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Sammanfattning  
Revisionsbranschen är inte vilken bransch som helst, den är nämligen avgörande för all 
näringsverksamhet. Däremot har förtroendet för revisorerna ifrågasatts efter de uppmärksammade 
företagsskandalerna som innebar att ekonomisk brottslighet och redovisningsfusk avslöjades. Då 
skandalerna berörde stora företag mest samt att stora företag har revisionsplikt, är det av betydelse att 
undersöka hur förtroendet för revisorerna ser ut i denna grupp. 

 
Studiens syfte är därför att utforska faktorer som påverkar stora företags förtroende för revisorer. Dock 
avgränsas studien till att enbart undersöka förtroendet för revisorer nationellt. Utifrån tidigare forskning 
kan det antas att revisorns kompetens, oberoende, tystnadsplikt samt lagar och normer påverkar de 
stora företagens förtroende. De fyra faktorerna utgör således studiens oberoende variabler och därmed 
utvecklade modell. För att empiriskt testa modellen har en webbaserad enkätundersökning genomförts, 
vilket resulterade i 78 fullständiga svar.  

  
Samtliga oberoende variabler visade sig vara positivt signifikanta, vilket tyder på att det finns ett 
statistiskt positivt samband mellan varje oberoende variabel och den beroende variabeln 
förtroende.  Studiens slutsats är således att stora företag har högre förtroende för en revisor som har 
god kompetens, agerar oberoende, upprätthåller tystnadsplikten samt följer revisionsbranschens lagar 
och normer.  
 
Då vi undersökt faktorer som påverkar stora företags förtroende, hade det varit intressant att läsa en 
jämförande analys gällande faktorer som påverkar små, medelstora och stora företags förtroende. En 
annan intressant studie hade varit en undersökning om hur revisionsbyråer marknadsför sig för att nå 
både befintliga och potentiella klienter.   
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Abstract  
The audit industry is not any industry; it is crucial to all business activities. However, the trust of the 
auditors has been questioned following the noted corporate scandals which revealed financial crime 
and accounting fraud. Since the scandals affected large companies the most, and that large companies 
have auditing obligations, it is important to investigate how the trust of auditors appears in this group. 
 
The purpose of the study is therefore to explore factors that affect large firm's trust in auditors. The study 
is however limited to only investigate this nationally. Based on previous research, it can be assumed 
that the auditor's competence, independence, confidentiality and laws and norms affect the large 
companies’ trust. The four factors constitute the study's independent variables and thus the developed 
model. To empirically test the model, a web-based survey has been conducted, resulting in 78 answers. 
 
All independent variables proved to be positively significant, which means that there is a statistically 
positive connection between each independent variable and the dependent variable trust. The 
conclusion of the study is therefor that large companies have greater trust for an auditor who has good 
competence, acts independently, maintains the confidentiality and follow laws and norms of the audit 
industry. 
 
Since we investigated factors that affect large firm's trust, it would be interesting to read a comparative 
analysis of factors affecting the trust of small, medium and large companies. Another interesting study 
would be to investigate how the auditor agencies market to reach both existing and potential clients.       
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1. Inledning  

I detta inledande kapitel ges en kort bakgrund till revisionsbranschens förtroende. Därefter 

redogör problematiseringen för tidigare forskning som behandlar betydelsen av 

klientföretagens förtroende för revisorer och vilka faktorer som kan antas påverka detta 

förtroende. Studiens bakgrund och problematisering leder sedan fram till studiens syfte, att 

utforska faktorer som påverkar stora företags1 förtroende för revisorer. Slutligen ges en kort 

presentation av studiens disposition.  

 

1.1  Bakgrund 

Enligt Sveriges före detta finansmarknadsminsister Peter Norman är revisionsbranschen inte 

vilken bransch som helst (Bursell & Neurath, 2010). Norman menar att det är extremt viktigt 

för revisionsbranschen att erhålla ett högt förtroende då branschen är avgörande för all 

näringsverksamhet. Revisionen avser att skapa trovärdighet och trygghet till det reviderade 

företagets interna och externa intressenter, genom att en oberoende revisor framställer en åsikt 

om företagets finansiella rapporter och förvaltning (Carrington, 2014; Iredahl, 2018). Åsikten 

baseras på rimliga och lämpliga revisionsbevis om huruvida de finansiella rapporterna och 

förvaltningen som helhet är fri från väsentliga felaktigheter (Carrington, 2014). Revisionen är 

följaktligen en vedertagen kvalitets- och försäkringsstämpel mot det reviderade företagets 

intressenter (Howieson, 2013) och revisorn ses som en länk mellan de båda parterna (Iredahl, 

2018). En bristfällig revidering kan således allvarligt skada förtroendet för revisionen (SOU 

2004:47).  

 

I början av 2000-talet inträffade ett antal företagsskandaler i USA och Europa. En av de mest 

uppmärksammade företagsskandalerna berörde det amerikanska företaget Enron. Under flera 

år ljög Enron och dess revisor om företagets finansiella ställning genom att dölja sina skulder 

(BBC NEWS, 2002). Några år senare inträffade liknande företagsskandaler i Sverige. Det 

svenska finansbolaget Habo Finans auktoriserade revisor tilldelades en varning av 

Revisorsnämnden då han rapporterat rena revisionsberättelser, trots att det inte fanns någon 

bokföring (SVT, 2009). HQ Bank var ett annat svenskt finansbolag som blev omdiskuterat efter 

att bolaget tvångslikviderades (Neurath, 2011). Finansinspektionen drog in HQ Banks 

banktillstånd på grund allvarliga brister i tradingverksamheten. Vid likvidationen upptäckte 

                                                 
1 Definition av stora företag framgår i avsnitt 4.2 Urval. 



Jönsson & Lahger 

 

 

2 

likvidatorn att finansbolagets tradingportfölj var kraftigt övervärderad, något som revisorn 

borde uppmärksammat (Neurath, 2011; SVT, 2010). De framträdande företagsskandalerna 

innebar att ekonomisk brottslighet, redovisningsfusk och överdrivna ersättningar avslöjades, 

vilket medförde att förtroendet för stora företag sjönk kraftigt och revisionsbranschen 

ifrågasattes (SOU 2004:47; Gometz, 2006). Därtill uttryckte Brewster (2003) och Gometz 

(2006) att det skulle ta lång tid för revisionsbranschen att återfå sitt förtroende. 

 

Med bakgrund av internationella och nationella företagsskandaler, där revisorer ofta varit 

inblandade, utsätts alltså revisionsbranschen för kritik där förtroendet ifrågasätts (Brewster, 

2003; Holm & Zaman, 2011; Howieson, 2013, Mueller, Carter & Whittle, 2015). Kritiker påstår 

att revisorer fokuserar på sitt eget intresse att erhålla en hög ersättning från de reviderade 

företagen istället för att se till det allmänna intresset (Barber, 1983; Sikka, Filling & Liew, 

2009; Holm & Zaman, 2011; Catacús, 2016). Vidare påpekar Barber (1983) att om en 

profession, som förväntas agera utifrån ett allmänintresse, istället agerar utifrån ett egenintresse 

påverkas förtroendet för professionen. Samtidigt menar Howieson (2013) att ett verkligt 

förtroende endast uppnås när revisionsbranschen besitter en kultur som verkligen ser 

"allmännytta" som ett nyckelvärde och demonstrerar detta i alla dess verksamheter och praxis.  

 

För att följa upp och undersöka svenska näringslivets förtroende för revision- och 

redovisningsbranschen genomförde Kantar Sifo, på uppdrag av FAR, en 

förtroendeundersökning år 2017 (Kantar Sifo, 2017). Fem år tidigare genomförde nämligen 

FAR en liknande förtroendeundersökning, där resultatet överlag visade ett högt förtroende för 

branschen (SKOP, 2012). Kantar Sifo intervjuade 300 företagsledare. I undersökningen 

uttryckte 88 procent av företagsledarna mycket eller ganska stort förtroende för revisions- och 

redovisningsbranschen. Däremot framgår det inte i undersökningen om företagsledarna 

representerar små, medelstora eller stora företag och inte heller vad som faktiskt påverkar 

förtroendet för revisorerna.  

 

1.2  Problematisering  

Som tidigare nämnts är det allmänt känt att revisionen har en försäkringsfunktion mot det 

reviderade företagets intressenter (Howieson, 2013) samt att revisorn ses som en länk mellan 

de båda parterna (Iredahl, 2018). För att revisorerna ska kunna utföra revisioner av hög kvalitet, 

som har en inverkan på det fortsatta förtroendet, behöver revisorn nödvändiga uppgifter ifrån 

företaget som hen reviderar (Rennie, Kopp & Lemon, 2010; Herda & Lavelle, 2012). 
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Klientföretagen har nämligen tillgång till mer specifik information om sina företag än vad 

revisorn har (Ruyter & Wetzels, 1999). Utan samarbetshjälp från klienterna finns risken att 

transaktionskostnaderna för revisionen ökar, då revisorn behöver öka ansträngningarna för att 

erhålla klientinformation (Fontaine & Pilotti, 2016). Med tanke på att revisorn behöver hjälp 

från sina klienter, som har företagsspecifik information, måste revisorn ha ett tillförlitligt och 

samverkat arbetsförhållande (Morgan & Hunt, 1994; Rennie m.fl., 2010; Tse, Trotman & 

Cheng, 2012). Enligt Fontaine och Pilotti (2016) anses förtroende vara den viktigaste variabeln 

som påverkar företagens vilja att samarbeta. Det indikerar således att klientföretagets 

förtroende för revisorn är en förutsättning för att revisorn ska ha möjlighet att genomföra en 

revision av hög revisionskvalitet.  

 

Enligt Mayer, Davis och Schoorman (1995) är revisorns kompetens en förutsättning för att 

revisorn ska kunna skapa förtroende och därmed få tillgång till företagsspecifik information. 

Andersson och Hallén (2018) menar att kompetens kan definieras som de färdigheter och 

egenskaper som en individ använder för att uppnå det som krävs i en viss situation. Att en 

revisor besitter hög kompetens är således avgörande för förtroendet för revisorn (Brusell & 

Neurath, 2010; Rennie m.fl., 2010; Tse, Trotman & Cheng, 2012). För att revisorer ska kunna 

skapa och behålla ett förtroende behöver revisorns kompetens kontinuerligt kontrolleras och 

uppdateras (Revisorsinspektionen, 2018a). Revisorers kompetenskrav är idag höga, men det 

betyder inte det att kraven inte kommer att höjas mer och mer med åren. Samhället är dessutom 

enligt både Johansson och Möllerström Nording (2016) och Halling (2017) under ständig 

förändring, vilket medför att revisorns roll håller på att förändras. På grund av förändringen vill 

Revisorsinspektionen (RI) stärka kraven på revisorers utbildning, med syfte att uppnå högre 

kompetens hos revisorerna (Revisorsinspektionen, 2018a). Enligt Halling (2017) behöver inte 

kompetensen enbart höjas utan även breddas och göras mer flexibel för att revisorerna ska 

kunna möta de framtida krav som de kommer ställas inför. 

 

Revisorns oberoende är enligt Carrington (2014) och Iredahl (2018) ett annat villkor för ett 

välfungerande näringsliv, detta då klientföretagens intressenter måste kunna lita på den 

information som företagen anger. Genom att låta en oberoende revisor granska klientföretagets 

räkenskaper och förvaltning visar företaget att de strävar efter att följa marknadens spelregler 

(Iredahl, 2018). Om det finns skäl till att tvivla på revisorns oberoende kommer därför revisorns 

utlåtande inte att ge något som helst förtroende från allmänheten och därmed inte heller från 

klientföretaget (SEC, 2000; Carrington, 2014). Revisorn anses nämligen vara en länk mellan 
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klientföretagen och dess intressenter (Iredahl, 2018). Enligt Öhman, Häckner och Sörbom 

(2012) och Howieson (2013) är det dock problematiskt för revisorn att agera helt oberoende då 

revisorn stöter på konflikter mellan att tillgodose både klientföretagets och allmänhetens 

intresse. Med tanke på att revisionen är en form av trygghet för de som har ett ekonomiskt 

intresse i ett företag (Howieson, 2013; Carrington, 2014), är därmed revisorns oberoende 

gentemot det reviderade företaget en förutsättning för klientföretagens förtroende för revisorn.  

 

Revisorns tystnadsplikt är en ytterligare betydelsefull princip som kan inverka på 

klientföretagens förtroende för revisorer, detta med tanke på att företaget förväntar sig att 

revisorn upprätthåller sekretess för den information som samlats in från klienten under 

revisorns uppdrag (Joshi, Ajmi & Bremser, 2009). Enligt aktiebolagslagen innebär 

tystnadsplikten att revisorn inte får lämna upplysningar om företaget till en tredje part, om det 

kan vara till skada för företaget (SFS 2005:551, 9 kap. 41 §). I revisorslagen står det dessutom 

att revisorn inte får röja uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning (SFS 2001:883, 26 

§). Däremot kan det uppstå situationer där tystnadsplikten inte gäller. I vissa situationer har 

nämligen revisorn en upplysningsskyldighet, vilket innebär att revisorn har skyldighet att lämna 

uppgifter kring företaget (SFS 2005:551, 9 kap. 46 §). Exempelvis kan det vara aktuellt för 

revisorn att rapportera uppgifter till Finansinspektionen om ett börsbolag eller finansiellt 

företag åsidosätter sina skyldigheter när det gäller deras revision (Regeringen, 2016b; 

Revisorsinspektionen, 2018b). 

 

Revisionsbranschen har även principer, lagar, regler samt professionella uppförandekoder att 

förhålla sig till. En förutsättning för klientföretagens förtroende för revisorer är därför enligt 

Mueller m.fl. (2015) att revisorerna följer branschens lagar och normer. Ett identifierat problem 

är dock att ytterligare lagstiftning efterfrågas med bakgrund av att färre revisionsfel hade gjorts 

om det funnits bättre kontroller på revisionen (Howieson, 2013; Marton, 2014). Däremot är det 

en omfattande process att införa ny lagstiftning, även om det enligt Howieson (2013) hade 

medfört att förtroendet för revisorerna hade ökat.  

 

Utifrån ovan kan det antas att revisorns kompetens (Mayer m.fl., 1995; Brusell & Neurath, 

2010; Rennie m.fl., 2010; Tse m.fl., 2012), oberoende (Howieson, 2013; Carrington, 2014; 

Iredahl, 2018), tystnadsplikt (Joshi m.fl., 2009), samt lagar och normer (Howieson, 2013; 

Marton, 2014; Mueller m.fl. 2015) påverkar stora företags förtroende för revisorer. Däremot 

har den tidigare forskningen studerat allmänhetens förtroende för revisorer (t.ex. Alkefjärd, He 
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& Kasemi, 2012; Franck & Gratjov, 2013; Howieson, 2013; Mueller m.fl., 2015), samt om 

revisorerna utvecklar förtroende för klientföretagens ledning och huruvida det förtroendet 

påverkar revisorernas revisionsbeslut (t.ex. Johnstone, Sutton & Warfield, 2001; Kerler & 

Killough, 2008). Samtidigt verkar det vara begränsat med litteratur om vad som påverkar 

företags förtroende och framför allt stora företags förtroende för revisorer. Genom att undersöka 

stora företags förtroende kan vi förhoppningsvis dra slutsatser om hur förtroendet ser ut i den 

grupp som verkligen vet vilken funktion revisorn och revisionen fyller i samhället (Alkefjärd 

m.fl., 2012; Franck & Gratjov, 2013). Som nämnts tidigare har dessutom de stora företagen 

påverkats mest av de inträffade företagsskandalerna, vilket medfört att samhället tenderar att 

ha höga förväntningar på dem (SOU 2004:47; Gometz, 2006). Samtidigt kan skandalerna ha 

medfört att stora företag har ett bristande förtroende för revisorer. På grund av de höga 

förväntningarna och ett eventuellt bristande förtroende är det av betydelse att undersöka vilka 

faktorer som påverkar stora företags förtroende för revisorer. Det är även av betydelse för 

revisionsbranschen då stora företag har revisionsplikt, detta med tanke på att branschen inte 

kan sälja några revisionstjänster utan förtroende (Boland, 1982; Marténg, 2015). 

 

Oss veterligen finns det inte heller någon enhetlig modell om vilka faktorer som påverkar stora 

företags förtroende för revisorer. Utifrån tidigare studier, som undersökt olika specifika 

samband, har vi således kombinerat olika faktorer som antas påverka stora företags förtroende 

för att på så sätt utveckla en mer omfattande teoretisk modell än tidigare studier. Den utvecklade 

modellen utgår från ett samarbetsperspektiv, det vill säga vilka faktorer som påverkar 

klienternas förtroende och därmed vilja att samarbeta under ett pågående revisionsuppdrag, och 

kommer därefter att testas empiriskt. Genom att förklara stora företags förtroende för revisorer 

bidrar studien till att både enskilda revisionsbyråer och revisionsbranschen kan bli bättre ställda 

att förutse klienternas krav snarare än att reagera på klienternas missnöje. 

 

1.3  Syfte 

Syftet med studien är att utforska faktorer som påverkar stora företags förtroende för revisorer.  

 

1.4  Disposition   

Studien är indelad i sex kapitel. I detta inledande kapitel har det getts en introduktion till 

studiens bakgrund och problematisering, vilket resulterat i studiens syfte. Det andra kapitlet 

redogör för den vetenskapliga metoden, vilken inkluderar studiens forskningsfilosofi, 
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vetenskapliga ansats, forskningsmetod och teorianvändning. Tanken med teorianvändningen är 

att få en bättre förståelse för hur studiens teoretiska referensram är uppbyggd. Det tredje kapitlet 

utgör den teoretiska referensramen som först presenterar grundläggande professionsteori och 

förtroendeteori. Därefter härleds de faktorer som antas påverka stora företags förtroende för 

revisorer utifrån tidigare litteratur. Kapitlet avslutas med etableringen av en sammanfattande 

modell som senare kommer testas empiriskt. Det fjärde kapitlet redogör för den empiriska 

metoden, vilken bland annat behandlar studiens datainsamlingsmetod, urval, operationalisering 

och analysmetod. I det femte kapitlet presenteras studiens empiriska resultat. Kapitlet inleds 

med beskrivande statistik följt av resultatet från de multipla linjära regressionsanalyserna. Till 

sist görs en sammanställning av modellprövningen. Det sjätte och avslutande kapitlet redogör 

det för studiens slutsatser. Kapitlet avslutas med studiens bidrag och förslag till framtida 

forskning.   
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2. Vetenskaplig metod  

I detta kapitel motiveras studiens filosofi, ansats och metod. Därefter ges en kort redogörelse 

för teorianvändningen och därtill den teoretiska referensramens uppbyggnad.  

2.1  Forskningsfilosofi, vetenskaplig ansats och forskningsmetod  

Utifrån tidigare litteratur inom framförallt revisionsinriktad förtroendeteori har vi försökt att 

förklara olika faktorer som påverkar stora företags förtroende för revisorer. Till skillnad från 

en hermeneutisk forskningsfilosofi, som handlar om tolkning och förståelse, har denna studie 

således utgått ifrån ett positivistiskt angreppssätt (Bryman & Bell, 2015). Då den positivistiska 

forskningsfilosofin består av objektiv ontologi, det vill säga där verkligheten anses vara 

oberoende av den som studerar, har vi hållit en distanserad relation till studieobjektet. En fördel 

med den positivistiska forskningsfilosofin är att den möjliggör en generalisering av resultatet 

till hela populationen (Bryman & Bell, 2015).  

 

För att identifiera olika faktorer som inverkar på stora företags förtroende för revisorer utgick 

vi, som tidigare nämnts, ifrån tidigare forskning inom både grundläggande och 

revisionsinriktad förtroendeteori. Studiens vetenskapliga ansats är därför deduktiv. Det 

deduktiva tillvägagångssättet gör det möjligt att studera studieobjektet i enlighet med tidigare 

forskning och teorier. Fördelarna med detta är att utfallet potentiellt redan har förklarats i annan 

litteratur, vilket ökar graden av objektivitet och minskar risken för feltolkningar (Bryman & 

Bell, 2015). En nackdel med det deduktiva tillvägagångssättet är dock att tolkningen av teorin 

och därtill kopplingen till datainsamlingen utgår ifrån den som drar slutsatsen. Det innebär att 

en studies slutsats riskerar att påverkas av den förförståelse som forskaren har. Däremot anses 

risken vara betydligt mindre när det finns en teoretisk referensram som utgår från tidigare 

empiriska bevis (Denscombe, 2016). Vid en deduktiv metod finns det även en risk för att 

studien blir riktad åt samma håll som tidigare forskning och att man då missar outforskade 

områden (Bryman & Bell, 2015). Då det verkar vara begränsat med litteratur om stora företags 

förtroende för revisorer anser vi att den konsekvensen är obefogad. Med tanke på att studiens 

forskningsfilosofi är positivistisk och vetenskapliga ansats är deduktiv, tillämpas en kvantitativ 

forskningsmetod. En kvalitativ forskningsmetod hade varit lämplig om vi istället eftersökte en 

djupare förståelse kring varför de identifierade faktorerna påverkar stora företags förtroende för 

revisorer.  
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2.2  Teorianvändning  

Då studiens syfte är att utforska faktorer som påverkar stora företags förtroende för revisorer 

har vi använt ett eklektiskt tillvägagångssätt. Anledningen till att ett eklektiskt tillvägagångssätt 

har använts är för att tillvägagångssättet möjliggör en kombination av flera olika teorier 

(Bryman & Bell, 2015). Genom att använda olika teorier kan vi utveckla en mer omfattande 

teoretisk modell över stora företags förtroende för revisorer, och på så sätt ge en helhetsbild 

som inkluderar flera olika faktorer från tidigare forskning.  

 

Med tanke på att studien inriktar sig på förtroendet för revisorer ansågs professionsteori 

lämpligt, eftersom revisionsyrket traditionellt ses som en profession (Broberg, Umans & 

Gerlofstig, 2013). Genom att nämna professionsteorin möjliggörs därmed en förklaring om vad 

en profession innebär och hur förtroendet för revisorer påverkas av förväntningarna på och 

uppfattningarna om professionen. Samtidigt är begreppet förtroende ett komplext fenomen som 

inte kan förklaras genom enbart en teori (Lewicki & Bunker, 1999). Därför har vi valt att beakta 

hur tidigare forskning har definierat begreppet förtroende. De olika definitionerna leder därefter 

till studiens definition av fenomenet förtroende. Utifrån tidigare forskning går det även utläsa 

att fyra faktorer är mer förekommande än andra när påverkan på förtroendet diskuteras: 

revisorns kompetens (Mayer m.fl., 1995; Brusell & Neurath, 2010; Rennie m.fl., 2010; Tse 

m.fl., 2012), oberoende (Howieson, 2013; Carrington, 2014; Iredahl, 2018), tystnadsplikt (Joshi 

m.fl., 2009) samt lagar och normer (Howieson, 2013; Marton, 2014; Mueller m.fl. 2015). De 

identifierade faktorerna har vi dessutom kunnat koppla till både förtroendeteorin och 

professionsteorin. För att utforska de nämnda faktorerna har främst vetenskapliga artiklar, 

lagrådsremisser samt artiklar från FAR och Tidningen Balans granskats. Genom denna 

granskning får vi en djupare förståelse för hur de olika faktorerna möjligtvis kan påverka 

förtroendet för revisorerna.  
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3. Teoretisk referensram   

I detta kapitel presenteras först professionsteori följt av grundläggande förtroendeteori. Därefter 

redogörs det för de faktorer som utifrån tidigare litteratur kan antas påverka stora företags 

förtroende för revisorer. Kapitlet avslutas med en övergripande och sammanfattande modell 

som senare testas empiriskt.  

 

3.1 Professionsteori 

Brante (2005) menar att begreppet profession är av stor betydelse då begreppet uppstår både 

inom organisationer och samhällsutvecklingen. För att yrkesmännen ska uppfattas som legitima 

måste professionens medlemmar uppvisa att de arbetar för allmänhetens bästa och inte sitt eget 

intresse (Ponemon & Gabhart 1990; Brante, 2005; Agevall & Jonnergård, 2013). Grey (1998) 

menar därtill att legitimiteten för professionens medlemmar ökar då det enbart är de som har 

tillstånd att utöva ett visst yrke. Enligt Brante (2005) förutsätts det att yrkesmännen har 

genomgått en högre formell utbildning, vilket underbygger yrkesmännens vetenskapliga 

kunskap, och på så vis anses de vara kvalificerade för att praktisera professionellt. Genom 

denna förutsättningen får klienterna förtroende för professionen. Dock menar Abbott (1988) att 

den erfarenhet som en individ får inom yrket efter utbildningen är minst lika viktig som den 

höga formella utbildningen.  

 

Enligt Broberg, Umans och Gerlofstig (2013) anses revisionsyrket traditionellt vara en 

profession. Revisionsprofessionen omges dessutom av regler och etiska koder som bland annat 

formuleras av FAR (Alvesson, 1993). En av de mest betydelsefulla faktorerna som gör att 

revisionsyrket ses som en profession är den statliga licensieringen. Något annat som dessutom, 

enligt revisorerna själva, är viktigt för att revisionsyrket ska ses som en profession är de 

oskrivna normerna (Artsberg, 2003). Utifrån ovan framgår det att förväntningarna på och 

uppfattningarna om revisorers kompetens, allmänintresse och efterlevnad av lagar är nära 

kopplat till professionen. Om då exempelvis ett företags förväntningar inte överensstämmer 

med hur de senare upplever yrket, kan det ha en negativ påverkan på förtroendet för revisorerna.  

 

3.2 Förtroendeteori  

Lewicki och Bunker (1999) skriver att förtroende är ett begrepp som behandlas inom både 

ekonomi, sociologi, historia och psykologi. Då förtroendet behandlas inom fler olika 

ämnesområde blir det därför mer komplext att definiera begreppet (Lewicki & Bunker, 1999). 
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För att kunna ge en tydlig bild av stora företags förtroende för revisorer behöver det först finnas 

en uttryckt definition av vad förtroende är. Därför har definitioner av förtroende från tidigare 

litteratur bearbetats för att kunna förklara vad begreppet innebär. Mayer m.fl. (1995) påpekar 

att trots att forskare har uttryckt ett stort intresse av förtroende har dess studier varit 

problematiska, då förtroendebegreppet är både komplext och problematiskt att beskriva. Det 

råder många olika uppfattningar om begreppet och det inte finns något direkt svar på hur 

förtroende ska tolkas och definieras. Det medför att det är lätt att gå vilse bland definitionerna 

av förtroende. Tidigare forskning har alltså haft svårt att enas om en gemensam definition 

(Mayer m.fl., 1995).  

 

För att definiera begreppet förtroende individer emellan har Mayer m.fl. (1995) utvecklat en 

modell genom en granskning av faktorer som skapar förtroende. Studien visade att det var tre 

faktorer som framkom mer än andra. De tre faktorerna var: förmåga, välvillighet och integritet. 

Mayer m.fl. (1995) menar att de dessa faktorer tillsammans definierar begreppet förtroende. 

Den första faktorn, förmåga, möjliggör inflytande inom specifika områden då den 

förtroendetagande parten besitter vissa färdigheter och egenskaper. Det är således revisorns 

kompetens som skapar förtroendet då revisorn genom sin förmåga får tillgång till 

företagsspecifik information. Den andra faktorn, välvilja, kopplar Mayer m.fl. (1995) till vilken 

utsträckning den förtroendetagande parten, revisorn, antas vilja utföra goda handlingar 

gentemot den förtroendegivande parten, klientföretaget. Revisorns handlingar ska således inte 

tillgodose revisorns eget intresse. Välvilja inkluderar därtill att revisorn är oberoende, eftersom 

klientföretaget är villigt att vara sårbar mot revisorns handlingar. Med andra ord förväntar sig 

företaget att revisorn utför de åtgärder som är av betydelse, och för detta krävs att revisorn är 

oberoende i sina handlingar (Mayer m.fl., 1995). Till sist den tredje faktorn, integritet, syftar 

till att den förtroendegivande parten har uppfattningen att det förtroendetagande parten följer 

principer som accepteras av den förtroendegivande parten (Mayer m.fl., 1995).  

 

Likt Mayer m.fl. (1995) menar Mueller m.fl. (2015) att förtroende är starkt relaterat till både 

integritet och kompetens. Integritet avser att den ena parten inte utnyttjar den andra parten i 

strävan efter sitt eget intresse. Revisorer måste med andra ord uppfattas som ärliga och icke 

självintresserade. Kompetens avser uppfattningar om att en part har de nödvändiga 

färdigheterna, kunskaperna och erfarenheterna som krävs för att leverera ett löfte eller uppfylla 

en uppgift. Mueller m.fl. (2015) menar att oavsett hur mycket integritet och välvilja en revisor 

har, är det betydelselöst utan kompetens. En revisor behöver således ha den utbildning, 
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erfarenhet och kvalifikationer som krävs för att kunna utföra ett bra arbete. Författarna påtalar 

även att integritet och kompetens är betydelsefullt för revisionen, med tanke på att revisionen 

kan misslyckas om en av egenskaperna inte uppfylls. För att uppnå högt förtroende krävs det 

dessutom att revisorn efterlever lagar, regler och professionella uppförandekoder (Mueller 

m.fl., 2015).  

 

En annan definition av begreppet förtroende har uttryckts av Barber (1983). Barber (1983) 

menar att förtroende grundar sig i förväntningar som ger konsekvenser på förtroendet, oavsett 

om förväntningarna uppfylls eller inte. Förväntningar är således det som väntas komma som en 

konsekvens av de beslut man tar. Exempelvis kan förtroendet ta skada om mottagarens 

förväntningar inte uppfylls. Vidare beskriver Barber (1983) fem olika institutioner där 

förtroende har en stor betydelse, varav en är professioner. Barber (1983) förklarar därtill att 

samhället är beroende av en professionen höga kunskapsnivå, då kunskapen påverkar företagen 

och den allmänna välfärden. För att öka förtroendet mellan exempelvis ett företag och dess 

revisor är även en effektiv kontroll av professionens prestationer betydelsefull (Barber, 1983).  

 

Morgan och Hunt (1994) uttrycker att förtroende är en tro på att den andra parten är tillförlitlig 

och har hög integritet. Författarna förknippar därtill förtroende med egenskaper såsom 

konsekvens, kompetens, ärlighet, rättvishet, ansvarsfullhet, hjälpsamhet och välvillighet. De 

menar också att förtroende handlar om att den förtroendegivande parten är villig att agera och 

vidta åtgärder som annars skulle innebära risker för denne själv. Med andra ord kan förtroende 

förklaras genom att klientföretaget kan förlita sig på att revisorn avsiktligt agerar i 

klientföretagets intresse. Förtroende begreppet blir således starkt kopplat till lojalitet (Morgan 

& Hunt, 1994).  

 

Enligt McAllister (1995) finns det två olika typer av förtroende, rationellt förtroende och 

emotionellt förtroende. Det rationella förtroendet innefattar en individs förväntningar på att den 

andra parten uppfyller det den ska och även hur troligt det är att detta kommer att ske. Det 

emotionella förtroendet är, till skillnad från det rationella förtroendet, uppbyggt genom 

återkommande interaktioner med den part som förtroendet finns för (McAllister, 1995).  

 

Luhmann (2005) beskriver likt McAllister (1995) att förtroende kan delas upp i två delar. Dock 

inte genom att skilja på rationellt och emotionellt förtroende, utan Luhamann (2005) skiljer på 

begreppet genom systemförtroende och personligt förtroende. Systemförtroende innebär att det 
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finns ett förtroende för att systemet har interna kontroller som är tillförlitliga och reducerar 

komplexitet, samt gör samhället mer förståeligt för allmänheten. Syftet med systemförtroende 

är således att hålla samman organisationer och samhällen. Dock kräver dessa kontroller 

specialistkunskaper, vilket försvårar systemförtroendet. När det gäller det personliga 

förtroendet menar Luhmann (2005) att det handlar om att ha förtroende för en annan individ 

och dennes personliga egenskaper. Förtroendet skapas då genom att iaktta individens beteende 

och personlighet för att sedan få en uppfattning om hur pålitlig individen är. Enligt Luhmann 

(2005) kan  det personliga förtroendet testas genom att ge den förtroendetagande parten 

möjlighet att bryta förtroendet. Om den förtroendetagande parten ändå inte bryter förtroendet, 

fastän möjlighet ges, går det konstatera att individen är pålitlig. I sin tur leder det till att den 

förtroendegivande parten ska åsidosätta sitt eget intresse och istället fokusera på den 

förtroendegivande partens vinning (Luhmann, 2005).     

 

Efter att ha bearbetat hur tidigare forskning har definierat förtroende har vi beslutat att denna 

studie tar hjälp av Mayer m.fl. (1995), McAllister (1995), Mueller m.fl. (2015), Barber (1983) 

samt Morgan och Hunt (1994) för att definiera begreppet förtroende. Vårt beslut beror på att de 

nämnda författarna tar upp faktorer så som exempelvis integritet, kompetens, pålitlighet, 

förväntningar, rättvisa, lojalitet, välvillighet, ärlighet, lagar och ansvarsfullhet. Utifrån tidigare 

litteratur framgår det att dessa faktorer kan ha ett samband med stora företags förtroende för 

revisorer. Vi har inte sett ett lika tydligt samband mellan Luhmanns (2005) definition av 

begreppet förtroende och förtroendet för revisorer.  

 

3.3 Förtroendet för revisorer 

Utifrån tidigare teorier och forskning framgår det att revisorns kompetens, oberoende, 

tystnadsplikt samt lagar och normer kan antas påverka företags förtroende för revisorer. I detta 

avsnitt går vi därför in på djupet av varje faktor för att förklara hur de associeras med stora 

företags förtroende för revisorer.  

 

3.3.1. Revisorns kompetens  

Bino Catasús (2016) menar att kompetens i allmänhet är en förutsättning för att kunna behålla 

det förtroende som givits en. Ett kompetensbaserat förtroende baseras på förtroendegivarens 

uppfattningar kring förtroendetagarens förmåga att kunna utföra sitt arbete (Barber, 1983; 

Morgan & Hunt, 1994; Mayer m.fl., 1995; Newell & Swan, 2000; Mueller m.fl., 2015). Det 

medför att förtroendet för revisorer utgår ifrån en förväntan om att de har den kunskap och 
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kompetens som krävs i deras arbete. International Ethics Standards Board for Accountants 

(IESBA) handbok Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA-koden) (2016) anger 

dessutom att det är en grundläggande princip att revisorer tillämpar sin professionella 

kompetens. Revisionslagen (SFS 1999:1079) föreskriver att “en revisor ska ha den insikt i och 

erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och 

omfattningen av företagets verksamhet fordras för att fullgöra uppdraget” (12 § 1 st.). En 

revisors branschkunskap kan således vara betydande för klientföretagets förtroende (Carcello, 

Hermanson & McGrath, 1992; Fontaine, Letaifa & Herda, 2013; Rippe, 2014; Özcelik, 2016). 

Det innebär att revisorer, utöver sin grundläggande kompetens, har den kompetens som 

klientföretaget behöver (Özcelik, 2016). Utifrån ovan litteratur kan det således antas att om en 

revisor har god erfarenhet och kompetens inom klientföretagets bransch och dess speciella 

behov så har klienten större förtroende för revisorn.  

 

Nationalencyklopedin (2018) beskriver social kompetens som ”förmåga att umgås och 

kommunicera med människor i ens omgivning på ett sätt som befrämjar den sociala närvaron”. 

Social kompetens är något som allt fler arbetsgivare eftersträvar hos sina nyanställda (Persson, 

2003). Persson (2003) menar att social kompetens innefattar en relationsaspekt, vilket medför 

att revisorer behöver integrera på ett individuellt plan med såväl sina kollegor som med klienter. 

Ellström (1992) lyfter därtill fram att sociala egenskaper såsom kommunikativ förmåga och 

samarbetsförmåga är förknippade med social kompetens. Att en revisor erhåller social 

kompetens kan därmed ses som en förutsättning för klientföretagens förtroende och därtill vilja 

att samarbeta.  

 

3.3.2 Revisorns oberoende  

Revisorns oberoende är ett begrepp som handlar om revisorns vilja och förmåga att göra 

bedömningar baserade på fakta, snarare än att låta sina beslut påverkas av andra människors 

viljor (Ponemon & Gabhart, 1990; Diamant, 2004; Hurtt, 2010). Samtidigt är revisorns 

oberoende en grundpelare inom revisionsteorin som enligt Mautz och Sharaf  (1961) ställer 

höga krav på integriteten. Integriteten innebär att revisorn och klientföretaget samarbetar 

motsägelsefritt inom ramen för vissa principer. Ett begrepp som är nära relaterat till revisorns 

oberoende och integritet är revisorns professionella skepticism. En revisor med professionell 

skepticism har en kritisk inställning till information och tar också hänsyn till revisionsbevis 

innan hen tar ett beslut. Om det finns en brist på professionell skepticism kan det medföra att 
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revisorn inte upptäcker betydande brister (Beasley, Carcello & Hermanson, 2001), vilket kan 

resultera i att kvalitetsrevisioner inte utförs (Svanberg & Öhman 2014).  

 

Revisionspaketet som trädde i kraft i Sverige år 2016 innebar att det skulle bli högre krav på 

revisionen (Regeringen, 2016b). Revisionspaketet har bland annat medfört ökade krav på 

revisorns oberoende, detta genom att exempelvis ändra möjligheterna för revisorn att lämna 

konsulttjänster till det granskade företaget. Anledningen till de höjda kraven på revisorns 

oberoende är bland annat för att stärka förtroendet för revisorerna (Regeringen, 2016b). Mueller 

m.fl. (2015) hävdar att det är av stor betydelse att det skiljs på revisorns kompetens och 

integritet hos en annan part. Med det menar Mueller m.fl. (2015) att det inte går att ta för givet 

att en revisor är opartisk bara för den besitter tillräckligt med kompetens för att utföra ett bra 

arbete. En revisor som är oberoende har dessutom visat sig vara mindre benägen att utfärda 

negativa rapporter som uppvisar pågående problem för företaget, vilket skapar högre förtroende 

för revisorn från klientföretaget (Francis, 2011).  

 

Öhman m.fl. (2012) och Howieson (2013) menar dock att det på senare år har blivit svårare för 

revisorn att vara opartisk i sitt arbete, detta på grund av att revisorn hamnar i en konflikt mellan 

att tillgodose både företaget och allmänhetens intresse. Även Hellman (2011) påstår att 

revisorerna stöter på problem då de måste göra avvägningar mellan att ha ett nära förhållande 

till klienten och samtidigt upprätthålla tillräckligt avstånd till klienten. Det leder i sin tur till att 

revisorns oberoende kan vara svårare att leva upp till än vad de hade önskat eller trott (Hellman, 

2011). Däremot har Fontaine och Pilotti (2016) funnit att även klienterna vill att revisorn ska 

vara oberoende, vilket tidigare studier inte har uppmärksammat. Studien visar att klienterna  

föredrar ett mer relationellt förhållande med sina revisorer. De menar att när revisorn agerar 

oberoende gentemot klienten så ökar både engagemanget och förtroendet mellan dem. I sin tur 

bidrar detta till att samarbetet mellan revisorn och klienten förbättras (Fontaine & Pilotti, 2016).  

 

Marton (2014) påtalar att den svenska revisionsbranschen har varit utsatt för flera händelser 

som inneburit en del turbulens under senare år, vilket bidragit till ett minskat förtroende för 

revisionsbranschen och dess revisorer. Det är därför av stor betydelse att branschen följer de 

krav som ställs på revisorns oberoende. I sin tur menar Marton (2014) att det skulle kunna 

medföra ett starkare förtroende för den svenska revisionsbranschen och dess revisorer. 
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3.3.3 Revisorns tystnadsplikt  

Revisorernas tystnadsplikt regleras i aktiebolagslagen (ABL), medan branschens etiska regler 

vägleder redovisningskonsulter och andra rådgivare. Tystnadsplikten för en revisor respektive 

en redovisningskonsult ser således inte likadana ut, då tystnadsplikten för revisorer inte blir lika 

långtgående (Engerstedt, 2013). En revisors tystnadsplikt innebär att hen inte får, till en enskild 

aktieägare eller till någon utomstående obehörigen, lämna upplysningar om företagets 

angelägenheter som hen fått kännedom om vid fullgörandet av sitt uppdrag, om det kan vara 

till skada för företaget (ABL, SFS 2005:551, 9 kap. 41 §). Dock gäller inte tystnadsplikten i de 

fall där revisorn har en skyldighet att lämna uppgifter, exempelvis när revisorn är skyldig att 

göra en anmälan eller när revisorn bör rapportera till Finansinspektionen 

(Revisorsinspektionen, 2018b).  

 

Joshi m.fl. (2009) hävdar att revisorers tystnadsplikt är en princip som är av stor betydelse för 

klientföretagen. Tystnadsplikten kräver att revisorerna följer professionella principer, samtidigt 

som de sätts i positioner där deras klienter och allmänhetens intresse står i konflikt med 

varandra. En etisk förpliktelse som revisorer bör efterleva i sina klientrelationer är exempelvis 

att de ska upprätthålla sekretess för information som samlats in från klienterna under revisorns 

uppdrag (Joshi m.fl., 2009). Som nämnts tidigare behöver revisorn dessutom få tillgång till 

företagsspecifik information för att kunna genomföra sitt arbete, samtidigt måste klientföretaget 

kunna lita på att informationen inte sprids vidare. Om företaget misstänker att revisorn sprider 

informationen vidare, kan det medföra att revisorn inte få tillgång till den nödvändiga 

information som krävs och det skulle troligen leda till att revisionen inte uppnår 

revisionskvalitet (Clements, Neill & Stovall, 2012). Vidare är revisorn skyldig att lämna 

upplysningar som stämman begär till bolagsstämman, om det inte skulle vara till väsentlig 

skada för företaget (ABL, SFS 2005:551, 9 kap. 45 §). Upplysningsplikten skiljer sig dessutom 

åt mellan revisorer och redovisningskonsulter, då det inte finns några lagbestämmelser om 

upplysningsplikt för redovisningskonsulter och andra rådgivare (Engerstedt, 2013). 

Upplysningsplikt kan förekomma vid exempelvis taxeringsrevision eller brottsmål.  

 

3.3.4 Lagar och normer  

Varje land har sina egna institutioner som är direkt involverade i förordningar och 

övervakningar av revisorer (Francis, 2011). För många länder utanför USA kommer dessa 

institutioner att inkludera dels International Accounting Standards Board (IASB), som utfärdar 

internationella och  finansiella redovisnings- och rapporteringsstandarder, dels International 
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Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), som utfärdar internationella 

revisionsstandarder. Därtill har varje land sin egen uppsättning institutioner som reglerar 

revisionen, varav många antar de internationella standarderna med mindre ändringar relaterade 

till juridiska strukturer (Francis, 2011). Exempelvis uttrycker revisionslagen (SFS 1999:1079) 

att “Endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor kan vara revisor i…” (11 § 2 st.). 

Mueller m.fl. (2015) påpekar att det inom revisionsbranschen inte enbart är viktigt att förhålla 

sig till företagets önskade principer. Det är av lika stor betydelse att lagar, regler och 

professionella uppförandekoder följs för att företagen ska fortsätta ha högt förtroende för 

revisorer.   

 

Dock är ett vanligt svar på upplevda fel i revisionen att det saknas ytterligare lagstiftning för 

kontroll av revisionen (Howieson, 2013). Anledningen till detta kan vara att politiker inte 

förstår komplexiteten av revision eller företagen och tenderar således att försöka hitta en lösning 

som passar alla (Howieson, 2013). I sin tur leder det till att lösningen begränsar det nödvändiga 

utövandet av professionell bedömning av revisorerna. Lagstiftning är också dyrt att 

implementera, övervaka och verkställa (Howieson, 2013). För att kunna öka förtroendet inom 

den svenska revisionsbranschen menar Marton (2014) att det behövs en grundlig genomlysning 

av reglerna kring revisionen. IASB bidrar dock till detta när de ger ut standarder som ska följas, 

men då det finns specifika regler just för Sverige kvarstår problemet med att tolkningen av 

regler sker i Sverige. Marton (2014) menar därför att tillsynen i Sverige behöver stärkas för att 

förtroendet för branschen och dess revisorer ska öka.   

 

År 2016 föreslog Regeringen flera ändringar av regler som syftar till att stärka förtroendet för 

revisorerna och revisionerna. Förslagen bygger på ett EU-direktiv och en EU-förordning, och 

kom senare att kallas för revisionspaketet (Regeringen, 2016b). Revisionspaketet berör stora 

delar av reglerna för revisorer och revision. Exempelvis ska Finansinspektionen kunna vidta 

åtgärder om ett börsbolag eller ett finansiellt företag bryter mot revisionsregler. En annan 

förändring är införandet av byrårotation, vilket innebär att börsbolag och de viktigaste 

finansiella företagen inte får ha samma revisionsbyrå i mer än tio år (Regeringen, 2016b). 

 

3.4 Modellutveckling  

Utifrån ovanstående litteraturgenomgång kan det antas att det finns fyra faktorer som skulle 

kunna påverka stora företags förtroende för revisorer. De fyra faktorerna är revisorns 

kompetens (se avsnitt 3.3.1), oberoende (se avsnitt 3.3.2), tystnadsplikt (se avsnitt 3.3.3) samt 
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lagar och normer (3.3.4). Tillsammans utgör de nämnda faktorerna studiens modell som sedan 

testas empiriskt. De förhållanden som modellen illustrerar är ensidiga. Det innebär att stora 

företags förtroende för revisorer utgör den beroende variabeln och de fyra identifierade 

faktorerna utgör de oberoende variablerna (Körner & Wahlgren, 2015). Modellen illustrerar 

därmed att de oberoende variablerna har en inverkan på stora företags förtroende för revisorer 

men stora företags förtroende för revisorer påverkar inte de oberoende variablerna omvänt.  

 

 

 

 

Modell 3.1 Oberoende variabler som enligt tidigare forskning kan antas påverka stora företags förtroende för 

revisorer.  
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4. Empirisk metod 

I detta kapitel diskuteras först studiens datainsamlingsmetod och urval. Därefter redogörs det 

för hur enkätundersökningen utformats och därtill vilka variabler i studien som utgör beroende 

och oberoende variabler. Till sist görs en beskrivning av den analysmetod som använts samt 

studiens etiska beaktanden vid datainsamlingen.  

 

4.1  Datainsamlingsmetod 

Syftet med studien är att utforska faktorer som påverkar stora företags förtroende för revisorer. 

För att undersöka huruvida ett samband föreligger eller inte, valdes därför en kvantitativ metod. 

Vi valde att genomföra en webbaserad enkätundersökning, via SurveyMonkey, då metoden 

möjliggör att nå ut till ett stort antal respondenter med geografisk spridning (Denscombe, 2016). 

Genom att använda en webbaserad enkät elimineras även risken för intervjuareffekten, det vill 

säga att vi omedvetet påverkar respondenterna genom personlig närvaro. En annan fördel med 

en webbaserad enkät är att det går att lägga in olika funktioner som minskar risken att fel 

uppkommer i processen när enkäten fylls i (Denscombe, 2016). Funktionerna ökar således våra 

möjligheter att få tillbaka fullständiga och tydligt ifyllda enkäter, vilket är betydelsefullt för oss 

då vi är medvetna om att webbenkäter kan ha en relativt låg svarsfrekvens. Genom att använda 

en webbaserad enkät kan dessutom respondenternas svar överföras direkt till 

analysprogrammet, i denna studie SPSS, vilket minskar risken för inmatningsfel (Denscombe, 

2016). Tanken var att vi skulle föra över svaren via den nämnda funktionen men då funktionen 

inte är kostnadsfri, samtidigt som vi har en relativt kort enkät, togs beslutet att föra över 

materialet för hand. Efter inmatningen kontrollerades istället datamaterialet noggrant. 

 

Innan enkäten skickades ut testades den på tre företagsledare, vilka driver sin verksamhet i 

Östra Göinge Kommun samt Osby Kommun. Enkäten testades på grund av att vi är medvetna 

om att det finns en risk att respondenterna inte förstår alla frågor. Samtidigt kan det inte ges 

några förtydliganden, vilket är möjligt vid intervjuer. Syftet med att vi testade enkäten var 

således för att kontrollera att enkäten var korrekt utformad samt lättförståelig, för att därmed 

minska risken för missförstånd. En annan avsikt med testningen var att uppskatta hur lång tid 

det skulle ta för respondenterna att svara på enkäten. De tre testpersonerna uppfattade enkäten 

som korrekt och lättförståelig samt att det tog cirka 4 minuter att besvara enkäten, således 

gjordes inga justeringar. Efter att enkäten (bilaga 1) och den tillhörande operationaliseringen 

(avsnitt 4.3) godkänts av en anställd vid Högskolan Kristianstad ansågs enkäten vara lämplig 
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för vår datainsamling. Enkätundersökningen skickades därmed ut den 27 april 2018 och var 

öppen för svar till och med den 4 maj 2018. I samband med enkätutskicket skickades även ett 

följebrev med som innehöll en kort information om studiens syfte, beräknad svarstid, en garanti 

om att svaren behandlas konfidentiellt samt en länk till enkäten (bilaga 2). Utöver det första 

utskicket skickades ett påminnelsemail den 2 maj 2018 till de i studiens urval som ännu inte 

besvarat enkäten.  

 

4.2 Urval  

Som vi nämnt i inledningen fokuserar studien på stora företag då bland annat samhället, med 

bakgrund av uppmärksammade företagsskandaler, tenderar att ha höga förväntningar på dem. 

Dock finns det olika definitioner av stora företag. Eftersom vår studie fokuserar på svenska 

företag valde vi att tillämpa årsredovisningslagens definition av stora företag. Enligt 

Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554, 1 kap. 3 § 4 p.) avser stora företag de företag som 

uppfyller mer än ett av nedan villkor under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:  

 

 fler än 50 anställda i medeltal  

 mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning  

 mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning  

 

Högskolan Kristianstads databas Retriever Business användes för att ta fram studiens urval 

bestående av 500 stora företag. Fördelen med att använda ett urval är att undersökningen blir 

tids- och kostnadsbesparande. Däremot finns en risk för ett felaktigt val av populationen, vilket 

kan påverka studiens validitet (Bryman & Bell, 2015). För att få en mer objektiv och rättvisande 

bild av verkligheten och därmed minska risken för ett felaktigt urval tillämpades ett 

slumpmässigt urval (Bryman & Bell, 2015). Genom Retriever Business sökfunktion 

sammanställdes en förteckning på stora företag i Sverige. Därefter valdes vart femte företag ut 

till studiens urval. Det innebär således att alla stora företag haft samma chans att komma med i 

urvalet.  

 

I den här studien representeras de stora företagen av dess företagsledning, på grund av att de 

antas sköta kontakten med företagets revisor. Både Schaub (1996) och Baldvinsdottir och 

Johansson (2006) menar att själva kontakten med en revisor påverkar förtroendet för revisorn 

och även revisionen. För att nå ut till urvalet användes företagens egna hemsidor och de e-

postadresser som fanns tillgängliga till verkställande direktörer och ekonomichefer. Däremot 
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offentliggjorde inte alla företag den verkställande direktörens eller ekonomichefens e-

postadress, vilket medförde att nästkommande företag i förteckningen användes.  

 

4.3 Operationalisering 

I detta avsnitt genomförs en operationalisering som syftar till att omvandla ett koncept till något 

som går att mäta (Bryman & Bell, 2015). Vid en operationalisering är det viktigt att de mått 

som tas fram för att mäta sambandet ska vara tillförlitliga och mäta det som faktiskt ska mätas 

(Lind, 2014). Vid utformningen av studiens enkät (bilaga 1) utgick vi därför från vår framtagna 

modell (modell 3.1) som bygger på tidigare litteratur kring förtroendet för revisorer. Därtill 

kunde vi ta fram de frågor som var relevanta och absolut nödvändiga för studiens syfte, vilket 

gjorde att enkäten kunde hållas så kort som möjligt. Förhoppningsvis ökade det svarsfrekvensen 

något. 

 

Samtliga påståenden gällande studiens beroende variabel är utformade på liknande sätt för att 

ge respondenterna ett enhetligt intryck av enkäten: ”Jag anser att vår revisor…”. Därtill är även 

påståendena kring studiens oberoende variabler utformade på liknande sätt: ”Vår revisor…”. 

Genom att ha en tydlig formgivning med konsekvent utformade påståenden minskar risken för 

svarsbortfall (Denscombe, 2016). Påståendena till studiens beroende variabel mäts genom 

frågorna 7.1-7.8 och påståendena till studiens oberoende variabler mäts genom frågorna 8.1-

8.11. Vanligtvis används en fem-gradig Likertskala när personer ombeds ta ställning till olika 

påståenden (Bryman & Bell, 2015), men med tanke på att personer tenderar att undvika 

ändpunkterna (Patel & Davidsson, 2011), användes en sju-gradig skala, där 1 = Instämmer inte 

alls, 4 = Varken eller och 7 = Instämmer helt. Genom att använda en sju-gradig Likertskala 

hoppas vi således få bättre spridning på respondenternas svar. Den nio-gradiga Likertskalan 

valdes bort på grund av att för många svarsalternativ ökar risken för att respondenterna börjar 

svara mer slumpmässigt (Bryman & Bell, 2015). För att respondenterna inte skulle kunna utläsa 

vilka frågor som mätte vad blandades dessutom enkätens frågor under respektive variabel. 

 

 

4.3.1 Beroende variabel  

Med tanke på att studiens beroende variabel, förtroende, är ett komplext fenomen har begreppet 

brutits ned i åtta enkätfrågor. Nedbrytningen möjliggör att vi kan mäta den beroende variabeln 

för att därefter se möjliga samband med de faktorer som påverkar förtroendet för revisorerna. 

Enligt Morgan och Hunt (1994) och Mueller m.fl. (2015) är ärlighet en faktor som är nära 
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förknippat med begreppet förtroende. Andra faktorer som Morgan och Hunt (1994) använder 

sig av vid definitionen av förtroende är lojalitet, rättvisa, ansvarsfullhet, hjälpsamhet och 

pålitlighet. Förväntningar är en ytterligare faktor som nämns i tidigare forskning kring 

begreppet förtroende (Barber, 1983; Mayer m.fl., 1995; McAllister, 1995; Lewicki & Bunker, 

1999). Då förväntningar är återkommande i tidigare forskning har även denna faktor tagits med 

när vi mäter vår beroende variabel. Till sist mäts välvilligheten, då även denna faktor ofta 

förekommer i tidigare forskning kring definitionen av förtroende (Morgan & Hunt, 1994; 

Mayer m.fl., 1995; Mueller m.fl., 2015). För att mäta de stora företagens förtroende för 

revisorer har vi således utformat följande frågor: 

        

 Ärlighet mäts genom fråga 7.4 ”Jag anser att vår revisor är fullkomligt ärlig gentemot 

mig”.  

 Lojalitet mäts genom fråga 7.7 ”Jag anser att vår revisor är lojal gentemot vårt 

företag”.  

 Rättvisa mäts genom fråga 7.3 ”Jag anser att vår revisor är rättvis”. 

 Ansvarsfullhet mäts genom fråga 7.6 ”Jag anser att vår revisor är ansvarsfull”.   

 Hjälpsamhet mäts genom fråga 7.8 ”Jag anser att vår revisor är hjälpsam vid de 

tillfälle då vi är i behov av hjälp”. 

 Pålitlighet mäts genom fråga 7.1 ”Jag anser vår revisor är pålitlig”. 

 Förväntningar mäts genom fråga 7.5 ”Jag anser att vår revisor uppfyller mina 

förväntningar på en revisor”. 

 Välvilja mäts genom fråga 7.2 ”Jag anser att vår revisor visar omtanke gentemot vårt 

företag”.  

 

4.3.2  Oberoende variabler  

Revisorns kompetens har utifrån tidigare studier antagits kunna påverka stora företags 

förtroende för revisorn (Barber, 1983; Morgan & Hunt, 1994; Mayer m. fl., 1995; Mueller m. 

fl., 2015; Catasús, 2016). För att mäta revisorns kompetens har vi utgått från revisorns förmåga 

att utföra sitt arbete (Barber, 1983; Swan & Newell, 2000), branschkunskap (Carcello m.fl., 

1992; Fontaine m.fl., 2013; Rippe, 2014; Özcelik, 2016) och sociala kompetens (Ellström, 

1992; Persson, 2003).  

 

 Revisorns förmåga att utföra sitt arbete mäts genom fråga 8.9 ”Vår revisor har de 

färdigheter inom revision som krävs för att utföra sitt arbete på ett bra sätt”.  
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 Revisorns branschkunskap mäts genom fråga 8.3 ”Vår revisor har insikt i vår bransch”.  

 Revisorns sociala kompetens mäts genom fråga 8.7 ”Vår revisor har en god förmåga att 

kommunicera och samarbeta med oss”. 

 

Revisorns oberoende har visats ha en möjlig inverkan på stora företags förtroende för revisorn 

(Ponemon & Gabhart, 1990; Marton, 2014; Fontaine & Pilotti, 2016). För att mäta revisorns 

oberoende har vi valt att utgå från revisorns förmåga att göra bedömningar baserade på fakta 

(Ponemon & Gabhart, 1990; Diamant, 2004. Hurtt, 2010), professionella skepticism (Beasley 

m.fl., 2001; Svanberg & Öhman 2014) samt integritet (Mautz & Sharaf, 1961; Barber, 1983; 

Mayer m.fl., 1995, Mueller m.fl., 2015).  

 

 Revisorns förmåga att göra bedömningar baserade på fakta mäts genom fråga 8.1 ”Vår 

revisor gör bedömningar som är baserade på fakta”. 

 Revisorns professionella skepticism mäts genom fråga 8.2 ”Vår revisor har en kritisk 

inställning till information”.  

 Integritet mäts genom fråga 8.10 ”Vår revisor arbetar inom ramen för vissa principer”. 

 

Revisorns tystnadsplikt är en annan faktor som kan antas påverka stora företags förtroende för 

revisorer (Joshi m.fl., 2009; Clements m.fl., 2012; Engerstedt, 2013). Enligt aktiebolagslagen 

(SFS 2005:551) får inte revisorn ”till en enskild aktieägare eller till någon utomstående 

obehörigen lämna upplysningar om sådana bolagets angelägenheter som revisorn får kännedom 

om när han eller hon fullgör sitt uppdrag, om det kan vara till skada för bolaget” (kap. 9, 41 §). 

Även i de etiska reglerna för revisionsbranschen framgår det att revisorn har förpliktelser i sina 

klientrelationer, då det tydliggörs att revisorn ska upprätthålla sekretess gentemot 

klientföretaget (Joshi m.fl., 2009; Engerstedt, 2013). För att mäta revisorns tystnadsplikt har vi 

utgått från två påståenden som presenteras nedan: 

 

 Fråga 8.6 ”Vår revisor upprätthåller sekretess för den information som hen samlat in 

under sitt uppdrag”. 

 Fråga 8.5 ”Vår revisor lämnar inte upplysningar om våra angelägenheter som kan vara 

till skada för vårt företag”. 
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De lagar och normer som revisorn ska förhålla sig till är en annan faktor som kan antas påverka 

stora företags förtroende för revisorer (Marton, 2014; Mueller m.fl., 2015; Regeringen, 2016b). 

Enligt Mueller m.fl. (2015) är det är inte enbart av vikt för revisorn att förhålla sig till företagets 

önskade principer, utan det är av lika stor betydelse att lagar, regler och professionella 

uppförandekoder följs för att företagen ska ha högt förtroende för revisorn. För att stärka 

förtroendet för revisorn ytterligare infördes det år 2016 ett revisionspaket som berörde stora 

delar av reglerna för revisorerna och revisionen (Lagrådsremiss, 2016; Regeringen, 2016). 

Genom att stärka tillsynen i Sverige kommer därtill förtroendet för branschen att öka (Marton, 

2014). För att mäta revisorns efterlevnad av lagar, normer och uppförandekoder har följande 

tre påstående formulerats: 

 

 Fråga 8.4 ”Vår revisor följer de lagar som hen är skyldig till”. 

 Fråga 8.11 ”Vår revisor följer de normer som hen är skyldig till”. 

 Fråga 8.8 ”Vår revisor agerar professionellt”. 

 

4.3.3 Kontrollvariabler  

För att minska risken för felaktiga slutsatser om huvudsambandet har enkäten även beaktat och 

mätt sex kontrollvariabler. De sex kontrollvariablerna är kön, befattning, anställningstid, 

byråstorlek, mandattid samt kontakt med revisorer, vilka har mätts genom enkätens sex 

inledande frågor. Kön mäts genom fråga 1, där 0 = Man och 1 = Kvinna. Befattning mäts genom 

2, där två förutbestämda svarsalternativ presenterades; Verkställande direktör(1) och 

Ekonomichef(2). Utöver de två förutbestämda svarsalternativen fanns alternativet ”Annan 

befattning”(0), vilket gav respondenterna möjlighet att skriva en titel som inte passade in på 

någon av de övriga svarsalternativen. Vi har valt att ha befattning som en kontrollvariabel på 

grund av att de förutbestämda befattningarna antas ha kontakt med en revisor och därmed en 

uppfattning om revisorer. Anställningstid mäts genom fråga 3 som var en öppen fråga, där 

respondenterna fick fylla i hur länge de haft sin befattning i antal år. Om respondenterna haft 

sin befattning i mindre än ett år så fick de ange månader i stället. Byråstorlek mäts genom fråga 

4, där respondenterna fick fylla i vilken revisionsbyrå de har för närvarande. Frågan hade sju 

förutbestämda svarsalternativ, vilka inkluderade de fyra största revisionsbyråerna (Big42) samt 

tre medelstora revisionsbyråer, som var kodade enligt följande: Deloitte(1), EY(2), KPMG(3), 

PwC(4), BDO(5), Grant Thornton(6) och Mazer(7). Utöver de nämnda svarsalternativen kunde 

                                                 
2 Big4 består av Deloitte, EY, KPMG och PwC. 
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respondenterna välja ”Annan revisionsbyrå”(0), vilket gav dem möjlighet att skriva in namnet 

på en annan revisionsbyrå. Vidare mäts mandattid genom fråga 5 som var en öppen fråga, där 

respondenterna fick fylla i hur länge de haft sin nuvarande revisor i antal år. Om respondenterna 

haft sin nuvarande revisor i mindre än ett år så fick de ange månader i stället. Kontakt med 

revisorer mäts genom fråga 6 som var en öppen fråga, där respondenterna fick möjlighet att 

fylla i hur många gånger per år de har kontakt med företagets revisor.  

 

4.4 Svarsfrekvens  

Studiens enkätundersökning resulterade i totalt 78 svar, vilka alla var fullständiga. En möjlig 

förklaring till att vi inte fick några bortfall, det vill säga att respondenterna avbrutit enkäten, 

kan vara att vi endast ställde de frågor som var relevanta och absolut nödvändiga för studiens 

syfte. Genom att vi haft en kort och konsekvent utformad enkät, kan det ha medfört att 

respondenterna ansett sig ha tid och lust att genomföra enkäten. Vidare har de 78 fullständiga 

svaren resulterat i en svarsfrekvens på 15,6 procent. När det gäller webbaserade enkäter påstår 

Trost (2007) att en svarsfrekvens mellan 50 och 75 procent är bra. Däremot menar Denscombe 

(2016) att forskare ska vara nöjda om de uppnår en svarsfrekvens mellan 15 och 20 procent. 

Enligt vår uppfattning är ändå svarsfrekvensen på 15,6 procent relativt låg. För att kunna dra 

slutsatser är det därför ännu viktigare att det insamlade datamaterialet representerar 

urvalsramen (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003).  

 

I tabell 4.1 presenteras könsfördelningen av studiens urval och respondenter. Av tabellen 

framgår det att svarsfrekvensen bland män är 71,8 procent och kvinnor 28,2 procent. Det 

innebär således att respondenterna representerar studiens urval vad gäller svenska 

företagsledare.  

 
Tabell 4.1 Könsfördelning bland urval och respondenter 

 

             Urval        Respondenter 

 Antal Andel Antal Andel   

Man  405 81,0 % 56 71,8 % 

Kvinna  95  19,0 % 22 28,2 % 

Totalt 500 100 % 78 100 % 

 

 

En liknande tabell illustrerar befattningsfördelningen bland studiens urval och respondenter, 

där det framgår en viss skillnad (tabell 4.2). Svarsfrekvensen bland verkställande direktörer är 

59,0 procent och ekonomichefer 30,8 procent. Av respondenterna hade dessutom 10,3 procent 
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en annan befattning än verkställande direktör och ekonomichef. I samband med enkätutskicket 

tog vi emot ett flertal mejl från olika verkställande direktörer, med en förklaring om att de 

vidarebefordrat följebrevet till företagets ekonomi- eller redovisningschef då de själva inte har 

kontakt med företagets revisor. Skillnaden mellan studiens urval och respondenter kan således 

bero på att följebrevet vidarebefordrades internt.  

 

Tabell 4.2 Befattningsfördelning bland urval och respondenter 

 

                        Urval        Respondenter 

  Antal Andel Antal Andel   

Verkställande direktör 397 79,4 % 46 59,0 % 

Ekonomichef  103 20,6 % 24 30,8 % 

Annan befattning    8 10,3 % 

Totalt  500 100 % 78 100 % 

 

Trots att de företagsledare som deltagit i studien representerar urvalet bör ändå analysen tolkas 

med försiktighet, detta med tanke på den relativt låga svarsfrekvensen.  

 

4.5 Analysmetod 

Studiens insamlade datamaterial har analyserats i SPSS som är ett dataprogram för statistisk 

analys. Vid analysen har en signifikansnivå på 5 procent valts på grund av att nivån ger en 

tillräckligt hög tillförlitlighet (Körner & Wahlgren, 2015). I de tabeller där signifikanser anges, 

kommer dessutom en signifikansnivå på 10 procent att markeras ut. Däremot förs inga djupare 

resonemang kring dessa signifikanser, utan tanken är att de ska beteckna svagare samband. För 

att säkerställa reliabiliteten på enkätundersökningens sammanslagna frågor gällande studiens 

beroende och oberoende variabler, genomfördes ett Cronbach’s Alpha-test. Gällande den 

beroende variabeln gjordes även en faktoranalys för att visa att de åtta sammanslagna frågorna 

mäter samma sak. Med tanke på att vår framtagna modell behandlar fyra oberoende variabler 

(kompetens, oberoende, tystnadsplikt samt lagar och normer), som antas påverka en beroende 

variabel (förtroende), samt sex kontrollvariabler har multipel linjär regressionsanalys använts 

(Hair m.fl., 2010). För att ta reda på om det insamlade datamaterialet är normalfördelat eller 

inte, har ett Kolmogorov-Smirnov-test genomförts.  

 

4.6 Etiska beaktanden  

Vetenskapsrådet (2002) uttrycker fyra allmänna etiska principer för forskning: 

informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet. 
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Informationskravet innebär att respondenterna ska informeras om studiens syfte, att deras 

deltagande är frivilligt samt att de när som helst har rätt till att avbryta sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002). Med hänsyn till informationskravet informerades därför studiens 

respondenter i följebrevet om att deras deltagande är frivilligt och att studien handlar om 

respondentens förtroende för sin revisor. Respondenterna hade dessutom möjlighet att avbryta 

sin medverkan när som helst.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att respondenternas personuppgifter ska hanteras konfidentiellt 

och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). 

Kravet har medfört att vi informerat studiens respondenter om att deras svar behandlas 

konfidentiellt. Respondenterna informerades om detta i både följebrevet och i själva enkäten. 

Det går heller inte att koppla svarsdata till någon enskild e-postadress, förutom i de fall där 

respondenten själv valt att ange sin e-postadress för att ta del av studiens resultat. De e-

postadresser som har angetts i enkäten bevarades fram till dess att studien var färdigställd, detta 

för att vi skulle kunna skicka ut resultaten till de respondenter som önskat så. När resultaten 

skickats ut togs samtliga e-postadresser bort.  

 

Nyttjandekravet handlar om att insamlad data från respondenterna endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Den data som har samlats in för studiens syfte 

kommer således enbart att användas för att göra en analys i SPSS.  

Samtyckeskravet handlar om att respondenterna har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Innan genomförandet av en undersökning måste således respondenterna ge sitt 

samtycke till att delta i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Med tanke på att vi genomfört en 

webbaserad enkät där respondenternas deltagande varit frivilligt har vi tolkat respondenternas 

deltagande som deras medgivande till att delta i vår undersökning.   
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5. Empiriskt resultat   

Kapitlet inleds med ett kort avsnitt beskrivande statistik. Därefter redogörs det för en 

sammanslagning av de frågor som mäter den beroende och de oberoende variablerna.  

Sammanslagningen har genomförts med hjälp av Cronbach’s Alpha. Nästföljande avsnitt 

presenterar resultatet från de multipla linjära regressionsanalyser som gjorts för att utforska 

stora företags förtroende för revisorer. Till sist görs en sammanställning av modellprövningen.  

 

5.1 Beskrivande statistik  

För att få en tydlig överblick över det insamlade datamaterialet, kommer detta avsnitt presentera 

beskrivande statistik. Av tabell 5.1 framgår det att 59,0 procent av de som deltagit i 

enkätundersökningen är verkställande direktörer, 30,8 procent är ekonomichefer samt att 10,2 

procent har angett annan befattning än de två förutbestämda svarsalternativen. Av de 

respondenter som angett en annan befattning är tre controllers, två finansdirektörer, två 

redovisningsekonomer och en koncernredovisningschef. När svaren gåtts igenom gjordes 

bedömningen att kategorierna ”Annan befattning” och ”Ekonomichef” slogs ihop till 

”Ekonomichef eller liknande”, detta med anledning av att respondenterna har relativt likartade 

arbetsuppgifter gällande företagets ekonomi. Sammanfattningsvis utgör den nya kategorin 

”Ekonomichef eller liknande” 41,0 procent (tabell 5.2) och den nya kodningen för befattning 

ser ut enligt följande: Verkställande direktör(1) och Ekonomichef eller liknande(0).  

 

Tabell 5.1 Fördelning mellan befattning 

                    Antal  Andel 

Verkställande direktör                     46  59,0 % 

Ekonomichef  

Annan befattning      

                   24 

                     8 

 30,8 % 

10,2 % 

Totalt                    78  100 % 

 

Tabell 5.2 Ny fördelning mellan befattning  

  Antal Andel 

Verkställande direktör 46 59,0 % 

Ekonomichef eller 

liknande 32 41,0 % 

Totalt 78 100 % 

 

I tabell 5.3 visas resultatet av vilken revisionsbyrå de stora företagen anlitar. Av tabellen 

framgår det att majoriteten av företagen anlitar en av de större revisionsbyråerna som ingår i 
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Big4. De tre respondenter som angett “Annan revisionsbyrå” har olika svar gällande vilken 

revisionsbyrå de anlitar. Det går därför anta att de mest väsentliga revisionsbyråerna ingår i 

enkätens svarsalternativ. I tabellen går det dessutom att utläsa att ingen av respondenterna 

anlitar BDO eller Mazer. Med anledning av att studiens analys inte analyserar revisionsbyråerna 

var för sig, görs en uppdelning mellan Big4 och icke-Big4. Tanken med fråga 4 är nämligen att 

undersöka om byråstorleken påverkar stora företags förtroende för revisorer. Deloitte, EY, 

KMPG och PwC kodas därför om till Big4(1) och BDO, Grant Thornton, Mazer samt annan 

revisionsbyrå kodas om till Icke-Big4(0). Efter den nya kodningen utgör Big4 84,6 procent och 

Icke-Big4 15,4 procent (tabell 5.4). 

 

Tabell 5.3 Fördelning mellan revisionsbyråer 

                    Antal  Andel 

Deloitte                      6    7,7 % 

EY  

KPMG 

PwC  

BDO 

Grant Thornton 

Mazer 

Annan revisionsbyrå    

                   21 

                   17 

                   22 

                     0 

                     9 

                     0 

                     3 

 26,9 % 

21,8 % 

28,2 % 

  0,0 % 

11,5 % 

  0,0 % 

  3,8 % 

Totalt                    78    100 % 

    

 

Tabell 5.4 Fördelning mellan Big4 och Icke-Big4 

  Antal Andel  

Big4 66 84,60 %  

Icke-Big4 12 15,40 %  
Totalt 78 100 %  

  

För att få en överblick över anställningstid, mandattid och kontakt med företagets revisor, 

framförs beskrivande statistik i tabell 5.5. Av tabellen framgår det att en respondent, dock inte 

samma respondent, har hoppat över respektive fråga gällande anställningstid, mandattid och 

kontakt med revisor. Anställningstid och mandattid mäts i antal år och respondentens kontakt 

med revisor mäts i antal gånger per år. Gällande anställningstiden är medelvärdet 7,7 år. 

Respondenten med kortast anställningstid har varit verksam i sin befattning i 0,6 år och den 

längsta i 22 år. Medelvärdet för mandattiden är 5,94 år med en standardavvikelse på 5,583. När 

det gäller hur många gånger per år respondenten har kontakt med företagets revisor är 

medelvärdet 7,84.  
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Tabell 5.5 Beskrivande statistik för anställningstid, mandattid och kontakt 

  N  Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Anställningstid 77 0,6 22 7,70 5,791 

Mandattid  77 1 25 5,94 5,583 

Kontakt med revisor 77 1 50 7,84 7,197 

            

I tabell 5.6 presenteras beskrivande statistik för frågorna som mäter den beroende och de 

oberoende variablerna. Tabellens åtta första frågor mäter den beroende variabeln förtroende 

medan resterande frågor mäter de oberoende variablerna kompetens, oberoende, tystnadsplikt 

samt lagar och normer. Utifrån tabellen framgår det att respondenterna använt sig av hela 

skalan, förutom vid sex frågor då de istället använt svarsalternativen två till sju på skalan. Det 

går också att konstatera att det är relativt jämna samt höga medelvärden mellan frågorna som 

mäter studiens beroende och oberoende variabler. De relativt höga medelvärdena indikerar 

således på att respondenterna är relativt eniga i sina åsikter. Revisorns branschkunskap är den 

faktor som har lägst medelvärde (5,64), medan revisorns efterlevnad av lagar har högst 

medelvärde (6,62). 

 

Tabell 5.6 Beskrivande statistik för frågorna som mäter den beroende och de oberoende variablerna 

    N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

1 Ärlig 78 2 7 6,23 1,116 

2 Lojal 78 1 7 6,05 1,268 

3 Rättvis 78 1 7 6,05 1,347 

4 Ansvarsfull 78 2 7 6,36 1,032 

5 Hjälpsam 78 1 7 6,22 1,345 

6 Pålitlig 78 1 7 6,35 1,138 

7 Uppfyller förväntningar 78 1 7 5,85 1,406 

8 Välvilja 78 2 7 6,04 1,221 

9 Färdigheter inom revision 78 2 7 6,33 1,065 

10 Branschkunskap 78 1 7 5,64 1,595 

11 Social kompetens 78 1 7 5,94 1,462 

12 Bedömningar 78 1 7 6,14 1,214 

13 Professionell skepticism 78 2 7 5,94 1,241 

14 Integritet 78 2 7 6,28 1,068 

15 Sekretess 78 1 7 6,44 1,112 

16 Upplysningar 78 1 7 6,45 1,202 

17 Följer lagar 78 1 7 6,62 1,06 

18 Följer normer 78 1 7 6,44 1,158 

19 Professionell 78 1 7 6,31 1,241 
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Enkätundersökningen avslutades med en kvalitativ fråga, där respondenterna fick ange vilken 

eller vilka faktorer de anser är viktigast för att skapa förtroende för deras revisor. Frågan valdes 

att ha med, fastän den inte går att mäta kvantitativt, för att se om det finns ytterligare faktorer 

som påverkar förtroendet för revisorer men som tidigare forskning inte uttryckligen tagit upp. 

Då denna fråga var frivillig blev den inte besvarad av alla respondenter, utan 55 av 78 

respondenter valde att fylla i sina åsikter. I figur 5.1 tydliggörs det vilka faktorer respondenterna 

anser vara de viktigaste för att skapa förtroende för revisorer. Av figuren framgår det att 

respondenterna anser att kompetens och kommunikation är två viktiga faktorer som skapar 

förtroende för revisorerna. Öppenhet, ärlighet och branschinsikt är även återkommande bland 

respondenternas svar. Däremot var det flera faktorer som inte framkom så ofta som väntat. 

Exempelvis var det endast en respondent som angett professionell och två som angett oberoende 

som den viktigaste faktorn. 

 

 

 

Figur 5.1 Viktigaste faktorerna som skapar förtroende för revisorer 

 

5.2  Sammanslagning av variabler 

Frågorna som presenteras i tabell 5.6 mäter studiens beroende och oberoende variabler. En 

förutsättning för att slå samman frågorna i enlighet med den variabel som frågorna avser att 

studera är att de mäter samma sak. Den interna reliabiliteten kan mätas med hjälp av Cronbach’s 

Alpha som antar ett värde mellan 0 och 1. Om värdet överstiger 0,7 kan en sammanslagning 

göras, detta då värdet enligt Pallant (2013) har en hög reliabilitet. Värden som understiger den 

generella gränsen på 0,7 indikerar att frågorna mäter två eller flera fenomen, vilket minskar 

validiteten (Pallant, 2013). I tabell 5.7 presenteras Alpha-värden för studiens beroende och 



Jönsson & Lahger 

 

 

31 

oberoende variabler. Av tabellen framgår det att variablernas Alpha-värden varierade mellan 

0,797 och 0,963, vilket således innebär att alla översteg gränsen på 0,7 och en sammanslagning 

kunde göras. 

 

Tabell 5.7 Cronbach’s Alpha-värde och medelvärde för sammanslagna variabler  

Variabel 

Cronbach’s 

Alpha 

Antal 

frågor N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Förtroende 0,963 8 78 1,75 7 6,1426 1,10667 

Kompetens 0,797 3 78 1,67 7 5,9701 1,17475 

Oberoende 0,894 3 78 1,67 7 6,1197 1,06901 

Tystnadsplikt 0,865 2 78 1 7 6,4423 1,08706 

Lagar och 

normer 0,907 3 78 1 7 6,453 1,06088 

        
 

Gällande den beroende variabeln förtroende genomfördes även en faktoranalys. Faktoranalysen 

baserades på enkätens åtta frågor kring förtroende samt Principal Component Analysis (PCA). 

Syftet med faktoranalysen var att urskilja eventuella bakomliggande faktorer genom att titta på 

samband mellan de olika frågorna. Analysen visade enbart ett eigenvalue som översteg 1. Enligt 

Kaiser’s criterion (eigenvalue rule) medför det en komponent, vilken förklarade 80,458 procent 

av variansen. Faktoranalysen indikerar således att de åtta enkätfrågorna kring förtroende mäter 

samma sak. Däremot är det viktigt att ta hänsyn till huruvida datamaterialet är normalfördelat 

eller inte, detta eftersom normalfördelningen kan påverka resultatet (Hair m.fl., 2010). För att 

ta reda på om studiens beroende variabel är normalfördelad eller inte genomfördes ett 

Kolmogorov-Smirnov-test. Testet visade att datamaterialet för den beroende variabeln inte är 

normalfördelat. I ett histogram över den beroende variabeln tydliggörs det att variabeln inte är 

normalfördelad eftersom datamaterialet överrepresenterar höga svar, det vill säga svar mellan 

fem till sju på Likertskalan. Med tanke på att materialet inte är normalfördelat bör analysen 

tolkas med försiktighet. Längre fram i studien testas det dessutom om residualerna är 

signifikanta (se avsnitt 5.4).  

 

5.3 Korrelationsmatris 

Innan de multipla linjära regressionsanalyserna testades, genomfördes Pearsons 

korrelationsmatris. En korrelationsmatris visar om det finns något samband mellan variablerna, 

samt hur starkt detta samband är. Korrelationskoefficienten kan få värden mellan -1 och 1, där 

-1 är en perfekt negativ korrelation och 1 är en perfekt positiv korrelation. Intervallet för 
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korrelationskoefficienten delas även upp i mindre intervaller för att kunna avgöra hur starkt 

sambandet är. En korrelation mellan 0,10 till 0,29 visar ett svagt samband, 0,30 till 0,49 visar 

ett medelstarkt samband och 0,5 till 1 visar ett starkt samband (Pallant, 2013). I tabell 5.8 (se 

bilaga 3) framställs studiens korrelationsmatris. Av tabellen går det utläsa att det finns en stark 

korrelation mellan flera av variablerna. Exempelvis går det utläsa att en hög korrelation råder 

mellan den beroende variabeln förtroende och den oberoende variabeln kompetens, då 

korrelationskoefficienten är 0,879. Tabellen visar dessutom att den beroende variabeln har höga 

korrelationer med de andra oberoende variablerna, det vill säga oberoende, tystnadsplikt samt 

lagar och normer. De höga korrelationerna innebär således att sambanden mellan studiens 

beroende variabel och samtliga oberoende variabler är starka.  

 

Då Pallant (2013) menar att en korrelation som ligger mellan 0,30 till 0,49 är medelstarka 

samband går det konstatera, utifrån tabell 5.8 i bilaga 3, att studien har ett medelstarkt samband. 

Sambandet gäller den oberoende variabeln oberoende och kontrollvariabeln byråstorlek. Som 

nämnts tidigare definieras ett svagt samband genom att korrelationskoefficientens värde 

befinner sig mellan 0,10 till 0,29 (Pallant, 2013). Av studiens korrelationsmatris framgår det att 

därtill att en del svaga samband återfinns. Exempelvis finns det ett svagt samband mellan den 

beroende variabeln och kontrollvariablerna befattning, byråstorlek, anställningstid samt hur 

många gånger per år respondenten har kontakt med företagets revisor. Det finns även en svag 

korrelation mellan den oberoende variabeln kompetens och kontrollvariablerna befattning och 

kontakt. Ytterligare svaga samband återfinns mellan den oberoende variabeln oberoende och 

kontrollvariabeln kontakt, mellan den oberoende variabeln tystnadsplikt och kontrollvariabeln 

byråstorlek samt mellan den oberoende variabeln lagar och normer och kontrollvariablerna 

befattning och byråstorlek.   

 

Av korrelationsmatrisen framgår det även att de oberoende variablerna har starka samband med 

varandra då i princip samtliga korrelationskoefficienter överstiger 0,7. Korrelationen mellan 

kompetens och tystnadsplikt ligger på 0,699, vilket vi anser är ett starkt samband. Hair m.fl. 

(2010) menar dock att värden som överstiger 0,7 kan innebära problem, detta då för hög 

korrelation mellan de oberoende variablerna kan leda till multikollinearitet. Multikollinearitet 

innebär att de oberoende variablerna är korrelerade med varandra i hög utsträckning och det 

blir på så vis problematiskt att hålla isär effekten av de två olika oberoende variablerna på den 

beroende variabeln. Hur vi har gått till väga för att undvika multikollineritet diskuteras i 

nästföljande avsnitt.  
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5.4 Regressionsanalys  

Med tanke på att vår modell behandlar fyra oberoende variabler (kompetens, oberoende, 

tystnadsplikt samt lagar och normer), som kan antas påverka en beroende variabel (förtroende), 

samt sex kontrollvariabler har multipel regressionsanalys utförts (Hair m.fl., 2010). I den första 

multipla linjära regressionsanalysen testades samtliga av studiens oberoende variabler 

tillsammans. Av regressionsanalysen framgick det att VIF-värdena var höga, vilket antydde på 

att det fanns multikollinearitet mellan de oberoende variablerna. VIF-värden som överstiger 2,5 

indikerar nämligen kollinearitetsproblem (Djurfeldt m.fl., 2003). På grund av att det första testet 

visade för höga VIF-värden delades testet upp i två modeller som sedan testades var för sig. I 

den första modellen testades kompetens och tystnadsplikt, vilket resulterade i VIF-värden som 

understeg den kritiska gränsen på 2,5. Den andra modellen testade de oberoende variablerna 

oberoende samt lagar och normer. Däremot gav även denna regressionsanalys för höga VIF-

värden, 4,241 respektive 3,918, vilket resulterade i att oberoende samt lagar och normer fick 

testas var för sig. De genomförda testen resulterade därefter i tre signifikanta modeller, varav 

modell 1 beaktade kompetens och tystnadsplikt, modell 2 oberoende och modell 3 lagar och 

normer (se tabell 5.9).  

 

Som nämnts tidigare är det viktigt att beakta huruvida datamaterialet är normalfördelat eller 

inte, detta eftersom normalfördelningen kan påverka resultatet (Hair m.fl., 2010). För att 

undersöka om regressionsanalysernas residualer är normalfördelade eller inte har ett 

Kolmogorov-Smirnov-test gjorts. Testet visade att ingen av residualerna är normalfördelade, 

vilket medför att regressionerna bör tolkas med försiktighet. Något som enligt Hair m.fl. (2010) 

kan ha en inverkan på normalfördelningen är datamaterialets storlek. Hair m.fl. (2010) menar 

att om en forskare har mindre än 50 observationer, kan en signifikant avvikelse ha en betydande 

påverkan på resultatet. Om forskaren i stället har mer än 200 observationer blir den nämnda 

påverkan försumbar. Med tanke på studiens 78 svar, indikerar även dessa att vi inte kan göra 

några starkare kopplingar vad gäller den beroende variabeln förtroende.  

 

5.4.1 Stora företags förtroende för revisorer 

I tabell 5.9 visas resultaten för de multipla linjära regressionerna som utförts på den beroende 

variabeln förtroende. Det kan konstateras att ingen av kontrollvariablerna är signifikanta, vilket 

innebär att varken kön, befattning, byråstorlek, anställningstid, mandattid eller hur många 

gånger per år respondenten har kontakt med företagets revisor har påverkat hur respondenterna 

svarat gällande förtroendet för företagets revisor. Däremot är Big4 relativt nära till att vara 
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signifikant, då p-värdet är mindre än 0,10. Det finns således ett svagare samband som indikerar 

att stora företag har högre förtroende för revisionsbyråer som ingår i Big4.  

 

Det justerade R2-värdet i tabell 5.9 anger andelen förklarad varians mellan 0 och 1, där desto 

högre värde innebär bättre förklaringskraft. Av tabellen går det utläsa att de oberoende 

variablerna förklarar 66,2 – 78,2 procent av variationen i den beroende variabeln. Det innebär 

alltså att 66,2 – 78,2 procent av variationen i den beroende variabel förtroende, förklaras av 

variationen i de oberoende variablerna. I tabell 5.9 går det dessutom utläsa att samtliga av 

studiens oberoende variabler är positivt signifikanta, vilket innebär att de har en positiv 

påverkan på förtroendet. Under modell 1 framgår det att kompetens är trestjärnigt signifikant 

och att tystnadsplikt är enstjärnig signifikant. I modell 2 och 3 går det utläsa att de oberoende 

variablerna oberoende och lagar och normer är trestjärnigt signifikanta. Då samtliga oberoende 

variabler är positivt signifikanta går det alltså konstatera att det finns ett statistiskt positivt 

samband mellan varje oberoende variabel och den beroende variabeln förtroende. Med andra 

ord har stora företag högre förtroende för en revisor som har god kompetens, agerar oberoende, 

upprätthåller tystnadsplikten samt följer revisionsbranschens lagar och normer.  
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Tabell 5.9 Regressionsanalys för stora företags förtroende för revisorer 

  Förtroende Förtroende  Förtroende 

  Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Variabler Stand. Beta Standardfel Stand. Beta Standardfel Stand. Beta Standardfel 

Kön -0,048 0,146 -0,082 0,163 -0,075 0,179 

Befattning -0,032 0,146 0,001 0,164 -0,016 0,181 

Big4 0,108✝ 0,194 -0,080 0,231 0,030 0,245 

Anställningstid 0,060 0,011 0,008 0,013 0,110 0,014 

Mandattid 0,072 0,012 0,094 0,013 0,095 0,015 

Kontakt 0,024 0,009 -0,002 0,01 0,06 0,011 

Kompetens 0,701*** 0,080         

Oberoende     0,872*** 0,07     

Tystnadsplikt 0,207* 0,087         

Lagar och normer         0,802*** 0,075 

Konstant 0,355 0,420 0,882* 0,426 0,438 0,509 

F-värde 33,282***   27,486***   21,186***   

Justerad R2
 

0,782   0,720   0,662   

VIF-värde, högsta 2,340   1,209   1,117   

N = 78             

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05; † p < 0.10         

 

5.5 Sammanställning av modellprövning  

För att få en överblick av det empiriska resultatet kommer detta avsnitt sammanställa 

prövningen av modell 3.1 som presenterades i avsnitt 3.4 Modellutveckling. Modell 3.1 har 

modifierats till viss del för att förtydliga sambanden mellan de oberoende variablerna och den 

beroende variabeln. Modell 5.1 illustrerar således att de oberoende variablerna kompetens, 

oberoende, tystnadsplikt samt lagar och normer påverkar stora företags förtroende för revisorer. 

Tanken är att tjockleken på pilarna ska beteckna styrkan i de signifikanta samband som studiens 

multipla linjära regressionsanalyser påvisat. Den feta pilen motsvarar en signifikansnivå på 0,1 

procent och den vanliga pilen motsvarar en signifikansnivå på 5 procent. För att tydliggöra 

sambandens riktning har även symbolen + (positivt samband) märkts ut.  

 

Samtliga av studiens oberoende variabler har visat en signifikant påverkan på stora företags 

förtroende för revisorer. Av modellen framgår det att de stora företagens förtroende för 

revisorer ökar ju högre kompetens revisorn besitter. När det gäller revisorns oberoende och 

tystnadsplikt visar de signifikanta sambanden att stora företag har större förtroende för revisorer 

som agerar oberoende och som upprätthåller tystnadsplikten. I modell 5.1 går det även utläsa 
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att förtroendet för revisorer ökar om revisorn efterlever de lagar och normer som berör 

revisionsbranschen.  

 

 

 

Modell 5.1 Oberoende variabler som efter multipel linjär regressionsanalys kan antas påverka stora företags 

förtroende för revisorer. 
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6. Slutsatser  

I detta avslutande kapitel presenteras studiens slutsatser. När slutsatserna har diskuterats 

kommer det redogöras för studiens bidrag och till sist ges dessutom förslag till framtida 

forskning som kan utveckla forskningsområdet ytterligare.  

 

 6.1 Slutsatser 

Syftet med denna studie är att utforska faktorer som påverkar stora företags förtroende för 

revisorer. Enligt tidigare forskning kan det antas att revisorns kompetens (Brusell & Neurath, 

2010; Rennie m.fl., 2010; Tse m.fl., 2012; Özcelik, 2016), oberoende (Hellman, 2011; 

Howieson, 2013; Carrington, 2014; Iredahl, 2018), tystnadsplikt (Joshi m.fl., 2009; Clements 

m.fl., 2012), samt lagar och normer (Howieson, 2013; Marton, 2014; Mueller m.fl. 2015) har 

en inverkan på förtroendet för revisorer. Av studiens resultat framgår det att samtliga av ovan 

faktorer har en signifikant påverkan på stora företags förtroende för revisorer.  

 

Revisorns kompetens kan som tidigare nämnts antas påverka stora företags förtroende för 

revisorer. Vid en jämförelse av den beskrivande statistiken angående vilken eller vilka faktorer 

respondenterna anser är viktigast för att ha högt förtroende för sin revisor, var kompetens den 

faktor som angavs flest gånger. I enkätundersökningen avsåg dessutom tre frågor att mäta 

revisorns kompetens. Av tabell 5.6 går det konstatera att revisorns färdigheter inom revision 

var den faktor som hade högst medelvärde. Revisorns branschkunskap var däremot den faktor 

som fick lägst medelvärde i hela enkätundersökningen, trots att branschkunskap var 

återkommande i enkätens sista fråga gällande vilka faktorer som påverkar förtroendet mest. Det 

lägre medelvärdet angående revisorns branschkunskap är intressant med tanke på att Özcelik 

(2016) hävdar att det inte är tillräckligt att revisorn besitter grundläggande kompetens inom 

yrket. Enligt Özcelik (2016) behöver revisorn, utöver sin grundläggande kompetens, ha 

kompetens och erfarenhet inom klientföretagets bransch och dess speciella behov. Trots att 

revisorns branschkunskap resulterade i lägst medelvärde så kan vi dra slutsatsen att faktorn är 

av betydelse för att erhålla förtroende från stora företag. Däremot är det viktigt att ha i åtanke 

att medelvärdena inte skiljer sig markant från varandra.  

 

En annan faktor som är återkommande i tidigare forskning kring förtroendet för revisorer är 

revisorns oberoende. Även denna faktor har studerats som en oberoende variabel och mätts 

genom tre frågor. Utifrån den beskrivande statistiken i tabell 5.6 framgår det att revisorns 
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professionella skepticism var den faktor som hade lägst medelvärde. Faktorn mättes genom 

påståendet “Vår revisor har en kritisk inställning till information”. Här går det diskutera varför 

respondenterna, i genomsnitt, svarat lägre på detta påstående än på de andra två som också 

mäter revisorns oberoende. En möjlig förklaring till det lägre medelvärdet kan, som nämns i 

den teoretiska referensramen, vara att revisorn riskerar att hamna i konflikt mellan att tillgodose 

både klientföretagets och allmänhetens intresse (Howieson, 2013). Med den slutsatsen menar 

vi att det kan vara svårt för revisorn att ha en kritisk inställning till information då hen vill 

tillgodose båda parterna. Vidare kan det kopplas till Hellman (2011) som menar att revisorns 

oberoende kan vara svårare att upprätthålla än vad de hade önskat, detta på grund av att revisorn 

ständigt måste göra avvägningar. Gällande enkätundersökningens sista fråga var det enbart två 

respondenter som angav oberoende som en av de viktigaste faktorerna för att de skulle ha 

förtroende för revisorer. Det behöver dock inte innebära att faktorn är oviktig. Frågan var 

nämligen frivillig att besvara samtidigt som det kan finnas flera andra faktorer som anses vara 

minst lika viktiga som oberoendet.  

 

I enkätundersökningen mättes revisorns tystnadsplikt genom två frågor, vilka båda resulterade 

i höga medelvärde (tabell 5.6). De höga medelvärdena indikerar således på att respondenterna 

dels litar på att företagets revisor upprätthåller sekretess kring den information som hen samlat 

in under sitt uppdrag, dels att de litar på att företagets revisor inte lämnar några upplysningar 

som kan vara till skada för företaget. Av den beskrivande statistiken gällande revisorns 

tystnadsplikt dras slutsatsen att revisorer tenderar att efterleva tystnadsplikten. En tänkbar 

förklaring till detta är att revisorn behöver få tillgång till företagsspecifik information för att 

kunna slutföra sitt uppdrag (Clements m.fl., 2012). Om de stora företagen hade misstänkt att 

revisorn sprider informationen vidare, hade säkerligen inte revisorn fått tillgång till den 

informationen som hen behöver för att kunna utföra revisioner av hög kvalitet.   

 

Den sista faktorn, lagar och normer, mättes genom tre frågor där samtliga av frågorna 

resulterade i höga medelvärden (tabell 5.6). Med tanke på att revisorns arbetsuppgifter har en 

förankring i lagstiftningen (se t.ex. ÅRL, SFS 2005:551, 9 kap.), är en möjlig tolkning av de 

höga medelvärdena att revisorerna till största del följer de lagar och normer som berör 

revisionsbranschen. Om revisorn exempelvis följer de lagar som hen är skyldig till undviker 

hen bland annat att bli skadeståndsskyldig. En annan tolkning av de höga medelvärdena kan 

vara att studiens respondenter inte drabbats av någon företagsskandal där revisorer varit 

inblandade.  
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Studiens beroende variabel förtroende mättes, som tidigare nämnts, genom 

enkätundersökningens åtta första frågor. Av de åtta frågorna hade revisorns ansvarsfullhet och 

pålitlighet högst medelvärde (tabell 5.6), vilket stämmer överens med Morgan och Hunts (1994) 

definition av begreppet förtroende. I samma tabell går det även konstatera att det är relativt 

jämna samt höga medelvärden mellan frågorna som mäter studiens beroende och oberoende 

variabler. De relativt höga medelvärdena indikerar således på att respondenterna är ganska 

eniga i sina åsikter. Gällande enkätundersökningens sista fråga, som gav respondenten 

möjlighet att ange vilken eller vilka faktorer hen ansåg vara mest betydelsefulla för förtroendet, 

tydliggjordes det att även revisorns öppenhet och ärlighet var viktiga. Enligt tidigare forskning 

är just öppenhet och ärlighet betydelsefulla för att erhålla förtroende (Morgan & Hunt, 1994; 

Mueller m.fl., 2015).  

 

Med hjälp av Cronbach’s Alpha samt en faktoranalys för studiens beroende variabel har vi 

kunnat genomföra en sammanslagning, av enkätundersökningens frågor, i enlighet med den 

variabel som frågorna avser att studera. Sammanslagningen var möjlig med tanke på att testen 

visade en hög reliabilitet gällande studiens beroende och oberoende variabler. Det innebär alltså 

att frågorna som var kopplade till respektive variabel mätte samma sak. Innan studiens multipla 

linjära regressionsanalyser testades, genomfördes en analys i form av Pearsons 

korrelationsmatris för att se om det fanns något samband mellan våra variabler. 

Korrelationsmatrisen visade att samtliga oberoende variabler hade hög korrelation med 

varandra, vilket innebar att det fanns en risk för multikollinearitet. Det visade sig även i en 

multipel linjär regressionsanalys att VIF-värdena var höga när vi testade samtliga variabler i 

samma regressionsanalys, vilket också tyder på att det finns en risk för multikollinearitet. På 

grund av detta var det inte möjligt att utveckla en mer omfattande teoretisk modell än tidigare 

studier, som var vår avsikt från början. I stället delades regressionsanalyserna upp i tre modeller 

där modell 1 beaktade de oberoende variablerna kompetens och tystnadsplikt, modell 2 

beaktade oberoende och modell 3 lagar och normer. Att de oberoende variablerna hade hög 

korrelation med varandra kan således vara anledningen till att tidigare forskning inte heller har 

utformat en omfattande modell.  

 

Resultatet från de multipla linjära regressionsanalyserna visade att samtliga av studiens 

oberoende variabler har en signifikant påverkan på stora företags förtroende för revisorer. Det 

antyder således på att våra resultat stämmer överens med tidigare forskning som menar att 

revisorns kompetens ((Brusell & Neurath, 2010; Rennie m.fl., 2010; Tse m.fl., 2012; Catasús, 
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2016; Özcelik, 2016), oberoende (Hellman, 2011; Howieson, 2013; Carrington, 2014; Iredahl, 

2018), tystnadsplikt (Joshi m.fl., 2009; Clements m.fl., 2012), samt lagar och normer 

(Howieson, 2013; Marton, 2014; Mueller m.fl. 2015) har en inverkan på förtroendet för 

revisorer. Exempelvis menar Catasús (2016) att kompetens är en förutsättning för att kunna 

behålla det förtroende som givits en. Med tanke på att kompetens till och med är trestjärnigt 

signifikant i vår regressionsanalys, kan det dras slutsatsen att kompetens är en förutsättning för 

att revisorn ska kunna behålla det förtroende som klientföretaget givit hen. Av tabell 5.9 

framgår det dessutom att de stora företagens förtroende för revisorer ökar ju högre kompetens 

revisorn besitter. När det gäller revisorns oberoende var även denna variabel trestjärnigt 

signifikant, vilket innebär resultatet stöds av tidigare litteratur (t.ex. Howieson, 2013). Av 

resultatet i tabell 5.9 kan vi således dra slutsatsen att en oberoende revisor erhåller högre 

förtroende från stora företag.  

 

Revisorns tystnadsplikt visade sig vara signifikant på en enstjärnig nivå, vilket tyder på att 

variabeln är mindre signifikant än de andra oberoende variablerna. En möjlig aspekt kan vara 

att företagsledare av stora företag anser att revisorns kompetens, och oberoende samt 

efterlevnad av lagar och normer påverkar förtroendet i större utsträckning. Däremot bör det tas 

i beaktning att både revisorns tystnadsplikt och kompetens var inkluderade i den första 

regressionsanalysen. En annan aspekt kan således vara att revisorns tystnadsplikt påverkar stora 

företags förtroende för revisorer i mindre utsträckning än kompetens. Om den oberoende 

variabeln tystnadsplikt i stället hade testats ensam i en regressionsanalys är det möjlig att även 

denna hade blivit trestjärnigt signifikant. Tabell 5.9 visar att stora företag har större förtroende 

för revisorer som upprätthåller tystnadsplikten, vilket bland annat stöds av Clements m.fl. 

(2012). Studiens fjärde och sista oberoende variabel, lagar och normer, visade sig också vara 

trestjärnigt signifikant. Av studiens resultat framgår det att stora företags förtroende för 

revisorer ökar om revisorn efterlever de lagar och normer som berör revisionsbranschen. 

Däremot menar Marton (2014) att tillsynen i Sverige behöver stärkas för att öka förtroendet för 

revisorerna. Enligt våra resultat framgår det dock att stora företag dels upplever att revisorer 

efterlever både branschens lagar och normer, dels har stort förtroende för revisorer.  

 

Sammanfattningsvis har revisorns kompetens, oberoende, tystnadsplikt samt lagar och normer 

en signifikant påverkan på stora företags förtroende för revisorer. Om en revisor vill erhålla 

högt förtroende från stora företag bör revisorn besitta god kompetens, agera oberoende, 

upprätthålla tystnadsplikten samt följa de lagar och normer som berör revisionsbranschen. 
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Däremot bör samtliga slutsatser tolkas med viss försiktighet, med tanke på att svarsfrekvensen 

var relativt låg samt då varken datamaterialet för den beroende variabeln förtroende eller 

residualerna i regressionsanalyserna är normalfördelade. Med tanke på att studiens oberoende 

variabler tydligt visar signifikanta samband, medför det ändå att de slutsatser som dras blir mer 

tillförlitliga.  

 

6.2 Studiens bidrag 

Utifrån tidigare litteratur anses förtroende vara en viktig faktor som påverkar klientföretagens 

vilja att samarbeta med revisorn under ett pågående revisionsuppdrag. Däremot verkar det vara 

begränsat med forskning angående vad som påverkar stora företags förtroende för revisorer. 

Denna studie ger därmed ett teoretiskt bidrag till förtroendeteori samt litteraturen kring stora 

företags förtroende för revisorer. Vidare bidrar studien till att revisorer blir mer medvetna om 

vad de stora företagen eftersträvar och risken för missnöje minskar. Våra resultat kan således 

medföra att konflikter mellan revisorn och klientföretaget minskar, då revisorn kan vara mer 

medveten om vad klienten faktiskt förväntar sig av hen. En annan aspekt är att relationen mellan 

revisorn och klientföretaget kan bli fördelaktig för båda parter, detta med tanke på att ett byte 

av revisor kräver både tid och pengar från klienten samtidigt som revisorn kan behålla sin klient. 

Studiens resultat kan även vara till hjälp vid enskilda revisionsbyråers rekryteringsprocess, 

eftersom både rekryteraren och den arbetssökande har större kunskap om vilka faktorer som 

klientföretagen faktiskt eftersträvar hos en revisor. På så vis kan den arbetssökande vara mer 

medveten om vilka krav som både den potentiella chefen och framtida klienter kommer ställa 

på hen som revisor.  

 

6.3 Förslag till framtida forskning  

Då denna studie har utforskat faktorer som påverkar stora företags förtroende för revisorer hade 

det varit intressant med en jämförande analys gällande faktorer som påverkar små, medelstora 

och stora företags förtroende. Med tanke på att små och medelstora företag inte har krav på att 

ha en revisor (Riksdagen, 2010), skulle man kunna se till de företag som ändå väljer att anlita 

en revisor och då kunna identifiera de mest betydelsefulla faktorerna som påverkar förtroendet. 

Utifrån vår enkätundersökning går det utläsa att ett fåtal respondenter inte har särskilt högt 

förtroende för sin revisor, detta då de använt sig av de låga svarsalternativen. Ett annat förslag 

till framtida forskning är därför att kvalitativt undersöka hur och om ett skadat förtroende kan 
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byggas upp igen. Det hade även varit intressant att studera om en individs personliga 

egenskaper påverkar dennes uppfattning om revisorns och revisionens funktion i samhället.  

 

Ett sista förslag till framtida forskning är att studera huruvida revisorer är medvetna om samt 

hur de arbetar i förhållande till de faktorerna klientföretagen värdesätter gällande förtroendet 

för revisorer. Det nämnda förslaget är intressant med tanke på att förtroende är en viktig aspekt 

för klientföretagen när de väljer revisionsbyrå.  
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Bilaga 1 Enkät  
 

Förtroendet för revisorer 

 

Vi är intresserade av att veta vad som påverkar ditt förtroende för er revisor.  

Enkäten tar cirka 4 minuter att besvara och svaren behandlas konfidentiellt.  

Undersökningen är öppen fram till och med 4 maj 2018.  

Tack för din medverkan!  

 
1. Kön 
Man(0) Kvinna(1) 

 

2. Befattning 

Verkställande direktör(1) Ekonomichef(2) Annan befattning(0) ____________ 

 

3. Hur länge har du varit i denna befattning? Ange i år (om mindre än 1 år, ange i 

månader) ____________ 

 

4. Vilken revisionsbyrå anlitar ni? 

Deloitte(1) EY(2) KPMG(3) PwC(4) BDO(5) Grant Thornton(6) Mazer(7)  

Annan revisionsbyrå(0) ____________ 

 

5. Hur länge har ni haft er nuvarande revisor? Ange i år (om mindre än 1 år, ange i 

månader) ____________ 

 
6. Hur många gånger per år har du kontakt med er revisor? ____________ 

 

7. Jag anser att vår revisor… (1 instämmer inte alls, 4 varken eller, 7 instämmer helt)  

 
7.1 uppfyller de förväntningar jag har på en revisor  

7.2 är rättvis 

7.3 är hjälpsam vid de tillfälle då vi är i behov av hjälp  

7.4 är pålitlig 

7.5 är ansvarsfull 

7.6 visar omtanke gentemot vårt företag 

7.7 är lojal gentemot vårt företag  

7.8 är fullkomligt ärlig gentemot mig 

 

8. Vår revisor… (1 instämmer inte alls, 4 varken eller, 7 instämmer helt) 

 

8.1 har insikt i vår bransch 

8.2 gör bedömningar som är baserade på fakta 

8.3 upprätthåller sekretess för den information som hen samlat in under sitt uppdrag 

8.4 har en kritisk inställning till information 

8.5 har en god förmåga att kommunicera och samarbeta med oss 

8.6 följer de lagar som hen är skyldig till 

8.7 agerar professionellt  

8.8 lämnar inte upplysningar om våra angelägenheter som kan vara till skada för vårt företag 

8.9 följer de normer som hen är skyldig till 

8.10 har de färdigheter inom revision som krävs för att utföra sitt arbete på ett bra sätt 
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8.11 arbetar inom ramen för vissa principer 

 

9. Vilken faktor/vilka faktorer anser du är viktigast för att skapa förtroende mellan dig 

och din revisor? ____________ 

 

 

10. Tack för ditt deltagande! Vill du ta del av resultaten från studien, vänligen ange din 

mailadress nedan. 

Mailadress ____________  
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Bilaga 2 Följebrev  

Hej!  

Vi är två studenter på Högskolan i Kristianstad som skriver vår kandidatuppsats om stora 

företags förtroende för revisorer. Har du förtroende för er revisor?  

Enkäten tar ca 4 minuter och svaren behandlas konfidentiellt.  

https://sv.surveymonkey.com/r/HR62YHJ 

Varför ska ni hjälpa oss?  

Förtroendet för revisorer och därtill revisionsbranschen är enligt tidigare forskning avgörande 

för all näringsverksamhet. I tidigare forskning framgår det däremot inte vad det är som faktiskt 

påverkar förtroendet för revisorerna. Genom vår undersökning hoppas vi därför kunna förklara 

vad som påverkar stora företags förtroende för revisorer, vilket medför att både enskilda 

revisionsbyråer och revisionsbranschen kan bli bättre ställda att förutse era krav.  

Undersökning är öppen fram till och med 4 maj.  
 
Tack på förhand! 
 

Med vänliga hälsningar,  
 
Josefin Jönsson och Linda Lahger  
Högskolan Kristianstad  

Kontaktinformation:  

Josefin.Jonsson0146@stud.hkr.se 

Linda.Lahger0092@stud.hkr.se 

 

 
  

https://sv.surveymonkey.com/r/HR62YHJ
mailto:Josefin.Jonsson0146@stud.hkr.se
mailto:Linda.Lahger0092@stud.hkr.se
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Bilaga 3 Korrelationsmatris 

 
 

Tabell 5.8 Korrelationsmatris 

 
 

 


