607 0,958 0,452 0,834 0,394 0,996 0,322 0,782 

Top6 C 0,627 0,922 0,466 0,624 0,406 0,697 0,333 0,371 

Top6 D 0,633 1,000 0,471 0,864 0,410 0,808 0,336 0,908 

Top6 E 0,753 0,982 0,560 0,320 0,488 0,588 0,400 0,308 

Top6 F 0,654 0,930 0,487 0,960 0,424 0,690 0,347 0,602 

Top6 C Top6 A 0,338 1,000 0,251 0,980 0,219 0,476 0,179 0,812 

Top6 B 0,627 0,922 0,466 0,624 0,406 0,697 0,333 0,371 

Top6 D 0,382 0,596 0,284 0,986 0,248 1,000 0,203 0,682 

Top6 E 0,559 1,000 0,416 0,926 0,362 0,994 0,297 0,993 

Top6 F 0,416 1,000 0,310 0,911 0,270 1,000 0,221 0,998 

Top6 D Top6 A 0,349 0,690 0,259 1,000 0,226 0,725 0,185 0,999 

Top6 B 0,633 1,000 0,471 0,864 0,410 0,808 0,336 0,908 

Top6 C 0,382 0,596 0,284 0,986 0,248 1,000 0,203 0,682 

Top6 E 0,565 0,941 0,420 0,717 0,366 0,978 0,300 0,617 

Top6 F 0,425 0,688 0,316 0,999 0,276 0,999 0,226 0,945 

Top6 E Top6 A 0,536 1,000 0,399 0,679 0,348 0,535 0,285 0,731 

Top6 B 0,753 0,982 0,560 0,320 0,488 0,588 0,400 0,308 

Top6 C 0,559 1,000 0,416 0,926 0,362 0,994 0,297 0,993 

Top6 D 0,565 0,941 0,420 0,717 0,366 0,978 0,300 0,617 

Top6 F 0,589 1,000 0,438 0,560 0,382 0,998 0,313 0,959 

Top6 F Top6 A 0,386 1,000 0,287 0,997 0,250 0,545 0,205 0,988 

Top6 B 0,654 0,930 0,487 0,960 0,424 0,690 0,347 0,602 

Top6 C 0,416 1,000 0,310 0,911 0,270 1,000 0,221 0,998 

Top6 D 0,425 0,688 0,316 0,999 0,276 0,999 0,226 0,945 

Top6 E 0,589 1,000 0,438 0,560 0,382 0,998 0,313 0,959 

Baserad på observerade medelvärde. 



72 

 

Tabell 5.1.2 Beskrivande statistik av oberoende variabler kön, Antalårserfarenhet och position 

Beroende variabel, resultat av 3 frågor  

Kön Erfarenhet Position medelvärde N Kön Erfarenhet Position medelvärde N 

K
v
in

n
o
r 1-5 år Partner 3,2233 3 

M
än

 1-5 år Partner 2,9320 10 

Manager 2,5794 23 Manager 2,8725 34 

Anställd utan titel 3,0000 3 Äger revisionsbolaget 2,1650 2 

Total 2,6895 29 Anställd utan titel 2,1650 6 

6-10 år Partner 2,5567 3 Total 2,7751 52 

Manager 2,9043 7 6-10 år Partner 2,7459 17 

Äger revisionsbolaget 2,3350 2 Manager 3,0183 18 

Anställd utan titel 3,0660 5 Äger revisionsbolaget 3,5533 3 

Total 2,8235 17 Anställd utan titel 2,1100 3 

11-15 år Partner 2,6667 6 Total 2,8780 41 

Manager 3,2088 8 11-15 år Partner 2,8414 21 

Äger revisionsbolaget 4,6700 1 Manager 2,3900 6 

Anställd utan titel 1,5533 3 Äger revisionsbolaget 2,8325 4 

Total 2,8333 18 Anställd utan titel 3,0825 4 

16-20 år Partner 2,6658 4 Total 2,7906 35 

Manager 2,6667 3 16-20 år Partner 2,6453 15 

Äger revisionsbolaget 2,6675 4 Manager 2,9633 9 

Total 2,6667 11 Äger revisionsbolaget 2,7767 3 

21-25 år Partner 1,5000 2 Anställd utan titel 1,8300 2 

Äger revisionsbolaget 2,0000 1 Total 2,7014 29 

Anställd utan titel 1,3300 1 21-25 år Partner 2,7081 16 

Total 1,5825 4 Manager 2,8325 4 

26-30 år Partner 3,5567 3 Äger revisionsbolaget 2,8586 7 

Manager 1,3300 1 Total 2,7656 27 

Total 3,0000 4 26-30 år Partner 2,8268 23 

31-35 år Partner 3,1683 2 Manager 1,6667 5 

Äger revisionsbolaget 1,8350 2 Äger revisionsbolaget 2,3883 6 

Anställd utan titel 4,3300 1 Anställd utan titel 2,3333 3 

Total 2,8673 5 Total 2,5589 37 

Total Partner 2,7830 23 31-35 år Partner 3,0000 8 

Manager 2,7299 42 Manager 3,1650 2 

Äger revisionsbolaget 2,5680 10 Äger revisionsbolaget 2,6667 3 

Anställd utan titel 2,6654 13 Anställd utan titel 1,8300 2 

Total 2,7159 88 Total 2,7993 15 

     

36-40 år Partner 2,1100 3 

     

Äger revisionsbolaget 2,6700 2 

     

Anställd utan titel 3,0000 1 

     

Total 2,4450 6 

     

Över 40 

årserfarenhet 

Äger revisionsbolaget 2,0000 1 

     

Anställd utan titel 3,6700 1 

     

Total 2,8350 2 

     

Total Partner 2,7790 113 

     

Manager 2,8076 78 

     

Äger revisionsbolaget 2,7203 31 

     

Anställd utan titel 2,3927 22 

     

Total 2,7459 244 
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Tabell 5.1.3 Sheffé-test fördelningen vid position i revisionsbolaget 

Beroende variabel Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Resultat av 3 frågor 

Oberoende variabel  0,751 0,322 0,412 0,057 0,041 0,087 0,485 0,369 

Position i bolaget Std. p-värde Std. 

p-

värde. Std.  p-värde Std. p-värde. 

Partner 

Manager 0,219 0,901 0,160 0,416 0,143 0,923 0,115 1,000 

Äger revisionsbolaget 
0,312 0,389 0,228 0,201 0,203 0,423 0,163 0,950 

Anställd utan titel 0,332 0,998 0,242 0,257 0,216 0,588 0,174 0,441 

Manager 

Partner 0,219 0,901 0,160 0,416 0,143 0,923 0,115 1,000 

Äger revisionsbolaget 0,317 0,703 0,231 0,822 0,206 0,210 0,166 0,951 

Anställd utan titel 0,336 0,925 0,246 0,853 0,219 0,346 0,176 0,451 

Äger 

revisionsbolaget 

Partner 0,312 0,389 0,228 0,201 0,203 0,423 0,163 0,950 

Manager 0,317 0,703 0,231 0,822 0,206 0,210 0,166 0,951 

Anställd utan titel 0,403 0,519 0,294 1,000 0,262 0,999 0,211 0,848 

Anställd utan titel 

Partner 0,332 0,998 0,242 0,257 0,216 0,588 0,174 0,441 

Manager 0,336 0,925 0,246 0,853 0,219 0,346 0,176 0,451 

Äger revisionsbolaget 
0,403 0,519 0,294 1,000 0,262 0,999 0,211 0,848 

Baserad på observede medelvärde 

 

Tabell 5.1.4 Sheffé test antalårserfarenhet med femårsintervall  

Antalårserfarenhet med 

femårsintervall Std.  p-värde Std. p-värde. Std.  p-värde Std p-värde. 

1-5 år 6-10 år 0,304 0,998 0,222 0,997 0,198 0,998 0,15878 1,000 

11-15 år 0,312 1,000 0,228 1,000 0,203 1,000 0,16309 1,000 

16-20 år 0,341 1,000 0,250 1,000 0,222 0,999 0,17839 1,000 

21-25 år 0,373 1,000 0,273 1,000 0,243 0,998 0,19496 1,000 

26-30 år 0,338 1,000 0,248 1,000 0,220 0,944 0,17693 1,000 

31-35 år 0,441 1,000 0,323 0,997 0,287 0,989 0,23049 1,000 

36-40 år 0,747 1,000 0,547 1,000 0,486 0,977 0,39057 1,000 

Över 40 

årserfarenhet 

1,264 1,000 0,926 0,963 0,822 1,000 0,66075 1,000 

6-10 år 1-5 år 0,304 0,998 0,222 0,997 0,198 0,998 0,15878 1,000 

11-15 år 0,336 1,000 0,246 1,000 0,218 0,999 0,17541 1,000 

16-20 år 0,363 0,999 0,266 1,000 0,236 1,000 0,18972 0,999 

21-25 år 0,393 0,999 0,288 0,996 0,255 1,000 0,20538 0,993 

26-30 år 0,360 0,993 0,264 1,000 0,234 1,000 0,18835 0,983 

31-35 år 0,458 1,000 0,335 1,000 0,298 1,000 0,23937 1,000 

36-40 år 0,757 1,000 0,555 1,000 0,492 0,998 0,39587 0,997 

Över 40 

årserfarenhet 

1,270 0,999 0,930 0,989 0,826 1,000 0,66390 1,000 

11-15 år 1-5 år 0,312 1,000 0,228 1,000 0,203 1,000 0,16309 1,000 

6-10 år 0,336 1,000 0,246 1,000 0,218 0,999 0,17541 1,000 

16-20 år 0,370 1,000 0,271 1,000 0,241 1,000 0,19334 1,000 

21-25 år 0,399 1,000 0,292 1,000 0,260 0,999 0,20872 0,999 

26-30 år 0,367 1,000 0,269 1,000 0,239 0,972 0,19199 0,997 

31-35 år 0,463 1,000 0,339 1,000 0,301 0,994 0,24225 1,000 

36-40 år 0,761 1,000 0,557 1,000 0,495 0,982 0,39762 0,999 

Över 40 

årserfarenhet 

1,272 1,000 0,932 0,975 0,827 1,000 0,66494 1,000 

16-20 år 1-5 år 0,341 1,000 0,250 1,000 0,222 0,999 0,17839 1,000 
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6-10 år 0,363 0,999 0,266 1,000 0,236 1,000 0,18972 0,999 

11-15 år 0,370 1,000 0,271 1,000 0,241 1,000 0,19334 1,000 

21-25 år 0,423 1,000 0,309 1,000 0,275 1,000 0,22089 1,000 

26-30 år 0,392 1,000 0,287 1,000 0,255 1,000 0,20515 1,000 

31-35 år 0,484 1,000 0,354 0,999 0,314 1,000 0,25280 1,000 

36-40 år 0,773 1,000 0,566 1,000 0,503 0,998 0,40413 1,000 

Över 40 

årserfarenhet 

1,279 1,000 0,937 0,969 0,832 1,000 0,66886 1,000 

21-25 år 1-5 år 0,373 1,000 0,273 1,000 0,243 0,998 0,19496 1,000 

6-10 år 0,393 0,999 0,288 0,996 0,255 1,000 0,20538 0,993 

11-15 år 0,399 1,000 0,292 1,000 0,260 0,999 0,20872 0,999 

16-20 år 0,423 1,000 0,309 1,000 0,275 1,000 0,22089 1,000 

26-30 år 0,420 1,000 0,308 1,000 0,273 1,000 0,21971 1,000 

31-35 år 0,506 1,000 0,371 0,995 0,329 1,000 0,26475 1,000 

36-40 år 0,788 1,000 0,577 1,000 0,512 0,999 0,41172 1,000 

Över 40 

årserfarenhet 

1,288 1,000 0,943 0,954 0,838 1,000 0,67346 1,000 

26-30 år 1-5 år 0,338 1,000 0,248 1,000 0,220 0,944 0,17693 1,000 

6-10 år 0,360 0,993 0,264 1,000 0,234 1,000 0,18835 0,983 

11-15 år 0,367 1,000 0,269 1,000 0,239 0,972 0,19199 0,997 

16-20 år 0,392 1,000 0,287 1,000 0,255 1,000 0,20515 1,000 

21-25 år 0,420 1,000 0,308 1,000 0,273 1,000 0,21971 1,000 

31-35 år 0,482 1,000 0,353 1,000 0,313 1,000 0,25177 0,999 

36-40 år 0,772 1,000 0,565 1,000 0,502 1,000 0,40349 1,000 

Över 40 

årserfarenhet 

1,279 1,000 0,936 0,975 0,832 1,000 0,66847 1,000 

31-35 år 1-5 år 0,441 1,000 0,323 0,997 0,287 0,989 0,23049 1,000 

6-10 år 0,458 1,000 0,335 1,000 0,298 1,000 0,23937 1,000 

11-15 år 0,463 1,000 0,339 1,000 0,301 0,994 0,24225 1,000 

16-20 år 0,484 1,000 0,354 0,999 0,314 1,000 0,25280 1,000 

21-25 år 0,506 1,000 0,371 0,995 0,329 1,000 0,26475 1,000 

26-30 år 0,482 1,000 0,353 1,000 0,313 1,000 0,25177 0,999 

36-40 år 0,822 1,000 0,602 0,999 0,535 1,000 0,42968 0,999 

Över 40 

årserfarenhet 

1,310 1,000 0,959 0,995 0,852 1,000 0,68460 1,000 

36-40 år 1-5 år 0,747 1,000 0,547 1,000 0,486 0,977 0,39057 1,000 

6-10 år 0,757 1,000 0,555 1,000 0,492 0,998 0,39587 0,997 

11-15 år 0,761 1,000 0,557 1,000 0,495 0,982 0,39762 0,999 

16-20 år 0,773 1,000 0,566 1,000 0,503 0,998 0,40413 1,000 

21-25 år 0,788 1,000 0,577 1,000 0,512 0,999 0,41172 1,000 

26-30 år 0,772 1,000 0,565 1,000 0,502 1,000 0,40349 1,000 

31-35 år 0,822 1,000 0,602 0,999 0,535 1,000 0,42968 0,999 

Över 40 

årserfarenhet 

1,442 1,000 1,056 0,961 0,938 1,000 0,75372 1,000 

Över 40 

årserfaren

het 

1-5 år 1,264 1,000 0,926 0,963 0,822 1,000 0,66075 1,000 

6-10 år 1,270 0,999 0,930 0,989 0,826 1,000 0,66390 1,000 

11-15 år 1,272 1,000 0,932 0,975 0,827 1,000 0,66494 1,000 

16-20 år 1,279 1,000 0,937 0,969 0,832 1,000 0,66886 1,000 

21-25 år 1,288 1,000 0,943 0,954 0,838 1,000 0,67346 1,000 

26-30 år 1,279 1,000 0,936 0,975 0,832 1,000 0,66847 1,000 

31-35 år 1,310 1,000 0,959 0,995 0,852 1,000 0,68460 1,000 

36-40 år 1,442 1,000 1,056 0,961 0,938 1,000 0,75372 1,000 

Baserad på observerade medelvärde. 
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