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Sammanfattning  

Revisorns oberoende är en komplex fråga. Där problematiken är att revisorn själv ska 

bedöma huruvida denne riskerar sitt oberoende eller inte. Då det inte finns något 

hjälpmedel som täcker alla möjliga jävshot mot oberoendet får revisorn i många fall själv 

göra denna komplexa bedömning när det kommer till situationer som inte finns tydligt 

angivna i analysmodellen eller lagen (1999:1079). ”Gråzoner” har vi valt att kalla dessa 

otydliga situationer.      

 

Syftet med studien är att utifrån revisorns perspektiv, förklara gränsen för oberoende. 

För att undersöka gränsen för revisorns oberoende har studien använt sig utav en 

kvantitativ forskningsstrategi med en deduktiv ansats där tidigare forskning och teorier 

lagt grunden för studiens hypoteser. För att testa hypoteserna empiriskt har det gjorts 

en surveyundersökning i form utav en webbenkät som skickades ut till alla registrerade 

revisorer på FAR:s hemsida vilket resulterade i 196 svar. 

 

På den insamlade empirin gjordes en faktoranalys där revisorns oberoende delades in 

i 4 komponenter: Ytlig social interaktion, klientbekostad händelse, små gåvor och 

föreningstillhörighet. För att undersöka sambanden mellan komponenterna och de 

variabler hypoteserna bygger på (kön, erfarenhet, byråstorlek och geografi) gjordes en 

regressionsanalys och en hypotesprövning. Där hypotesprövningen visar att gränsen 

för oberoendet varierar för våra test variabler beroende på vilken typ av situation det 

handlar om. Resultatet visar att gränsen för oberoendet möjligtvis kan dras någonstans 

mellan att få en händelse bekostad av sin klient och att delta i ytliga sociala interaktioner 

eller att få små gåvor skänkta av sin klient. 

 

Ämnesord  

Revisorn, oberoende, kön, erfarenhet, byråstorlek, geografi

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The auditor independence is a complex matter. The problem is that the auditor should 

assess whether he or she risks their independence. There is no possibility to cover all 

threats to independence. The auditor may in many cases make this complex 

assessment in situations that are not clearly stated in the model of analysis or the law 

(1999: 1079). We have chosen to call these unclear situations “grey zones”. 

 

The purpose of the study is to explain the limit of independence from the auditor's 

perspective. In order to examine the limit of the independence of the auditor, the study 

has used a quantitative research strategy with a deductive approach in which previous 

research and theories laid the foundation for the hypotheses. To test the hypotheses 

empirically, a survey has been conducted in the form of a web poll that was sent to all 

registered auditors on FAR's website, resulting in 196 responses. 

 

A factor analysis was made where the auditor's independence was divided into 4 

components: Strong social interaction, client-driven event, small gifts and association. 

To investigate the relationships between components and variables, that the hypotheses 

are based on (gender, experience, agency size and geography), a regression analysis 

and a test of hypotheses were made. The test of hypotheses shows that the limit of 

independence variates depending on the situation. Results show that the limit of 

independence possibly could be drawn between getting a paid experience from a client 

and the participation in strong social interaction or receiving small gifts from a client. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under 1800-talet växte det i Sverige fram ett behov av att ha en revisor som granskar 

bolagets bokföring, då utförandet för redovisning och revision förändrades. Revisorsyrket 

växte och utvecklades under 1900-talet och först år 1987 blev alla svenska aktiebolag 

tvungna att utse en auktoriserad revisor för att kontrollera företagets finansiella ställning 

(Öhman & Wallerstedt, 2012; Carrington, 2014). Även om den allmänna revisionsplikten 

för mindre aktiebolag i Sverige avskaffades 2010 och berörde 70% av alla aktiebolag menar 

Carrington (2014) att signalen blir ännu tydligare för de som väljer revision. Istället för en 

obligatorisk kontrollant blir revisorn istället en viktig aktör som påvisar ett synligt värde 

vilket fortfarande ger bolag utan revisionsplikt incitament till att göra en revision 

(Carrington, 2014). Revision ska vara en oberoende granskning som skapar trovärdighet 

och trygghet både internt i företaget samt externt mot kunder, leverantörer, och eventuella 

investerare (Ijiri, 1983; Öhman & Wallerstedt, 2012). Värdet av revision kan förklaras i 

termer av det bestyrkande revisorn ger företagsledningens påstående. Det som i sin tur gör 

revisorns bestyrkande värdefullt är att revisorn är en oberoende part. Den oberoende 

revisionen spelar en stor roll i säkerhetsställandet av ett företags räkenskaper och att dessa 

har upprättats för att ge en rättvisande bild av företags finansiella ställning och, i Sverige, 

styrelsen och ledningens förvaltning (Carrington, 2014). 

 

För att upprätta detta oberoende har det intagits i svensk lag. I revisionslagen (1999:1079) 

finns det en förbudskatalog över jävssituationer och i revisorslagen (2001:883) finns regler 

gällande hur revisorn ska bedöma om han eller hon är oberoende genom tillämpningen av 

analysmodellen (Carrington, 2014). Det faktum att revisorn förblir oberoende är kritisk för 

revisionens kvalitet. Oberoendet är en hörnsten i revisionskvaliteten och har varit föremål 

för intensiva debatter genom åren, framför allt i början av 2000-talet då den omtalade 

Enron-skandalen inträffade (DeAngelo, 1981a; Watts and Zimmerman, 1981). 

 

I Enron-fallet spelade revisorns oberoende en stor roll. Arthur Andersen var den 

revisionsfirma som var ansvariga för både Enrons redovisning och revision. Enron stod för 

en halv miljard svenska kronor i årliga intäkter och var Andersens näst största kund, vilket 
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gjorde dem beroende av fortsatta intäkter. Flera högt uppsatta chefer inom Enron hade 

dessutom tidigare arbetat hos Andersen. Detta ledde till att Andersen inte agera oberoende 

vid revisionen och det hela ledde tillslut till att Enron, USA:s 7 största företag vid 

tidpunkten gick i konkurs (Dagens Industri, 2002). Även i Sverige har vi haft skandaler, en 

av dessa var Kreuger-Kraschen som inträffade 1932 då Ivar Kreugers tändsticksimperium 

kollapsade. En av anledningarna till att kollapsen blev möjlig och bedrägerierna kunde 

döljas var revisorn, Anton Wendel som på den tiden var en av få auktoriserade revisorer i 

Sverige blev värvad från en revisionsbyrå som ägdes av Kreuger & Tolls finansdirektör. 

Oberoendefrågan var central i detta fall och Svenska Dagbladet gick så långt som att säga 

att Wendels revision av Kreuger & Toll var den mest meningslösa revisionen någonsin 

(Carrington, 2014). 

 

”Genom att låta sig bjudas på jakt har omgivningen kunnat få uppfattningen att revisorns 

förmåga till objektivitet har hotats. Särskilt höga krav på oberoende måste dessutom ställas 

på revisorer i större bolag, och i synnerhet på revisorer i noterade bolag. ” skriver 

kammarrätten (Balans, 2017). 

 

Revisorer ska inte delta i jakt, detta slog kammarrätten nyligen fast i ett uppmärksammat 

fall där revisorer från PwC deltagit jaktresa och påstods ha riskerat sin opartiskhet. PwC - 

revisorerna deltog i så kallade jaktresor med SCA och fick därefter en varning av 

Revisorsnämnden som de sedan överklagade till kammarrätten. De fick inget gehör utan 

kammarrätten fastställde revisorsnämndens varning gällande att revisorer inte skall delta i 

jakt (Balans, 2017). 

1.2 Problematisering 

Revision har till uppgift att granska ett företags räkenskaper samt förvaltning. Det som gör 

att revisionen har ett värde är att revisorn antas och förväntas vara en oberoende part. Detta 

kan kopplas samman med teorin om revision som försäkran där revision ses som en 

kontraktslösning mellan två eller flera parter där det grundläggande problemet är att ägande 

och ledning skiljer sig åt och revisorn utför revision i syfte att försäkra den ägande parten 

om att det ledningen visar är sant och ger en rättvisande bild (Carrington, 2014). Enligt 

revisorslagen är det revisorns uppgift att pröva sitt eget oberoende och denna prövning ska 



Mårtensson & Jokikokko 

11 

 

göras inför varje revisionsuppdrag. Kritiker menar att oberoendefrågan är för viktig för att 

låta revisorerna själva avgöra om de är oberoende eller inte. Kritikerna har jobbat så att det 

i den svenska lagen har införts en förbudskatalog som liknar den som finns i revisionslagen 

(ibid). Här finns ett av problemen i frågan om revisorns oberoende, det är revisorn själv 

som testar sitt oberoende och det är i många fall en komplex bedömning som revisorn 

behöver göra. 

 

Vid bedömandet av sitt oberoende ska revisorn använda sig av den så kallade 

analysmodellen som innehåller fem hot som kan påverka revisorns oberoende. Dessa är; 

egenintresse-, självgransknings-, partsställnings-, vänskaps- och skrämselhotet. Utöver 

dessa finns det en generalklausul som säger att alla situationer där revisorns oberoende kan 

ifrågasättas medför att revisorn ska avböja eller avsäga sig uppdraget (ibid). Det som kan 

medföra att revisorns oberoende påverkas kan vara; konsulttjänster, klientens betydelse, 

klientens anknytning/inflytande och revisionens uppdragslängd (Tepagul & Lin, 2014). 

Om klienten är en stor intäktskälla för revisionsbyrån kan det leda till att revisorn inte tar 

de beslut som är nödvändiga. Ett typexempel på klientens betydelse är det tidigare Enron 

fallet. Här var Enron en stor intäktskälla för Andersen vilket ledde till att de inte agerade 

oberoende. 

 

I analysmodellen och lagarna finns det självklara situationer beskrivna, till exempel att 

revisorn inte får revidera ett bolag som ägs av en nära släkting (1999:1079). Men det är inte 

alltid helt tydligt att ett hot mot oberoendet föreligger. Problematiken i bedömningen är att 

det i varken analysmodellen eller förbudskatalogen finns förbud mot vartenda jävshot som 

kan hota revisorns oberoende (Carrington, 2014). Även i analysmodellen föreligger samma 

problematik, varje möjlig jävshot finns inte uttryckt. Det är revisorn själv, med hjälp av den 

vägledning som finns, som ska göra denna komplexa bedömning. Bevisbördan ligger på 

revisorn vid påvisande att oberoende föreligger (ibid). Alla situationer är inte så enkla att 

avgöra, i vissa fall är det en mycket mer komplex bedömning för revisorn att göra, dessa 

mer tveksamma situationer där det inte föreligger en självklarhet för utfallet av 

bedömningen har vi valt att kalla för “gråzoner”. Exempel på gråzoner är om klienten och 

revisorn spelar golf i samma golfklubb, om både revisorns och klientens familjer deltar i 

liknande aktiviteter utanför den professionella verksamheten m.m. 
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När det gäller oberoendet så handlar det inte enbart om hur revisorn uppfattar sitt 

oberoende, independence in fact, eller som på svenska kallas för faktiska oberoendet, som 

spelar roll. Även hur omgivningen uppfattar revisorn som oberoende, independence in 

appearance (Glazer & Jaenicke, 2002), är viktigt. 

 

Independence is an abstract concept and it is difficult to define either generally or 

in its peculiar application to the certified public accountant. Essentially it is a state 

of mind. It is partly synonymous with honesty, integrity, courage, character. It 

means, in simplest terms, that the certified public accountant will tell the truth as 

he sees it, and will permit no influence, financial or sentimental, to turn him from 

that course (Carey, 1946 citerat i Scheutze, 1994, s. 69). 

 

Oberoendet består således av två “sidor”. Revisorns faktiska oberoende och det synliga 

oberoendet. Revisorns faktiska oberoende, hänför sig till att revisorn har en neutral syn på 

företaget när denne förbereder och utför revisionen. Resultatet skall alltså vara opartiskt. 

Detta regleras i 20§ revisorslagen, och det är ett måste för revisorer att följa detta. Den 

andra delen av oberoendet, det synliga oberoendet, handlar om huruvida omvärlden 

betraktar revisorn som oberoende. Detta regleras i 21§ revisorslagen. En avsaknad av 

synligt oberoende leder inte automatiskt till att det faktiska oberoendet påverkas eller 

saknas. Det faktiska oberoendet är den viktigaste av dessa två aspekter när det kommer till 

att kunna lita på revisionen och att den gjorts objektivt. Men en avsaknad av det synliga 

oberoendet kan leda till att investerare känner osäkerhet till företaget vilket kan skada ryktet 

och tillförlitligheten (Dopuch, Gupta, Simunic, & Stein, 2003). 

 

I vår studie kommer vi inrikta oss på det faktiska oberoendet. Alltså hur revisorerna själva 

tar ställning till situationer där deras oberoende skulle vara hotat. Studien kommer att göras 

med olika faktorer där vi kommer att försöka förklara varför gränsen för oberoendet kan 

skilja sig mellan olika revisorer. 

 

Tidigare forskning inom både ekonomi och psykologi har visat att faktorer som erfarenhet, 

kön, storlek på byrå och revisorns geografiska placering kan ha en inverkan på dennes 

beslutsfattande om det egna oberoendet (Fumagalli et al, 2009; Johansson et al, 2005; Steel, 
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1997; DeAngelo, 1981a). Forskning visar på att män och kvinnor handlar olika vid 

beslutsfattande. I forskning som handlar om beslutsfattande gällande risk finns det påvisat 

att kvinnor är mer riskaversa än män (Croson & Gneezy, 2011) vilket gör att de kommer 

sätta gränsen för oberoende tidigare än män, i.e. män vågar ta större risker. DeAngelo 

(1981a) har i sin forskning funnit att ett positivt samband finns mellan revisionsbyråns 

storlek och revisorns oberoende, i.e. att ju större revisionsbyrå desto högre är revisorns 

oberoende. Revisorer på “Big-4” byråer är mer resistenta mot jävshot (ibid). Hur lång 

erfarenhet revisorn har kan vara en faktor som spelar in på hur revisorn bedömer sitt 

oberoende. Flint (1988) skriver i sin bok Philosophy and principles of auditing att med 

erfarenhet kommer kunskap om nyckelpunkter i förhandlingar, vikten av att skydda kunder 

och vilka friheter man har. Revisorer med kortare erfarenhet drar därför gränsen för 

oberoende tidigare än de med längre erfarenhet då de är mer försiktiga och revisorer med 

längre erfarenhet är mer bekväma med vad som anses vara ett hot mot oberoendet.  

 

Det har även påvisats att geografi kan spela en roll (Steel, 1997), i.e. beslut kan skilja sig 

beroende på om man bor i en stor eller liten stad och även om man bor i södra, mellersta 

eller norra Sverige. Individens beteende formas av de sociala sammanhangen (ibid) vilket 

påverkar revisorns gränsdragning för det egna oberoendet. Summan av ovanstående 

faktorer är grunden för detta arbete. Tidigare forskning inom området revisorns oberoende 

har framför allt riktat in sig på konsulttjänster, klientens betydelse, klientens 

anknytning/inflytande och revisionens uppdragslängd (Tepagul & Lin, 2014). Tidigare 

forskning har också varit väldigt fokuserad på just relationerna mellan revisorn och 

klienten. Att studera oberoendet ur revisorns perspektiv och utifrån de faktorer som nämns 

ovan (kön, byråns storlek, erfarenhet och geografisk placering) är områden som oss 

veterligen inte är utforskade till samma grad och kommer därför studeras närmare i denna 

studie. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att utifrån revisorns perspektiv, förklara gränsen för oberoende. 
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1.4 Disposition 

Inledning 

I inledningen kommer bakgrunden till studien att presenteras. Här tas även 

problematiseringen kring området upp och avslutas med studiens syfte. 

 

Vetenskaplig Metod 

Här presenteras studiens ansats. I detta avsnitt presenteras även den teori som används. 

 

Institutionalia 

I detta avsnitt tas lagar och regler upp som finns gällande revisorns åtagande och 

tillvägagångssätt vid prövning av oberoendet. 

 

Teoretisk Referensram 

I den teoretiska referensramen presenteras argument som kan vara till hjälp vid förklarande 

av studiens syfte. Där varje underkapitel avslutas med hypoteser. 

 

Empirisk Metod 

I det empiriska metodkapitlet presenteras studiens forskningsstrategi. Här tas även upp 

undersökningsmetod, datainsamlingsmetod, urval, operationalisering, analysmetod, 

validitet, reliabilitet och avslutningsvis det etiska resonemanget. 

 

Analys 

I detta avsnitt presenteras de resultat som kommer utifrån de analyser som gjorts via det 

statistiska programmet SPSS.  

 

Slutsatser och förslag på framtida forskning 

Avslutningsvis presenteras de slutsatser som görs utifrån studiens resultat och avslutas med 

förslag på framtida forskning. 
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2. Vetenskaplig Metod 

2.1 Forskningsstrategi 

Studien syftar till att utifrån revisorns perspektiv, förklara gränsen för oberoende och har 

därför en positivistisk forskningsfilosofi (Deegan & Unerman, 2011). Revisorns oberoende 

är ett ämne som det forskats mycket om. Vid forskning kring revisorns oberoende är det 

framför allt fyra faktorer som anses vara huvud-hot mot oberoendet och är bland de mest 

studerade; klientens betydelse, icke-revisionstjänster, klientanknytning till revisionsfirman 

och uppdragslängd (Tepalagul & Lin, 2015). Dessa områden inriktar sig huvudsakligen på 

själva förhållandet mellan revisorn och klienten och eftersom det redan finns mycket 

forskning om detta förhållande har det i denna studie valts en annan infallsvinkel. Revisorns 

uppfattning kommer att studeras och om det finns skillnader mellan var gränsen för 

oberoende går baserat på följande faktorer; kön, byråns storlek, erfarenhet och geografi. 

För att förklara revisorns oberoende utifrån dessa faktorer kommer en deduktiv ansats att 

användas där tidigare studier kommer användas som utgångspunkt för att formulera 

hypoteser som sedan kommer testas empiriskt (Bryman & Bell, 2015). 

 

Forskningsstrategi är en handlingsplan som är utformad för att nå ett specifikt mål 

(Denscombe, 2016). Strategin som används i undersökningen är surveyundersökningar. De 

vanligaste formerna av surveyundersökningar som förekommer i samhällsvetenskaplig 

forskning är de former som försöker ställa frågor till människor. Syftet är att skapa kontakt 

med lämpliga respondenter för att få information från dem. Vid genomförandet av en 

surveyundersökning gör man en uttömmande och detaljerad granskning (ibid). Det 

empiriska underlaget som används i undersökningar kan vara av olika slag. Vanligtvis skiljs 

det mellan kvantitativa och kvalitativa data. Kvantitativa data är standardiserad och enklare 

att jämföra, och den är ofta uttryckt i numerisk form. Kvalitativ data uttrycks ofta istället i 

verbal form och ger ofta en flerdimensionell beskrivning av de fenomen som studeras 

(Lind, 2015). 

 

Kvantitativ forskning tenderar att förknippas med forskarens opartiskhet, storskaliga 

studier, analys av specifika variabler och att själva analysen sker efter datainsamlingen 

medan kvalitativ forskning förknippas med forskarens inblandning, småskaliga studier, att 
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man har ett holistiskt perspektiv och att analysen sker under datainsamlingen (Denscombe, 

2016). Den kvantitativa forskningen kan också förse forskarna med en bas för att göra 

precisa antaganden angående korrelationen mellan faktorerna (Bryman & Bell, 2015). 

Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är inte alltid enkel att upptäcka och 

därför används metoderna ofta i kombination där de är överlappande (Denscombe, 2016). 

 

I detta fall söker studien efter att förklara gränsen för oberoendet hos revisorer, något som 

uppnås genom att utföra en bred undersökning. Forskningen kommer att ha en kvantitativ 

ansats och där vi kommer att sträva efter att vara opartiska i datainsamlingen. Datan 

kommer att analyseras efter datainsamlingen och det kommer att utföras en relativt 

storskalig studie. Kvantitativ data används för att kunna testa hur de olika revisorerna tolkar 

gränsen för oberoendet. Fördelen med att använda en kvantativ metod blir att den förser 

oss med en exakt mätning vilket ger forskningen en solid grund för att beskriva och 

undersöka. Tolkningarna och resultatet i undersökningen baseras på uppmätta kvantiteter 

istället för på intryck. Kvantativ metod ger en även möjligheten att analysera stora 

datamängder vilket behövs i denna studie. 

 

Nackdelar som kan finnas med kvantiativ analys är att kvaliteten på datan kan vara 

bristfällig. Det finns risk att skenet kan bedra om de positiva aspekterna av analysen och 

presentationen av datan får forskningen att framstå som bättre än den är. Teknikaliteter och 

dataöverlastning är två andra aspekter som är nackdelar med kvantitativ analys. Där 

forskaren blir besatt av analysteknikerna på bekostnad av de frågor som ligger bakom syftet 

med forskningen och att man tar in för mycket data eller använder för många variabler 

(Denscombe, 2016). 

 

 

2.2 Teorianvändning 

Genom teorin har vi fått en omfattande överblick över komplexiteten som rör revisorns 

oberoende. I studien har agentteorin använts som utgångspunkt för att förklara revisorns 

oberoende. Vidare har forskning kring revisorns oberoende och faktorer som påverkar 

revisorns oberoende använts som teoretiska utgångspunkter. Det avgörande är inte enbart 

hur revisorn själv uppfattar oberoendet, independence in mind utan även hur omvärlden 
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uppfattar revisorn som oberoende, independence in appearance. Stort fokus har legat på 

revisorns oberoende i användning av litteratur, men för att hitta orsaker till skillnader 

mellan olika revisorer har även psykologi artiklar använts, detta framför allt gällande 

skillnader i män och kvinnors tankesätt, samt hur geografisk bosättning/uppväxt kan 

förändra en person. För att säkerställa att relevant litteratur har använts, har stor hänsyn 

tagits till att litteraturen varit relevant för ämnet samt att forskning kring ämnet har 

prioriterats i val av källa. Sökord som har använts är independence, gender, Big-4, 

experience och geography. 
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3. Institutionalia 

3.1 Revisorn 

Revisionsbranschen är begränsad till två kategorier av revisorer, auktoriserade revisorer 

och revisorer vilka är tillåtna att utföra lagstadgade revisioner i Sverige (Öhman & 

Wallerstedt, 2012). Revisorn har till uppgift att enligt 5§ Revisionslagen (1999:1079) 

granska företagets årsredovisning och bokföring (räkenskapsrevision) samt 

företagsledningens förvaltning (förvaltningsrevision). Granskningen ska vara så ingående 

och omfattande som god revisionssed kräver. Revisorn skall följa den goda sed som finns 

bland erfarna revisorer (FAR, 2003). 

 

3.2 Lagar 

Det finns grundläggande bestämmelser om revisorer och auktoriserade revisorer samt 

revisionsbolag. Dessa finns i revisorslagen (2001:883) samt i förordningen (1995:665) om 

revisorer. Gällande revisionens utförande finns det ett stort antal författningar om dessa 

bestämmelser i.e. aktiebolagslagen (2005:551), lagen (1987:667) om ekonomiska 

föreningar och revisionslagen (1999:1079). 

Vad gäller revisorns oberoende finns det regler intagna i svensk lag som reglerar detta. I 

revisionslagen (1999:1079) 17§ finns det en förbudskatalog över jävssituationer: 

Den får inte vara revisor som: 

 

1. är ägare till eller delägare i företaget eller annat företag i samma koncern, 

 

2. ingår i företagsledningen för företaget eller dess dotterföretag eller biträder vid 

företagets bokföring eller medelsförvaltning eller företagets kontroll däröver, 

 

3. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till 

företaget eller någon som avses under 1 eller 2, 
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4. är verksam i samma rörelse som den som yrkesmässigt biträder företaget vid 

grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller företagets kontroll däröver, 

 

5. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande 

led till en person som avses under 1 eller 2 eller är besvågrad med en sådan person 

i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, 

eller 

 

6. står i låneskuld till företaget eller ett annat företag i samma koncern eller har en 

förpliktelse som ett sådant företag har ställt säkerhet för. 

 

I revisionslagen (2001:883) finns regler gällande för revisorn angående hur denne skall 

bedöma huruvida han eller hon är oberoende genom tillämpning av en så kallad 

analysmodell. Analysmodellen kommer vi inte gå inte mer på i detta avsnitt utan den 

kommer att behandlas senare i arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mårtensson & Jokikokko 

20 

 

4. Teoretisk Referensram 

4.1 Agentteori 

Agentteorin beskriver förhållandet mellan principal, som är ägaren av företaget och agent, 

som är exempelvis VD. Bägge parter anses vara rationella människor, vilket betyder att de 

gör allt för att maximera sin egen nytta eller sin egen vinst. Agentteorin utmynnar i 

agentproblemet, där principalen behöver betala kostnader för incitament och övervakning 

för att agenten skall agera fördelaktigt för principalen (Jensen & Meckling, 2011). 

Agentproblemet präglas av asymmetrisk information där parterna har tillgång till olika typ 

och mängd av information (Eisenhardt, 1989). Man menar att agenten har mer information 

är vad principalen har om den löpande förvaltningen av bolaget. Informationsasymmetri 

bidrar till uppkomsten av två olika problem; moral hazard och adverse selection. Adverse 

selection, är en beskrivning av marknadsprocessen under förutsättningen att det rådet 

informationsasymmetri mellan köparen och säljaren (Carrington, 2014). Detta uppstår när 

en part i en transaktion med mer information fattar ett gynnsammare beslut för sig själv på 

bekostnad av den andra parten. Moral hazard har utgångspunkten att risk påverkar 

människors beteende (Carrington, 2014). I många fall innebär det att en part agerar mer 

riskfyllt efter att kontrakt är slutet eftersom parten är medveten om att den inte kommer få 

bära kostnaden för den ökade risken. En vanlig metod för att försöka hindra agenten från 

att agera i eget intresse är att införa belöningsformer såsom att belöna agenten i förhållande 

till de finansiella räkenskaperna som vinst, försäljning eller tillgångar. En annan metod är 

att ge agenten utdelning från aktier som företaget äger. Dessa metoder syftar till att ändra 

incitamenten för agenten. Men dessa metoder kan medföra andra problem. Exempel kan 

vara att agenterna försöker manipulera räkenskaperna för att visa ett bättre resultat än vad 

som speglar verkligheten. Dessa agentproblem tillsammans med informationsasymmetri 

förklarar varför styrelsen väljer att ha en utomstående revisor där revisionen bidrar med 

information som stärker tillförlitlighet och minskar osäkerheten (Deegan & Unerman, 

2011). 

 

För att kunna bygga upp långsiktiga relationer mellan två parter måste det finnas ett 

förtroende mellan parterna och Öhman (2007) anser att det mellan principaler och agenter 

är svårt att nå längre än ett begränsat förtroende eftersom relationerna normalt är 
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opersonliga och präglas av misstänksamhet. Där kan revisorn ses som en tredje part som 

kan stärka den opersonliga relationen, undanröja potentiella konflikter och upprätthålla ett 

förtroendefullt klimat (Ibid.).   

 

Carrington (2010) beskriver revision som en försäkran där revision ses som en 

kontraktslösning mellan två eller flera parter, där det grundläggande problemet är det 

faktum att ägande och ledning är separerat. 

 

4.2 Oberoende 

En oberoende revision skapar trovärdighet. En oberoende revision är en viktig byggsten i 

näringslivet för att skapa trovärdighet och oberoende i den ekonomiska rapporteringen. En 

professionellt genomförd revision skapar trygghet och säkerhet för intressenter – ägare, 

ledning och anställda likaväl som banker, partners och myndigheter. Revisorn identifierar 

om det finns problem i verksamheten men ger också förslag till möjliga förbättringar. 

Därför blir också revisionen ett viktigt verktyg för att utveckla verksamheten – till exempel 

för att höja kvaliteten eller öka lönsamheten (PwC, 2017). 

 

Revisorns oberoende består utav två delar. Ett faktiskt oberoende och ett synligt oberoende. 

Dessa två hänför sig till två olika åskådare. Det faktiska oberoende, eller som det även 

kallas för independence in mind, är oberoendet som revisorn personligen känner. Alltså 

huruvida revisorn anser att denne är oberoende eller ej. Det synliga oberoendet, 

independence in appearance, rör hur omvärlden beaktar revisorns oberoende (Glazer & 

Jaenicke, 2002). Det faktiska oberoendet är det bara revisorn själv som känner till och 

därför finns det enbart regler som reglerar det synliga oberoendet. Det svåra med detta 

problem är att en revisor kan vara fullständigt oberoende men någon annan uppfattar inte 

denne som det eller det motsatta att revisorn uppfattas som oberoende men i själva verket 

är denne inte det (Cassel, 1996). Det synliga oberoendet är viktigt för att utåt visa på att 

revisorn är oberoende. Det faktiska oberoende är svårare att bevisa eftersom det är hur 

revisorn själv ser på sitt oberoende. Både det synliga och det faktiska oberoendet kan 

rubbas. Genom att ta emot gåvor eller att revisorn skapar personliga relationer med 

klienterna kan leda till att oberoendet rubbas, alltså att  utifrån sett är revisorn inte längre 

oberoende men även att revisorn själv anser sitt oberoende hotat (Diamant, 2004). Genom 
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att ta emot en gåva anses det vara god sed att vid ett senare tillfälle ge en gåva tillbaka. 

Detta kan enligt Sherry (1983) anses som att klienten vill ha något i gengäld för sin gåva, 

vilket är problematiskt. DeAngelo (1986?) har i sin studie påvisat att ju starkare relation 

revisorn har till sin klient ju starkare incitament har denne att bryta mot sitt oberoende. 

 

4.3 Analysmodellen 

Analysmodellen är en modell som ska påstyrka revisorers oberoende gentemot deras 

klienter. Revisorn ska alltså vara opartisk och neutral. Inför varje uppdrag ska revisorn 

analysera om det finns hot gentemot detta oberoende. De fem variablerna som finns i 

analysmodellen är egenintresse, självgranskning, partsställning, vänskap och skrämsel. 

Dessa kommer att tas upp enskilt i underliggande rubriker. 

 

Egenintresse 

Egenintresse hotet föreligger när revisorn eller någon annan i den revisionsgrupp som 

revisorn ingår i har direkta eller indirekta ekonomiska intressen i revisionsklientens 

verksamhet. Direkta intressen kan vara om revisorn har några affärsmässiga band med 

revisionsklienten. Det är alltså ett förhållande där revisorn är beroende av det ekonomiska 

flödet från klienten. Enron fallet är ett sådant exempel där revisorns intäkter till stor del 

kommer från en klient vilket kan leda till att oberoende frågan blir hotat via egenintresset 

(Carrington, 2014). Egenintresse involverar även revisorns emotionella, finansiella och 

andra personliga intressen. 

 

Tidigare forskning visar på att ett för stort egenintresse bidrar till en etisk känslighet som 

påverkar revisorns beslutsfattande (Johari, Mohd-Sanusi, & Chong, 2017). 

 

 

Självgranskning 

Självgranskning är när revisorn ska granska något där denne själv har tagit ställning till vid 

ett tidigare tillfälle. Revisorer har en skyldighet att påtala brister i det granskade materialet 

och komma med förslag på åtgärder för klienten (Carrington, 2014). En slags rådgivning. 

Om dessa inte har ett nära samband med revisionen kallas de för konsulttjänster. Detta kan 

då leda till att revisorn granskar något som denne själv har varit med och sammanställt.   
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Partsställning 

Oberoendet kan påverkas utav att parterna tidigare har träffats i en rättslig eller ekonomisk 

angelägenhet. Det kan till exempel vara om revisorn företrätt klienten vid kontakt med 

skatteverket eller liknande. Det är inte ett partställningshot förrän att revisorn har haft i 

uppdrag att tala för klienten (Carrington, 2014). 

 

 

Vänskap 

Ett oberoendehot kan uppstå när vänskapen mellan revisorn och klienten är för god. Om 

exempelvis revisorn och klientens ekonomichef är vänner sedan barndomen anses 

oberoendet vara hotat (Carrington, 2014). Revisorers oberoende är ett aktuellt ämne i 

debatter. Personer som är emot långa samarbeten mellan revisorsfirman och deras klienter 

hävdar att oberoendet är hotat när parterna har jobbat med varandra för länge. Vilket i sin 

tur påverkar kvaliteten på revisionen. Den andra sidan påstår att oberoende och kvaliteten 

blir bättre ju längre parterna samarbetar eftersom att revisorsfirman får bättre förståelse för 

klienten och hur deras bransch ser ut och fungerar (Dopuch, Gupta, Simunic, & Stein, 2003) 

 

Skrämsel 

Oberoendet kan påverkas om revisorn upplever sig hotad av klienten. Exempelvis om 

revisorn kommer från en mindre ort. Klienten som revisorn jobbar med är en inflytelserik 

person i orten och säger till revisorn att allt annat än en god revisionsberättelse kommer få 

konsekvenser för revisorn (Carrington, 2014). 

 

4.4 Faktorer som kan påverka revisorns oberoende 

4.4.1 Kön 

Studier har gjorts som visar på att män och kvinnors hjärnor är uppbyggda på olika sätt 

vilket kan påverka deras beslutsfattande. Det finns flera oberoende studier där forskare har 

kunnat påvisa att män och kvinnor har för och nackdelar gentemot varandra inom olika 

områden (Stainton Rodgers & Stainton Rodgers, 2002). 



Mårtensson & Jokikokko 

24 

 

Moraliska bedömningar är ett område där Fumagalli et al (2009) kunnat påvisa en skillnad 

mellan män och kvinnor. Vid så kallade “Personal Moral”-dilemman, vilka är handlingar 

som kräver känslomässiga beslut tenderar män att göra mer pragmatiska val oavsett om det 

orsakar risk och skada för andra. Kvinnor är mer moderliga, empatiska och känner mer 

omsorg för andra (Fumagalli et al, 2009). Vilket man kan återkoppla till Byrnes, Miller & 

Schafers (1999) studie som också kommer fram till att män och kvinnor handlar olika vid 

beslut och att kvinnor påverkas mer känslomässigt vid sina beslut. 

 

Även om de forskare som nämnts ovan påstår att det finns skillnader i män och kvinnors 

agerande, finns det även de som påstår att det mellan män och kvinnor inte alls finns någon 

skillnad i agerande. 

 

Några som genom sin forskning kommit till slutsatsen att det inte finns någon skillnad i 

agerande mellan män och kvinnor är Schubert, Brown, Gysler & Brachinger (1999). I sin 

studie undersökte de huruvida det fanns någon skillnad mellan män och kvinnors 

riskbeaktande inom finansbranschen. De kunde i sin studie inte påvisa att det fanns någon 

skillnad i beslutsfattandet mellan män och kvinnor, de kunde däremot påvisa en skillnad i 

tankeprocessen. Tankeprocesserna varierade mellan män och kvinnor men de kom fram till 

samma svar.   

 

Beslut gällande risk är ett område som är väl studerat och där man upptäckt skillnader 

mellan män och kvinnor (Byrnes, Miller, & D., 1999). Croson och Gneezy (2009) har i sin 

studie gjort en litteraturgenomgång på tidigare forskning inom området och kommit till 

slutsatsen att kvinnor är mer riskaversa än män, vilket innebär att de är mindre benägna att 

ta risker. Tidigare studier inom psykologin påvisar att kvinnor upplever känslor starkare än 

män. En starkare upplevelse av känslor, e.g. att kvinnor känner en större nervositet och 

rädsla över ett möjligt negativt resultat som är till följd av ett riskfyllt beslut gör att kvinnor 

tenderar att vara mer aktsamma vid sådana beslut (Croson & Gneezy, 2009). Eftersom 

tidigare forskning har visat på att kvinnor är mer riskaversa och mer känslosamma i sina 

beslut har vi valt att formulera hypotesen på så vis att män sätter gränsen för oberoende 

högre än kvinnor. Med att sätta gränsen för oberoende högre i detta fall menas att män kan 
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tänkas skapa närmare relation med klienter än kvinnor och att män kan tänkas acceptera 

dyrare gåvor än kvinnor utan att de anser att oberoendet är hotat.  

 

H1: Män sätter gränsen för oberoende högre än kvinnor. 

 

4.4.2 Erfarenhet 

Erfarenhet, kunskap och omdöme är förmågor som bidrar till kompetensutveckling. 

Individer använder tidigare erfarenheter som redskap för att tolka 

organisationsförutsättningar (Lindgren, 1996). Erfarenhet är ett redskap som ger revisorn 

förmågan att ta bättre beslut samt använda sin kompetens på mer effektivt sätt (Kaplan, 

O'Donnell, & Arel, 2008). 

 

Det finns viktiga delar i revisorns yrke som man inte lär sig i den teoretiska skolan, 

nyckelpunkter i förhandlingar, tillåtna friheter och vikten av att skydda kunden. I sådana 

fall använder revisorn sin erfarenhet som ett komplement till det teoretiska kunnandet 

(Flint, 1988). Utan revisorns erfarenhet om hur regelverk ska tolkas och tillämpas saknar 

regelverken en funktion (Johansson, Häckner, & Wallerstedt, 2005). Revisorns förmåga att 

hantera klientrelationer är en egenskap som växer fram genom erfarenhet (Ibid). Som 

Johansson, Häckner och Wallerstedt (2005) kommit fram till i sin forskning är revisorns 

förmåga att hantera klientrelationer något som växer fram med tiden där revisorn blir 

säkrare i sig själv och säkrare i hur man hanterar relationer med klienter, samt vilka 

relationer som är mer accepterade. Med tiden lär sig även revisorn var man drar gränsen 

för oberoende och  de vågar dra den gränsen högre ju mer erfarenhet de har. Att revisorer 

med längre erfarenhet sätter gränsen för oberoendet högre än revisorer med kortare 

erfarenhet betyder att de revisorer med längre erfarenhet exempelvis kan acceptera närmare 

relationer med klienter och acceptera dyrare gåvor och anse att det inte hotar oberoendet. 

 

H2: Revisorer med längre erfarenhet sätter gränsen för oberoende högre än 

revisorer med kortare erfarenhet. 
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4.4.3 Storlek på byrå 

Storleken på byrå som revisorn arbetar på kan ha en inverkan på revisorns oberoende. Det 

påvisar Bakar, Rahman & Rashid (2005) i sin studie där de kommer till slutsatsen att flera 

olika faktorer kan påverka revisorns oberoende men däribland är storleken på byrå den 

faktor som har störst inverkan. Ytterligare ett resultat från studien är att mindre 

revisionsbyråer som arbetar i en konkurrenskraftig miljö gör att revisorer på sådana byråer 

uppfattas ha en större risk för att förlora oberoendet. 

 

DeAngelo (1981a) har i sin forskning funnit ett positivt samband mellan revisionsbyråns 

storlek och revisorns oberoende. Med positivt samband menas i detta fall att ju större 

revisionsbyråns storlek är desto större är revisorns oberoende. Stora revisionsbyråer är mer 

resistenta mot påtryckningar från kunder och kan därmed ha en högre grad av oberoende. 

Om revisorn tillhör en “Big-4”-byrå ökar förtroendet för att revisorn ska kunna bibehålla 

sitt oberoende (DeAngelo, 1981b). Hur som helst kan man inte ta för givet att stora 

revisionsbyråer, och revisorer verksamma där, är helt immuna mot påtryckningar från 

kunder (Goldman & Barlev, 1974 i Bakar, Rahman & Rashid, 2005). Som ovan nämns 

påvisar DeAngelo (1981b) i sin forskning att revisorer på Big-4 byråer har ett större 

förtroende bland klienter och från utomstående att vara oberoende. Revisorer på Big-4 

byråer anses även kunna bibehålla sitt oberoende då de hamnar i situationer som är ett 

möjligt hot mot att rubba revisorns oberoende. Vi anser därför att revisorer på Big-4 byråer 

sätter gränsen för oberoendet högre än revisorer på icke Big-4 byråer då de utifrån anses ha 

större förtroende att kunna bibehålla sitt oberoende. 

   

 

H3: Revisorer på Big-4 byråer sätter gränsen för oberoende högre än revisorer 

på icke Big-4 byråer. 

 

 

4.4.4 Geografi 

Geografi är en faktor som kan påverka revisorns oberoende. Beroende på var man är 

uppväxt eller bor, tenderar individers beteende att variera. Individers beteende skapas och 
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formas av den kommunikation som sker i de sociala sammanhangen (Steel, 1997). I en 

studie av Volkema (2002) påvisas att en individs professionella nätverk och konkurrens 

påverkas av kulturen som denne är verksam i.   

 

Enligt en studie av Palmrose (1986) tenderar revisionspriserna att vara högre för byråer 

som är verksamma på en mindre ort, vilket kan vara till följd av en avsaknad av konkurrens 

där byråerna kan sätta ett monopolistiskt pris. Detta leder till att revisorer från mindre orter 

inte känner samma press att vara kunden till lags på grund av risken att denne byter byrå 

vid missnöje. Som nämns har tidigare studier (Steele, 1997; Volkema, 2002; Palmrose, 

1986) påvisat att geografisk placering kan påverka individers beteende och hur människor 

skapas som individer. Även hur revisionsbyråernas agerande kan variera beroende på 

storlek av stad och geografisk placering. Utifrån detta har hypoteserna gällande geografi 

formats som nedan lyder. Att gränsen för oberoendet varierar beroende på storleken på den 

stad revisionsbyrån är verksam betyder att revisorn sätter gränsen för oberoende olika 

beroende på storleken där revisionsbyrån är verksam. Detsamma gällande att revisorer 

sätter gränsen olika för oberoende beroende på vilken del av Sverige de är verksamma, i 

detta fall har Sverige delats in i tre delar, vilka är Götaland, Svealand och Norrland. 

 

H4a: Gränsen för oberoende varierar beroende på storleken på staden där 

revisorn och revisionsbyrån är verksam. 

 

H4b: Gränsen för oberoende varierar beroende på vilken landsdel revisorn 

och revisionsbyrån är verksam. 
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5 Empirisk Metod 

5.1 Undersökningsmetod 

Denna studie syftar till att utifrån revisorns perspektiv undersöka var gränsen för oberoende 

går. Vilket vi kommer studera genom att använda en kvantitativ forskningsstrategi då 

studien är förklarande. Med kvantitativ forskning ökar chanserna för att kunna generalisera 

resultatet till hela populationen (Bryman & Bell, 2015) då den kvantitativa 

forskningsstrategin tillåter oss att undersöka sambandet mellan 

kön/erfarenhet/byråstorlek/geografi och revisorns gränsdragning för oberoende. 

Kvalitativa forskare har riktat mycket kritik mot att använda kvantitativ forskning för att 

undersöka sociala samband (ibid). Den kvantitativa forskningen har också fått kritik för att 

vara ytlig och risken finns att inte kunna undersöka sambandet på djupet. Med hänsyn till 

risken för en ytlig undersökning är vi noga med att undersöka relevansen av de faktorer 

som undersöks. Trots kritiken är den kvantitativa strategin mer fördelaktig för denna studie 

då den tillåter oss att samla in mycket information och är enkel att använda, samt ger oss 

möjligheten att analysera all data samtidigt (Jacobsen, 2002).  

5.2 Datainsamlingsmetod 

Vid en kvantitativ studie som syftar till att vara förklarande finns det flera olika metoder 

för insamling. Vi har valt att använda oss utav en surveyundersökning där vi valt att göra 

en webbaserad enkät via Surveymonkey. Då vi valde att använda oss av en webbenkät kunde 

vi nå ut till ett större antal svarspersoner med större spridning gällande den geografiska 

placeringen, erfarenhet, storlek på byrå och kön. 

 

Enkäten skickades ut till studiens respondenter den 9 maj och var öppen fram till den 15 

maj. En påminnelse (se bilaga 1) skickades ut den 12 maj till alla som mottagit det första 

mailet men inte svarat. Undantag gjordes här för de revisorer som svarade via mail att 

enkäter och andra liknande förfrågningar var tvungna att registreras via deras hemsida. Vi 

fick mestadels positiv kritik på enkäten, där svarspersoner menade på att enkäten var enkel 

och tydlig och att i deras hektiska vardag var det fördelaktigt med en enkät som gick snabbt 

att svara på. Två respondenter menade å andra sidan det var svårt att svara entydigt på 

frågorna i enkäten och svarade därför utförligt på frågorna i ett mail till oss. 
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Med enkäten skickade vi ut ett följebrev (se bilaga 2) där vi informerade respondenterna 

om att vi är två studenter från Högskolan Kristianstad som just nu skriver kandidatuppsats 

och behöver hjälp med att få svar på en enkät som handlar om revisorns oberoende. Vi 

informerade även om att enkäten bara tar några minuter att svara på vilket vi hoppas gjorde 

att fler valde att svara på den. I brevet fanns också information såsom mailadresser till både 

författare och handledare av denna studie. 

 

 

5.3 Urval 

Studien använder sig utav ett representativt urval där vi syftar till att fånga så stor del som 

möjligt av populationen. Enligt Denscombe (2016) är syftet för urvalet att återspegla 

populationen. I studiens fall är populationen alla auktoriserade och godkända revisorer i 

Sverige. Då det finns ett register att tillgå via FAR:s hemsida där alla auktoriserade samt 

godkända revisorer finns listade med e-postadresser, namn, byrå samt titel (FAR, 2017). 

Utifrån detta har vi kunnat göra ett slumpmässigt urval. 2017-05-17 finns det sammanlagt 

3 402 registrerade auktoriserade och godkända revisorer i Sverige (Revisorsnämnden, 

2017). Något ytterligare urval har inte gjorts från populationen utan enkäten har skickats ut 

till hela populationen vilket resulterade i 2 652 utskickade enkäter (där en del bortfall 

uppkommit vid misstag i sammanställningen av informationen). De revisorer som inte har 

någon e-postadress registrerad på FAR:s hemsida har heller inte fått ta del av enkäten och 

kan därför inte deltaga i undersökningen, detsamma gäller ifall det finns nyblivna 

auktoriserade revisorer som ännu inte blivit registrerade. 

  

I studien har det även gjorts en viss grad av snöbollsurval, då respondenter på eget initiativ 

vidarebefordrade enkäten till kollegor vilket gjort att vi lyckats fånga upp respondenter som 

på grund av misstaget vid sammanställningen av information inte tagit del av utskicket till 

enkäten.  
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5.4 Operationalisering 

Vid utformningen av enkäten (se bilaga 3) har hypoteserna som presenteras i avsnitt 4.4 

legat som grund. Studien består av en beroende variabel som är gränsdragning av 

oberoendet. De oberoende variablerna i studien är kön, erfarenhet, byråstorlek, antal 

invånare i verksamhetsorten och vilken del av götaland, svealand och norrland revisorerna 

är verksamma i. 

 

Enkäten har utformats så att den skall vara enkel att svara på för att minska på tidsåtgången 

för respondenterna. Vid utformandet av enkäten har det även beaktats att frågorna skall 

vara enkla att förstå och tolka, vilket har resulterat i en högre svarsfrekvens. 

 

Vi är även valt att bryta ut de “gråzoner” där det inte alltid är helt självklart om det 

föreligger ett hot eller inte mot revisorns oberoende. Med hjälp av frågor  ställda på 

Public Company Accounting Oversight Board  (PCAOB, 2017) har vi kunnat hitta sådana 

exempel utifrån de frågor som skickats in. Ett exempel kan vara att spela golf med en 

klient. Där det anses vara okej att vara medlem i samma golfklubb som sin klient. Det kan 

vara en självklarhet för många revisorer, men om vi bygger vidare på frågan till att det är 

okej att spela golf på vänskaplig nivå med en klient hade det fortfarande varit okej? Det är 

liknande situationer som vi försöker plocka fram. För att kunna hitta en gräns för var 

oberoendet går vid olika situationer, situationer som inte alltid är en självklarhet. 

Utifrån dessa frågor har det även förts en diskussion mellan såväl handledare som studenter 

för att kunna hitta ytterligare “gråzoner”. 

 

5.4.1 Beroende variabel 

Den beroende variabeln i vår studie är gränsdragning av oberoende. För att undersöka 

denna variabel konstruerades små case (i form av påståenden som i en mening var beskriver 

olika situationer) i webbenkäten, där respondenterna skulle ta ställning till de 15 frågor i 

enkäten som mäter vår beroende variabel. Frågorna besvaras genom en ordinalskala mellan 

1 och 7 där tanken är att respondenterna svarar hypotetiskt på dessa frågor för att få en 

uppfattning om hur de hade agerat i en sådan situation och utifrån det analysera var revisorn 

drar gränsen för oberoende. I ordinalskalan betyder 1 instämmer inte alls och 7 instämmer 
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helt. De frågor som ställts i webbenkäten varierar mellan påståenden om gåvor i olika 

prisklasser samt olika relationsnivåer till klienten. För att undvika ett mönster i enkäten 

som gör att respondenterna kan förutspå ett mönster, har frågorna blandats så att frågorna 

om gåvor inte kommer efter varandra ordnade efter prisklass och detsamma gäller frågorna 

som gäller relationer i.e. de olika frågorna som rör relationer är inte rangordnade efter 

varande i olika grader av nära relationer. 

 

Fråga 5, 7 och 9 (se bilaga 3) är alla frågor som rör gåvor till ett mindre värde, där tanken 

är att ha mer än en fråga som rör mindre gåvor för att se huruvida respondenten svarar 

likadant på alla frågor. 

 

Fråga 13 och 15 är frågor som rör dyrare gåvor i olika prisnivåer. Där hotellvistelse anses 

vara dyrast (15) och att ta emot biljetter (13) anses vara billigast. 

 

Fråga 8 och 17 är frågor som är en blandning mellan att mottaga en gåva och på en 

vänskaplig nivå umgås med klienten. Där middag med klienten efter arbetstid (17) är den 

billigare gåvan och att följa med klienten på t ex en allsvensk match är den dyrare gåvan. 

 

Fråga 6, 10, 12, 14 och 19 är alla frågor som rör relationer mellan revisor och klient på en 

ytlig nivå där att vara vänner på Facebook (6) anses vara den ytligaste relationen och att 

spela i samma lag (19) tillsammans med att klippa sig hos sin klient (14) anses som den 

närmsta relationen av dessa då man antas bygga en relation med dina lagkamrater i 

fotbollslaget och din frisör. 

 

Fråga 11, 16 och 18 är alla frågor som rör föreningstillhörighet och relation mellan revisor 

och klient, där frågan om klienten och revisorn är medlemmar i samma hjälporganisation 

(18) anses vara den frågan som är den ytligaste relationen och att revisorn och klientens 

barn spelar fotboll i samma lag (16) anses vara den starkaste relationen då det kan anses att 

föräldrar i dessa sammanhang skapar en relation. 
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Återkopplar vi till gråzoner är det de frågorna som skapar störst variation av svaren. De 

svarande kan vara helt enliga om att en viss situation är okej och att en annan situation inte 

är okej. Gråzonen blir den situationen där vissa anser att det är okej och andra inte gör det. 

 

5.4.2 Oberoende variabler 

I vår studie testas huruvida kön, erfarenhet, byråstorlek och geografi påverkar 

gränsdragningen av oberoendet och är därför studiens oberoende variabler. Dessa mäts 

genom webbenkätens 5 första frågor samt genom inhämtade data från FAR:s 

medlemsregister (FAR, 2017) och SCB:s hemsida (SCB, 2017). 

  

Kön: Revisorn fick själv välja att markera man eller kvinna i webbenkäten som sedan mäts 

genom en dummyvariabel där kvinna kodas “0” och man kodas “1”. 

Erfarenhet: Revisorns erfarenhet mäts genom antalet år revisorn varit verksam inom 

branschen. Respondenten har svarat på frågan genom att fylla i antal verksamma år i 

enkäten. 

 

Byråstorlek: I webbenkäten fick respondenten möjlighet att välja mellan åtta alternativ där 

Big-7 (PWC, KPMG, EY, Deloitte, BDO, Grant Thornton och Mazars) finns namngivna 

och kan markeras samt möjligheten för revisorn att namnge byrå namnet vid de fall 

respondenten inte arbetar vid en Big-7 byrå. I studien kodas byråstorlek icke Big-4 “0” och 

Big-4 “1”. 

 

Geografi: Geografi består av två oberoende variabler: antal invånare och landsdel. Denna 

information har inhämtats från FAR:s medlemsregister och SCB:s hemsida där antalet 

invånare i respondentens verksamhetsort har matats in i SPSS. Landsdel har delats in i 

Götaland “0”, Svealand “1” och Norrland “2” utifrån vilken del av Sverige respondentens 

verksamhetsort är förlagd. 

5.5 Analysmetod 

Den data som insamlas genom de utskickade enkäterna kommer sedan att analyseras med 

hjälp av SPSS som är ett datorprogram för statistisk analys. Vid hypotesprövning fastställer 
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man en signifikansnivå, hur stor risken ska vara att förkasta nollhypotesen när den är sann 

(Körner & Wahlgren, 2015). Vi har valt att göra testerna med en signifikansnivå på 5 

procent vilket innebär att vi får en 95 procentig konfidensgrad. Enligt Körner & Wahlgren 

(2015) använder man signifikansnivån på 5 procent rutinmässigt om det inte finns någon 

anledning till att pröva datan med en annan signifikansnivå. En signifikansnivå på 10 

procent kan vi inte acceptera då det är för stor felmarginal (ibid). 

 

Vid undersökningen av den insamlade datan kommer vi att genomföra en faktoranalys för 

att kunna kategorisera gränsdragningen av oberoende. För att säkerställa relevansen av de 

indelade kategorierna kommer det genomföras ett Cronbach’s Alpha test i SPSS. 

Avslutningsvid kommer vi att göra en linjär regressionsanalys för att testa sambandet 

mellan de olika faktorerna och gränsdragningen av oberoendet. 

 

 

 

5.6 Validitet och Reliabilitet 

För att säkerhetsställa kvaliteten av en forskning presenteras reliabilitet och validitet som 

två kriterier. För att avgöra tillförlitligheten av materialet vid kvantitativa studier kan man 

använda Cronbach’s Alpha (Bryman & Bell, 2015). Bryman och Bell (2015) menar även 

att den mätning som görs ska frambringa samma resultat vid olika tillfällen, där det råder 

lika förhållanden som vid första mätningen.  

 

Det andra kriteriet, och enligt Bryman och Bell (2015) på många sätt den viktigaste 

är  undersökningens validitet, eller undersökningens giltighet.  Bryman och Bell (2015) 

förklarar det som att validiteten svarar på frågan om det som avsetts mätas har mätts mäts? 

Enligt Bryman och Bell (2015) finns det en mängd olika sätt att testa giltigheten av en 

undersökning. De nämner sex olika typer av tester för validitet.  

 

Denscombe (2016) hävdar att den viktigaste frågan  är: Är data av rätt typ för att undersöka 

ämnet och har data mätts på ett korrekt sätt. Denscombe menar att forskaren måste överväga 

om denne ställt rätt frågor för att uppnå ett tillförlitligt resultat i sin forskning.  
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Applicerar man detta i vårt arbete så har vi avgjort tillförlitligheten av undersökningen med 

hjälp av Cronbach’s Alpha. Där en tumregel finns vid 0.6 när det gäller explorativ forskning 

där inte etablerade mätinstrument används. Resultatet av vår analys varierade mellan 0,785 

och 0,549 där tre av fyra variabler översteg tumregeln. Utöver detta har vi förklarat vårt 

tillvägagångssätt för att öka tillförlitligheten.   

 

Svagheter i tillförlitligheten kan uppstå i samband med tolkningar av svaren från 

respondenterna. Vi har därför inte gjort några egna tolkningar av svaren, utan har enbart 

kategoriserat dessa via en faktoranalys som kommer behandlas senare i arbetet. En annan 

svaghet kan ligga i utformningen av våra frågor. För att öka reliabiliteten i  frågorna har vi 

valt att hämta dem från Public Company Accounting Oversight Board  (PCAOB, 2017). På 

så vis har vi valt redan tidigare ställda frågor som grund för vår undersökning. Värt att 

nämna är även att revisorerna kan ha incitament att inte vara helt ärliga vid svarandet av 

frågorna. Att deras svar inte helt och hållet speglar verkligheten. Detta hoppas vi motverka 

genom att hålla de svarande anonyma vilket medför att deras svar inte går att spåra tillbaka 

till en viss individ.  Vi har utöver detta haft en direkt kommunikation med en forskare 

angående våra frågor och vårt tillvägagångssätt för att försöka motverka svagheten av 

tillförlitligheten. 

 

Låg reliabilitet hos mätinstrumentet innebär även låg validitet, dock innebär inte hög 

reliabilitet att validiteten är hög. Sammanfattningen av detta är att reliabiliteten kan vara 

hög men sakna validitet. Förklaringen till detta enligt Bryman och Bell (2015) är att en 

fråga kan ge liknande svar, dock behöver den frågan inte mäta det som skall mätas. 

 

 

 

 

5.7 Forskningsetik 

Vid samhällsforskning förväntas man utföra sin studie på ett etiskt sätt. Forskare har inte 

någon privilegierad position i samhället som berättigar dem att fullfölja sina intressen på 

bekostnad av dem som studeras (Denscombe, 2016). 
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Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra etiska huvudkrav vid forskning; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 

kan liknas vid de fyra principer som Denscombe (2016) beskriver. Där princip 1 är att 

deltagarnas intressen ska skyddas, i.e. deltagarnas personliga integritet skall respekteras, 

all information hanteras konfidentiellt samt att individens deltagande anonymiseras. 

Princip 2: Deltagandet ska vara frivilligt och baserat på informerat samtycke, i.e. det ska 

framgå att deltagande i undersökningen är frivillig, meddela vilka åtagande som krävs av 

deltagarna samt ge tillräcklig information om forskningen. Princip 3: Forskare ska arbeta 

på ett öppet och ärligt sätt med hänsyn till undersökningen, i.e. tillhandahålla rättvisa och 

objektiva tolkningar av fynden samt undvika falska förespeglingar och oriktiga tolkningar. 

Princip 4: Forskningen ska följa den nationella lagstiftningen, i.e. att undvika att undersöka 

känsliga områden och vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att datan förvaras på ett 

säkert sätt. 

 

För att uppfylla principerna har vi i följebrevet till enkäten varit tydliga med att informera 

om att all information kommer att hanteras konfidentiellt och alla respondenter kommer att 

anonymiseras. De svar vi erhållit från enkäten går inte att koppla till någon enskild individ 

eller e-postadress. 

 

Det följebrev som skickats ut tillsammans med enkäten tydliggör att det är helt frivilligt att 

vara med i enkäten, det finns inget som antyder att det på något sätt skulle vara tvingande 

att deltaga i enkäten. Vi uttrycker tydligt att vi hoppas att respondenterna kan avvara några 

minuter för att svara på enkäten. I följebrevet förklarades att studien syftar till att undersöka 

revisorns oberoende.   

 

För att tillhandahålla rättvisa och objektiva tolkningar har vi använt oss av SPSS för att på 

så vis analysera informationen på ett korrekt sätt. Med hjälp av Pallant (2016) har vi kunnat 

tyda de olika analyserna i SPSS. 

  

För att säkerställa att känsliga data förvaras säkert hanteras den bara i Surveymonkey där 

endast vi har tillgång. Det finns mycket forskning kring revisorns oberoende vilket 

indikerar att det inte är en fråga som är så känslig att den inte bör undersökas.   
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6. Analys 

6.1 Beskrivande statistik 

Enkätundersökningen resulterade i 194 svar där 29,9 % av de svarande var kvinnor och 

70,1 % var män (tabell 6.1). Av de 294 svaren var 61,9 % från icke Big-4 byråer och 38,1 

% från Big-4 byråer (tabell 6.2). 

 

Tabell 6.1 Fördelningen mellan män och kvinnor 

Antal Andel    
Kvinna 58 29,9%    
Man 136 70,1%    
Total 194 100%    

 

Tabell 6.2 Fördelningen mellan Big-4 byrå och Icke Big-4 

Antal Andel     

Icke Big-4 120 61,9%     

Big-4 74 38,1%     

Total 194 100%     

 

 

Respondenterna fick svara på hur många års erfarenhet de har inom yrket. Den med minst 

erfarenhet hade 3 år inom yrket och den som hade längst erfarenhet hade hela 55 år inom 

yrket. Den genomsnittliga erfarenheten för de som svarat var 22,55 år (tabell 6.3). Tabell 

6.3 innehåller även antal invånare i revisorns verksamhetsort. Dessa siffror har manuellt 

matats in i SPSS genom att hämta informationen från FAR:s medlemsregister och via 

SCB:s register ta reda på antalet invånare i verksamhetsorten. Den verksamhetsorten med 

minst invånare hade 9913 och den största orten hade 934 471 invånare. Medelantalet 

invånare i verksamhetsorten var 319 886 invånare.   
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Tabell 6.3 Beskrivande statistik för erfarenhet och antal invånare 

  N Minimum Maximum Medelvärde Standardfel 

Erfarenhet 

(år) 194 3 55 22,55 11,061 

Geografi 

(Antal 

invånare) 
193 9913 934471 319885,55 371602,376 

 

I tabell 6.4 presenteras fördelningen av den landsdel revisorns verksamhetsort tillhör. Även 

här har informationen blivit manuellt inmatad i SPSS. Kodningen för variabeln är enligt 

följande; Götaland (0), Svealand (1) och Norrland (2). 75 personer av respondenterna var 

från Götaland, 95 personer var från Svealand och 23 personer var från Norrland. 1 person 

som svarade på enkäten fanns inte registrerad  med mail i FAR:s medlemsregister och 

därför kunde inte någon verksamhetsort fastställas. 

 

Tabell 6.4 Fördelning landsdel 

  Antal Andel   
- 1 0,5%   
Götaland 75 38,7%   
Svealand 95 49,0%   
Norrland 23 11,9%  

Total 194 100,0  

 

6.2 Faktoranalys 

Faktoranalysen är baserad på studiens 15 frågor. Analysen har gjorts med Principal 

component analysis (PCA) via IBM SPSS statistics 23. Faktoranalysen försöker identifiera 

ett litet antal faktorer som representerar det underliggande förhållandet mellan en grupp av 

relaterade variabler (Pallant, 2016). Det är en explorativ analys som minskar mängden data 

i en modell genom att minska antalet dimensioner. Genom faktoranalysen kan vi dela in de 

15 case vi har i enkäten i sammanhängande kategorier för att göra materialet mer hanterbart 

(ibid). 
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Det finns två kriterier för att materialet ska anses vara lämpligt för en faktoranalys. Det 

första är storleken på datainsamlingsmaterialet och det andra är styrkan i förhållandet 

mellan variablerna. Om vi ser till första kriteriet finns det meningsskiljaktigheter mellan 

olika forskare. Tabachinick och Fidell (2013) hävdar att man optimalt ska ha minst 300 

observationer men att även ungefär 150 observationer är acceptabelt, om lösningarna har 

flera högt laddade markeringsvariabler, över 0,80. Andra forskare menar att mängden 

observationer inte är det avgörande utan att det är förhållandet mellan antalet observationer 

och antalet variabler (Pallant, 2016). Nunnally (1978) rekommenderar ett 10:1 förhållande. 

Där det är tio observationer för varje variabel som ska faktoranalyseras. I vår undersökning 

har vi 196 fullständiga svar och ett förhållande på 13:1 mellan antalet observationer och 

antalet variabler. Detta tyder på att vår data är lämplig för en faktoranalys. Analysen 

kommer att minska mängden data vi behöver analysera och istället kategorisera våra 

variabler i mindre grupper. 

 

För att verifiera att datan är lämpad för faktoranalys har vi gjort Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy (KMO) som uppgick till 0,796 vilket överstiger 0.6 som är 

minimivärdet. Vidare antyder även Bartlett’s Test of Sphericity att materialet är lämpat för 

faktoranalys då det visade en signifikans på p <0,000 vilket understiger riktvärdet på 0.05 

(Pallant, 2016). 

 

Nästa steg i faktoranalysen är att bestämma minsta antal faktorer, komponents, som ska 

användas för att bäst representera sambanden mellan variablerna. Genom att använda 

Kaiser´s criterion, vilket innebär att endast komponenter som har ett värde på 1 eller högre 

kommer att beaktas, fick vi fram att vi ska använda fyra komponenter för att förklara 

variansen i materialet. Tillsammans förklarar dessa fyra 59,7% av variansen respektive 

29,7%, 13,4%, 8,8% och 7,8% var för sig.  

 

När Kaiser´s criterion används får man ofta fram för många komponenter och det är därför 

även lämpligt att göra Catell scree test. Vid analys av Screeploten letar man efter en 

förändring, något Pallant (2016) kallar elbow. Bara komponenter över denna ska vara kvar. 

Dessa komponenter förklarar majoriteten av variansen i materialet. Men Pallent hävdar 

även att komponenter som ligger i närheten av elbown kan vara värda att titta på beroende 
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på syftet med undersökningen. I vårt fall har vi två komponenter som ligger ovanför elbown 

vilket enligt Pallent (2016) förklarar den största delen av variansen i vårt material. Vi har 

även två komponenter som ligger i eller vid elbown och vi har valt att även undersöka dessa 

komponenter (se bilaga 4) då det enligt Pallant (2016) kan anses intressant att även 

undersöka dessa.  

 

Tabell 6.5 Total förklarad varians 

Initialt egenvärde 

Komponent Total 

% av 

varians 

Kumulativ 

% 

Komponent 1 Ytlig Social interaktion 4,452 29,680 29,680 

Komponent 2 Klientbekostad händelse 2,014 13,428 43,108 

Komponent 3 Små Gåvor 1,326 8,842 51,950 

Komponent 4 Föreningstillhörighet 1,165 7,766 59,716 

 

Efter att faktoranalysen gjorts och det fastställts en indelning på 4 komponenter. Den första 

komponenten, komponent 1, utgörs av 5 variabler som alla är laddade över 0.4 vilket 

betyder att de är starkt laddade (Pallant, 2016). Den starkaste variabeln i komponenten och 

även den variabel som mest förklaras av komponent 1 är att det är okej att spela en match 

squash ihop med din klient (0,778). De andra variablerna i komponenten är: Det är okej att 

vara vän med din klient på Facebook eller andra sociala medier (0,747), det är okej att spela 

golf på en vänskaplig nivå tillsammans med en klient (0,721), det är okej att klippa sig hos 

en klient (0,630), det är okej att följa med en klient på ett evenemang, till exempel en 

allsvensk match i fotboll (0,504). Därför har vi val att kalla komponent 1 för Ytlig social 

interaktion (se bilaga 5).   

 

Den andra komponenten utgörs av tre variabler där den som laddade starkast var: Det är 

okej att ta emot en hotellvistelse från en klient (0,755). Variablerna i denna komponent 

utgörs av händelser som revisorn får av sin klient, där klienten betalar. Alla variablerna i 

denna komponent hamnade över 0.4. Utöver den starkaste variabeln hamnade även: Det är 

okej att ta emot biljetter till ett sport- eller kulturevent (0,731) och Det är okej att ta emot 
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en middag från din klient efter arbetstid, klienten betalar (0,676). Komponent 2 döptes till 

Klientbekostad händelse. 

 

Tredje komponenten utgörs även den av tre variabler. Den starkast laddade var: Det är okej 

att ta emot en chokladask från en klient (0,766). Den variabeln tillsammans med: Det är 

okej att äta en dagenslunch med din klient, klienten betalar (0,703) och Det är okej att ta 

emot en flaska vin från en klient (0,610) utgör komponent 3 som vi döpt till Små gåvor. 

Även dessa variabler hamnade över 0.4.  

 

Den fjärde komponenten utgörs av 4 variabler som alla är laddade över 0.4. Den starkast 

laddade variabeln är att det är okej för dig och din klient att vara aktiva medlemmar inom 

samma hjälporganisation (0,781). De andra variablerna i komponenten är: Det är okej för 

revisor och klient att vara medlemmar i samma golfklubb (0,688), det är okej att dina barn 

spelar fotboll i samma lag som din klients barn (0,595) och det är okej för dig och din klient 

att spela fotboll i samma lag (0,542). Vi har valt att kalla komponent 4 för 

Föreningstillhörighet. 

 

För att mäta tillförlitligheten i våra fyra komponenter har vi använt oss av Cronbach’s 

Alpha. Resultatet av detta finns längst ner i bilaga 5 Faktorladdningsmatris. Alphavärdet 

varierade mellan 0,785 och 0,549 där tre av fyra variabler översteg tumregeln på vid 0.6 

som gäller mer explorativ forskning där inte etablerade mätinstrument används. (jmf Hair, 

Black, Babin & Anderson, 2010; Pallant, 2016). Man kan acceptera lägre värden, dock med 

viss försiktighet då dessa värden indikerar lägre tillförlitlighet för måttet. 

6.3 Regressionsanalys 

Eftersom studien innehåller flera oberoende variabler (kön, erfarenhet, byråstorlek och 

antal invånare och geografisk placering) som kan påverka den beroende variabeln 

(oberoende) har vi använt oss av SPSS för att genomföra en multipel regressionsanalys (jmf 

Pallant, 2016). Regressionsanalysen har gjorts för var och en av de 4 komponenter som 

faktoranalysen fastslog (ytlig social interaktion, klientbekostad händelse, små gåvor och 

föreningstillhörighet).     
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Vid en analys är det viktigt att ta hänsyn till huruvida variablerna är normalfördelade eller 

ej. För att undersöka normalfördelningar har ett Kolmogorov-Smirnovs test gjorts. För att 

visa på att variablerna är normalfördelade ska de visa på en signifikansnivå som är högre 

än 0.05 (Pallant, 2016). Kolmogorov-Smirnov testet visade att alla variablerna hade en 

signifikansnivå som understiger 0.05 vilket innebär att ingen av de variabler som testats är 

normalfördelade. För att vidare säkerställa att det inte finns någon normalfördelning 

testades även residualerna, som inte heller var normalfördelade. Detta gör att resultatet 

måste analyseras med större försiktighet. Materialets storlek kan ha en inverkan på 

normalfördelningen, där under 50 observationer kan ha betydande effekter på resultatet då 

det finns en avvikelse i normalfördelningen (Hair et al, 2010). Medan har man över 200 

kan man bortse från detta då det anses vara tillräckligt många observationer för att bortse 

från normalfördelningen (ibid). Vi kommer dock att tolka våra resultat med en viss 

försiktighet (Hair et al, 2006; Körner & Wahlgren, 2006; Teorell & Svensson, 2007) 

 

För att kunna genomföra en regressionsanalys var vi tvungna att göra om de 3 

kategorivariablerna Götaland, Svealand och Norrland till 3 dummyvariabler. I 

regressionsanalysen har dummyvariabeln Svealand använts som referenskategori till 

Götaland och Norrland. Då vår studie undersöker två olika geografiska kategorier (antal 

invånare och landsdel) har testet gjorts två gånger per komponent. Innan 

regressionsanalysen gjordes togs två korrelationsmatriser fram för att undersöka 

sambanden mellan variablerna. Först togs Pearson’s korrelationsmatris (se bilaga 6) fram 

men för att vidta viss försiktighet (i och med normalfördelningen) tog vi även fram 

Spearman’s korrelationsmatris för att jämföra huruvida det förekommer några större 

skillnader i de två korrelationsmatriserna. Då det inte förekommer några större skillnader 

kommer vi att utgå ifrån Pearson’s korrelationsmatris då antalet observationer är så pass 

hög att vi kan anta normalfördelning. Pearson’s korrelationsmatris indikerar att det finns 

samband i vår studie mellan de oberoende variablerna och de komponenter som 

representerar oberoendet. Vi ser i tabell 6.6 att det finns ett samband mellan Ytlig social 

interaktion och kön. Matrisen visar även ett samband mellan Svealand, Götaland och Ytlig 

social interaktion. Komponenterna klientbekostad händelse och små gåvor visar inget 

samband med någon av de oberoende variablerna. Avslutningsvis kan vi se i tabellen att 

det finns ett samband mellan föreningstillhörighet och framförallt erfarenhet men vi ser 
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även ett samband mellan föreningstillhörighet och den geografiska oberoende variabel som 

är antal invånare i verksamhetsorten. För att undersöka att det inte uppstår någon 

multikollinearitet i regressionsanalysen har vi undersökt VIF-värdena. VIF-värden över 2,5 

indikerar multikollinearitet (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2003), i vår analys uppgår 

det högsta VIF-värdet till 1,099 vilket tyder på att det inte finns någon multikollinearitet.   

6.3.1 Ytlig social interaktion 

Vi har utfört multipla linjära regressioner på den beroende variabeln Ytlig social 

interaktion, resultatet av detta hittar ni i tabell 6.6. De variabler som har en signifikant 

påverkan är kön, byråstorlek och geografi (antal invånare). De oberoende variablerna 

förklarar tillsammans mellan 8,4%-9,5% av variationen i gränsdragningen av oberoendet. 

 

Tabell 6.6 Regressionsanalys för Ytlig social interaktion 

 
 

  Modell 1   Modell 2      

Variabler B Std. Fel   B Std. Fel      
Kön 0,804*** ,235   0,768*** ,232      
Erfarenhet (år) 

-,007 ,010   -,009 ,010 
     

Byråstorlek 0,440** ,220   0,456** ,217      
Geografi (Antal 

invånare)   -6,082** ,000       

     
Götaland       0,611** ,226      
Norrland       ,494 ,348      
Konstant 4,494*** ,306   4,052*** ,302     
F-värde 5,236***   4,904***     
Högsta VIF 1,014     1,098        
Justerad R² 0,084     0,095        
N=186                

***=0,01, **=0,05, *=0,1               

a. Beroende variabel: Ytlig social interaktion 

Referenskategori: Svealand 

 

 

Vid regressionsanalysen av komponenten Ytlig social interaktion ser vi att variabeln kön 

är positivt signifikant i båda modellerna. Vilket betyder att män sätter gränsen för 
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oberoende högre än kvinnor vid ytliga sociala interaktioner. Vilket överensstämmer med 

tidigare studier som visar att män är villiga att ta större risker än kvinnor (Croson och 

Gneezy, 2009).  

 

Båda modellerna i tabell 6.7 visar även att det finns en positiv signifikans för variabeln 

byråstorlek. Vilket innebär att revisorer på Big-4 byråer sätter gränsen för oberoendet högre 

när det kommer till ytliga sociala interaktioner än de revisorer som arbetar vid en icke Big-

4 byrå. Vilket stödjer den slutsats som DeAngelo (1981a) kommer fram till i sin studie om 

att oberoendet skiljer sig mellan Big-4 byråer och icke Big-4 byråer. 

 

Vi ser även ett signifikant negativt samband i modell 1 mellan ytlig social interaktion och 

antalet invånare i verksamhetsorten. Där vi ser att ju mindre verksamhetsort desto högre 

sätter revisorn gränsen för oberoende. I modell 2 ser vi även att Götaland har ett positivt 

signifikant samband. Detta tyder på att revisorer i Götaland sätter gränsen för oberoendet 

högre än revisorer i Svealand.  

 

6.3.2 Klientbekostad händelse 

Vi utförde multipla linjära regressioner på den beroende variabeln Klientbekostad händelse. 

Modellen visade sig inte vara signifikant och därför har ingen fortsatt analys gjorts. 

 

6.3.3 Små gåvor 

Vi har utfört multipla linjära regressioner på den beroende variabeln Små gåvor. Modellen 

visade sig inte vara signifikant och därför har ingen fortsatt analys gjorts. 

 

6.3.4 Föreningstillhörighet 

Vi har utfört multipla linjära regressioner på den beroende variabeln Föreningstillhörighet, 

resultatet hittar ni i tabell 6.8. De variabler som har en signifikant påverkan är erfarenhet 

och geografi (antal invånare). Variablerna förklarar 3,9–7,1% av variationen i 

gränsdragningen av oberoendet. 
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Vid regressionsanalysen ser vi att variabeln erfarenhet är positivt signifikant i båda 

modellerna. Vilket tyder på att revisorer med längre erfarenhet sätter gränsen för 

oberoendet högre än revisorer med kortare erfarenhet. Flint (1988) påvisar i sin forskning 

att det finns viktiga delar i revisorns yrke som man inte lär sig i den teoretiska skolan. 

Tillåtna friheter är ett exempel. Detta tyder på att revisorer med längre erfarenhet är säkra 

i sin roll och de vet var de kan dra gränsen utan att det hotar oberoendet.   

 

Vi ser även att geografi (antal invånare) är negativt signifikant i modell 1. Detta tyder på 

att revisorer i mindre orter sätter gränsen för oberoendet högre än vad revisorer gör i orter 

med många invånare. Anledning till detta kan vara att revisorer på mindre orter inte kan 

undkomma att hamna i samma förening som sina klienter eftersom det kanske bara finns 

en förening att tillhöra.  

 

Tabell 6.7 Regressionsanalys för Föreningstillhörighet  

 

  Modell 1   Modell 2     

Variabler B Std. Fel   B Std. Fel     

Kön ,166 ,131   ,155 ,133     

Erfarenhet 

(år) 
0,015*** ,005   0,016*** ,005 

    

Byråstorlek ,138 ,123   ,146 ,125     

Geografi 

(Antal 

invånare) 

-4,005** ,000       

    

Götaland       ,074 ,130     

Norrland       ,145 ,196     

Konstant 5,908*** ,171   5,730*** ,174    
F-värde 4,522***   2,520**    
Högsta VIF 1,017     1,098       

Justerad R² 0,071     0,039       

N=187             

***=0,01, **=0,05, *=0,1           

a. Beroende variabel: Föreningstillhörighet 

Referenskategori: Svealand 
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6.3.5 Sammanfattning av analysen 

Vid en analys av den beskrivande statistiken (se bilaga 7), kan vi utläsa att klientbekostad 

händelse fick det lägsta medelvärdet (2,5). Det betyder att revisorerna sätter gränsen för 

oberoendet väldigt lågt när det kommer till att ta emot händelser som klienten betalar för, 

exempelvis en hotellvistelse. Föreningstillhörighet var den variabeln som fick högst 

medelvärde (6,3). Detta visar att gränsen för oberoendet är väldigt högt när det kommer till 

att tillhöra en förening. Ytlig social interaktion (4,9) och Små gåvor (5,4) har medelvärden 

som ligger lite närmare mitten på vår  1–7 skala, men de ligger ändå närmare en högre gräns 

för oberoendet. Värt att nämna är att klientbekostad händelse, och små gåvor, inte uppnådde 

några signifikanta samband med våra oberoende variabler, men det finns en klar skillnad 

på gränsdragning mellan klientbekostad händelse och våra andra komponenter. Eftersom 

små gåvor hamnar på motsatt sida av vår skala går det att spekulera kring att det är storleken 

på kostnaden för klienten som kan vara avgörande huruvida revisorn anser att det är ett hot 

mot oberoendet eller inte. 

 

6.4 Kompletterande Analys 

För att komplettera analysen ovan analyserar vi även de två mail som inkommit från 

respondenter som påpekat att vissa frågor varit tvetydiga.  De har förklarat sin uppfattning 

och svarat mer utförligt på enkätfrågorna. Det första mailet (se bilaga 8) från Respondent 

X hade åsikter gällande påståendet om huruvida det är okej att följa med klient på ett 

evenemang där en allsvensk match i fotboll nämns som exempel. Här menade respondent 

X att det fanns otydlighet i påståendet och att den kan tolkas på två vis. Det som 

Respondenten menar är otydligt är huruvida det är klienten eller revisorn själv som betalar 

för biljetten. Den ena tolkningen av påståendet är att klienten betalar vilket Respondent X 

inte tycker är okej. Tolkning två är att revisorn själv står för kostnaden vilket Respondent 

X menar är okej.   

 

Det andra mailet som inkommit från en respondent menar också på att det inte går att svara 

entydigt på frågorna. Här målar respondenten upp exempel (se bilaga 9) där påståendena i 

enkäten beror på. Först tar Respondent Y upp samma exempel som Respondent X om att 

följa med klienten på ett evenemang där en allsvensk match i fotboll nämns som exempel. 
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Här tycker respondenten att det beror på huruvida båda är intresserade av fotboll och om 

båda parter själva betalar sin biljett ser denne inte hur oberoendet skulle äventyras. Skulle 

däremot klienten vilja bjuda skulle denne tacka nej om inte möjligheten att betala 

marknadsvärde för biljetten finns.  

 

Vid mottagande av gåvor som chokladask och vin nämner Respondent Y att en chokladask 

har de fått till kontoret vilket inte varit riktat direkt till respondenten. Här utvecklar denne 

inte vilket ställningstagande hen skulle tagit om chokladasken varit riktad direkt till 

revisorn. Gällande gåva av en flaska vin ser Respondent Y inga problem med att mottaga 

en flaska vin av relativt billigare sort vid högtidliga tillfällen så som 50 årig födelsedag. 

 

Respondent Y bor i en liten stad vilket gör att det inte går att undvika att träffas vid 

evenemang, föreningsliv och sport. Respondenten klipper sig hos sin frisör men har bara 

hand om redovisningen då frisören inte är revisionsskyldig. Här utvecklar respondenten 

inte heller vilken ställning denne skulle ta vid ett sådant fall.  

 

Påståendet om huruvida det är okej att efter arbetstid äta en middag med klient, där klienten 

betalar menar Respondent Y även här att det beror på. Skulle klienten arrangera ett 

evenemang där de firar 25 år och revisorn blir bjuden skulle inte denne tacka nej. Men 

skulle det däremot röra sig om att klienten frågar om att äta middag för att prata skulle 

Respondent Y säga att det inte är okej och att de kan diskutera detta på kontoret.  

 

Svaren från Respondent X och Respondent Y visar på att revisorns oberoende verkligen är 

en komplex bedömning där många situationer “beror på”, där vi också kan se att revisorer 

till viss del bedömer olika. Svaren indikerar också att vissa aspekter verkar spela större roll 

än andra. Där vi ser båda respondenter trycka på huruvida det är revisorn själv eller klienten 

som betalar där de båda menar att då revisorn själv betalar är det i många fall okej (beroende 

på situation) men när klienten betalar är det inte okej. Ytterligare påverkan på beslutet om 

respondenten tycker att påståendet är okej eller inte kan vara som Respondent Y nämner 

om huruvida klienten eller revisorn firar något speciellt så som jämn födelsedag eller 

firmans jubileum. Där denne menar att vid sådana tillfällen kan det vara okej att ta emot 
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mindre gåvor eller bli bjuden på middag eller liknande men menar att utanför dessa 

omständigheter är det i de flesta fall inte okej. 

 

 

6.5 Hypotesprövning 

6.5.1 Ytlig social interaktion 

Hypotes 1, Män sätter gränsen för oberoendet högre än vad kvinnor gör. Denna hypotes 

förkastas inte då vi finner positiva signifikanta samband med ett betavärde på 0,804 i 

modell 1 respektive 0,768 i modell 2. Vilket tyder på att män sätter gränsen högre vid ytlig 

social interaktion.  

 

Hypotes 2, Revisorer med längre erfarenhet sätter gränsen högre än revisorer med kortare 

erfarenhet. Denna hypotes förkastas då den inte är signifikant i någon av modellerna. Vi 

kan inte med säkerhet påvisa att revisorer med längre erfarenhet sätter gränsen högre än 

vad revisorer med kortare erfarenhet gör, när det kommer till ytlig social interaktion. 

 

Hypotes 3, Revisorer på Big-4 byråer sätter gränsen för oberoende högre än revisorer på 

icke Big-4 byråer. Hypotesen förkastas inte eftersom vi finner positiva signifikanta 

samband med ett betavärde på 0,440 i modell 1 respektive 0,456 i modell 2. Detta tyder på 

att revisorer på big-4 byråer sätter gränsen högre än revisorer på icke big-4 byråer gör.  

 

Hypotes 4a, Gränsen för oberoende varierar beroende på storleken på staden där revisorn 

och revisionsbyrån är verksam. Hypotesen förkastas inte, den är signifikant och visar ett 

negativt samband. Detta visar att revisorer som arbetar på orter med mindre antal invånare 

sätter gränsen högre för ytlig social interaktion än av revisorer på orter med många invånare 

gör. 

 

Hypotes 4b, Gränsen för oberoende varierar beroende på vilken landsdel revisorn och 

revisionsbyrån är verksam. Denna hypotes förkastas inte eftersom den visar ett positivt 

signifikant samband med ett betavärde på 0,611. Detta tyder på att revisorer som arbetar i 

Götaland sätter gränsen för oberoendet högre än vad revisorer som arbetar i Svealand gör. 
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6.5.2 Klientbekostad händelse 

I den här komponenten var det ingen av test variablerna som blev signifikant vilket leder 

till att samtliga hypoteser förkastas. 

 

6.5.3 Små gåvor 

I den här komponenten var det ingen av test variablerna som blev signifikant vilket leder 

till att samtliga hypoteser förkastas. 

6.5.4 Föreningstillhörighet 

Hypotes 1, Män sätter gränsen för oberoendet högre än vad kvinnor gör. Hypotesen 

förkastas eftersom att vi inte finner signifikanta samband. Vi kan inte med säkerhet påvisa 

att män sätter gränsen högre för oberoendet än vad kvinnor gör. 

 

Hypotes 2, Revisorer med längre erfarenhet sätter gränsen högre än revisorer med kortare 

erfarenhet, se tabell 6.8. Hypotesen förkastas inte då vi finner positiva signifikanta 

samband. Vilket tyder på att revisorer med längre erfarenhet sätter gränsen högre än 

revisorer med kortare erfarenhet. 

 

Hypotes 3, Revisorer på Big-4 byråer sätter gränsen för oberoende högre än revisorer på 

icke Big-4 byråer. Hypotesen förkastas då den inte är signifikant. Vi kan inte med säkerhet 

påvisa att revisorer på Big-4 byråer sätter gränsen för oberoendet högre än vad revisorer på 

icke Big-4 byråer gör. 

 

Hypotes 4a, Gränsen för oberoende varierar beroende på storleken på staden där revisorn 

och revisionsbyrån är verksam. Hypotesen förkastas inte då vi finner ett signifikant 

samband. Sambandet är negativt, vilket kan utläsas av betavärdet -4,005. Vilket betyder att 

revisorer på mindre orter sätter gränsen för oberoendet högre än vad revisorer på större 

orter gör. 
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Hypotes 4b, Gränsen för oberoendet varierar beroende på vilken landsdel revisorn och 

revisionsbyrån är verksam. Hypotesen förkastas då vi inte finner signifikanta samband. Vi 

kan inte med säkerhet påvisa att gränsen för oberoendet varierar beroende på vilken 

landsdel revisorn och revisionsbyrån är verksam i. 

 

6.5.5 Sammanställning hypotesprövning 

Sammanställningen hittar ni i tabell 6.9. Vi har prövat alla våra hypoteser och markerat de 

med antingen förkastas inte eller förkastas. I den sista kolumnen, sammanvägd 

hypotesprövning, har vi valt att inte förkasta någon hypotes. Vi resonerar enligt följande, 

eftersom det finns minst en förkastas ej så indikerar det att det finns något som gör att vi 

inte kan förkasta hypotesen förrän motsatsen bevisats. 

 
Tabell 6.8 Hypotesprövning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypotes 
Ytlig social 
interaktion 

Klienbekostad 
händelse Små Gåvor Föreningstillhörighet 

Sammanvägd 
hypotesprövning 

H1 (Kön) Förkastas inte Förkastas Förkastas Förkastas Förkastas inte 
H2 (Erfarenhet) Förkastas Förkastas Förkastas Förkastas inte Förkastas inte 
H3 (Byråstorlek) Förkastas inte Förkastas Förkastas Förkastas Förkastas inte 
H4a (geografi, antal invånare) Förkastas inte Förkastas Förkastas Förkastas inte Förkastas inte 
H4b (Vilken landsdel) Förkastas inte Förkastas Förkastas Förkastas Förkastas inte 
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7. Slutsatser och förslag på framtida forskning 

7.1 Sammanfattning och slutsats 

Efter denna studie kan vi inte mer än att hålla med om att oberoendet är en komplex fråga. 

Resultatet av studien visar att det kan skilja sig var revisorer drar gränsen för oberoendet 

utifrån följande variabler: kön, byråstorlek, erfarenhet och geografi. 

 

För att minska mängden data som behöver analyseras och för att försöka skapa ett bättre 

sammanhang kring variablerna har vi utfört en faktoranalys som skapade fyra komponenter 

som vi valt att kalla enligt följande: Komponent 1, Ytlig social interaktion. Komponent 2, 

Klientbekostad händelse. Komponent 3, Små gåvor. Komponent 4, Föreningstillhörighet. 

Två av dessa komponenter visade sig ha signifikanta samband med våra testvariabler, de 

två som inte var signifikanta var klientbekostad händelse och små gåvor. Det leder till en 

intressant fråga om varför detta var fallet. 

 

Vid analysen av den beskrivande statistiken, kunde vi utläsa att klientbekostad händelse 

var den kategori där revisorerna sätter gränsen för oberoendet lägst när det kommer till att 

ta emot händelser som klienten betalar för. Fortsättningsvis var föreningstillhörighet den 

variabel där revisorerna drog gränsen för oberoendet är högst när det kommer till att tillhöra 

en förening. Ytlig social interaktion och Små gåvor hamnade närmare mitten på skalan, 

men de ligger ändå närmare en högre gräns för oberoendet. Vi nämner återigen att 

klientbekostad händelse, och små gåvor, inte uppnådde några signifikanta samband med 

våra oberoende variabler, men det finns en klar skillnad på gränsdragning mellan 

klientbekostad händelse och våra andra komponenter. Eftersom små gåvor hamnar på 

motsatt sida av vår skala går det att spekulera kring att det är storleken på kostnaden för 

klienten som kan vara avgörande huruvida revisorn anser att det är ett hot mot oberoendet 

eller inte. Vi kommer nu att djupare gå in på de olika komponenterna som hade signifikanta 

samband med testvariablerna. 
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7.1.1 Ytlig Social interaktion 

De variabler som påverkar komponenten, ytlig social interaktion, är kön, byråstorlek och 

geografi. Kön hade ett positivt signifikant samband vilket indikerar att män sätter gränsen 

för oberoendet högre när det kommer till ytlig social interaktion. Exempelvis att vara vän 

med sin klient på Facebook, spela golf med sin klient eller att klippa sig hos en klient. Detta 

stämmer överens med tidigare forskning av Croson och Gneezy (2009), om att män är 

villiga att ta större risker än kvinnor. Vad är risken med att vara vän med sin klient på 

Facebook, spela golf med sin klient eller att klippa sig hos sin klient. Risken i sig ligger 

nog inte i att revisorns totala oberoende skulle påverkas utan att det skulle kunna vara 

omgivningen som inte ser revisorn som oberoende och det skulle leda till att det synliga 

oberoendet blir hotat. 

 

Fortsättningsvis var byråstorlek en variabel som också hade ett positivt signifikant samband 

vilket påvisar att revisorer på Big-4 byråer sätter gränsen för oberoendet högre än vad 

revisorer anställda hos icke Big-4 gör. Återigen finns det forskning som stödjer detta 

resultat. DeAngelo (1981a) menar att revisorer hos större byråer är mer resistenta mot 

påtryckningar från kunder. Bakar, Rahman & Rashid:s (2005) studie visar att revisorer på 

mindre byråer, som arbetar i en konkurrenskraftigare miljö, uppfattas ha en större risk för 

att förlora oberoendet. Revisorerna på de mindre byråerna kan anses vara mindre riskvilliga 

till att förlora sitt oberoende än vad revisorerna på de större byråerna är. Vi menar inte att 

större byråer inte är rädda för att förlora sitt oberoende, utan att de kan tänkas vara mer 

säkra på att deras byråtillhörighet förser dem med ett skydd inom ytlig social interaktion. 

 

De sista variablerna som påverkade ytlig social interaktion var antal invånare och Götaland. 

Här fanns det ett negativt signifikant samband för antal invånare, vilket tyder på att 

revisorer i orter med mindre invånare sätter gränsen för oberoendet högre än vad revisorer 

i orter med många invånare gör. Detta kan tolkas på två sätt. Först att det kan vara en 

omöjlig uppgift för en revisor i en liten ort att inte stöta på klienter som är bosatta i samma 

ort vilket bekräftas av Respondent Y (se bilaga 8). Finns där bara en frisörsalong har 

revisorn inte många andra val än att klippa sig där. Det andra ligger i linje med vad 

Palmrose (1986) visade i sin studie om att revisionspriser tenderar att vara högre för byråer 

som är verksamma på en mindre ort, vilket kan vara en följd av avsaknad av konkurrens. 
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Detta kan leda till att revisorerna på mindre orter inte känner sig hotade av sitt agerande. 

Götaland hade ett positivt signifikant samband vilket visar på att revisorer i Götaland sätter 

gränsen för oberoendet högre vid ytlig social interaktion än vad revisorer i Svealand gör. 

En tänkt förklaring kunde vara att i vårt datamaterial fick vi in många svar från samma orter 

i Svealand vilket kan indikera på konkurrenskraftighet. Detta är inget vi tagit hänsyn till i 

vår studie där endast hänsyn tagits till indelningen av de 3 olika landsdelarna. 

 

En variabel som fattas här är erfarenhet, något vi tycker är intressant. Det kan anses att 

erfarenhet skulle kunna bidra till att en revisor känner sig säker i sin roll och vet vad som 

är korrekt agerande utan att hota oberoendet. Flint (1988) skriver att det finns viktiga delar 

i revisorns yrke vilket man inte lär sig i den teoretiska skolan, så som nyckelpunkter i 

förhandlingar och tillåtna friheter. Därför finner vi det intressant att det inte finns någon 

signifikant skillnad mellan revisorer med kort och lång erfarenhet. 

 

7.1.2 Föreningstillhörighet 

Den andra signifikanta komponenten, Föreningstillhörighet påverkades av två variabler. 

Variablerna i detta fall var erfarenhet och geografi (antal invånare). Där fanns ett positivt 

signifikant samband i båda modellerna för erfarenhet. Detta tyder på att revisorer med 

längre erfarenhet sätter gränsen för oberoendet högre än revisorer med kortare erfarenhet. 

Flint (1988) påvisar i sin forskning att det finns viktiga delar i revisorns yrke som man inte 

lär sig i den teoretiska skolan. Tillåtna friheter är ett exempel, vilket kan vara anledningen 

till att revisorer med längre erfarenhet är mer trygga i sitt yrke samt mer trygga i vad de 

anser påverka oberoendet. 

 

Den andra variabeln, geografi (antal invånare), hade ett negativt signifikant samband. Detta 

visar att revisorer på orter med mindre invånare sätter gränsen för oberoendet högre än vad 

revisorer på orter med många invånare gör. En möjlig förklaring är bristen på utrymme, 

med vilket vi menar att det exempelvis bara finns en fotbollsförening i orten där både 

revisorn och klienten är bosatta. Det leder till en omöjlig situation för dem att handskas 

med om de inte skulle kunna vara aktiva i samma förening. 
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7.1.2 Jämförelse - gränsen för oberoendet 

Om vi tittar övergripande på både den beskrivande statistiken och regressionsanalysen av 

våra komponenter visar det att gränsdragningen för oberoendet varierar både mellan 

komponenterna men även mellan våra testvariabler. Det tyder på en komplexitet i 

forskningsfrågan. 

 

Vi försöker sammanfatta resultatet. Vid Ytlig social interaktion tenderar män att dra 

gränsen högre än vad kvinnor gör. Revisorer anställda hos Big-4 byråer drar gränsen högre 

än vad revisorer anställda hos icke-big-4 gör. Revisorer i orter med mindre invånare drar 

gränsen högre än vad revisorer i orter med många invånare gör. Revisorer i Götaland drar 

gränsen högre än vad revisorer i Svealand gör. Revisorer med längre erfarenhet drar 

gränsen högre när det kommer till Föreningstillhörighet än vad revisorer med kort 

erfarenhet gör. Revisorer som arbetar på en mindre ort drar gränsen högre för oberoendet 

än vad revisorer på en större ort gör när det handlar om Föreningstillhörighet. 

 

Resultatet av denna studie visar att gränsen för oberoendet möjligtvis kan dras någonstans 

mellan att få en händelse bekostad av sin klient och att delta i ytliga sociala interaktioner 

eller att få små gåvor skänkta av sin klient. Studien visar även att det finns faktorer som 

påverkar revisorernas ställningstagande till olika situationer utifrån faktorerna kön, 

byråstorlek, erfarenhet och geografi. Detta skapar en varians vid revisorns beslutsfattande. 

Detta resultat betyder däremot inte att gränsen för alla revisorer går här. Utan frågan är för 

komplex för att ha ett enkelt svar. Oftast handlar det om huruvida individen själv känner 

att dennes oberoende är hotat. Situationerna kan också ha olika innebörd. Exempelvis fick 

vi ett svar från en respondent angående påståendet om revisorn blir bjuden på middag efter 

arbetstid som löd enligt följande: 

 

“Middag efter arbetstid är också en fråga som kan ha olika svar. Firar kundens 

företag 25 år och jag blir bjuden så tackar jag inte nej. Jag går dit och uppvaktar 

kunden med en blomma och äter den middag som de bjuder på. Om kunden däremot 

skulle ringa och fråga om vi kan gå ut och äta middag för att han vill prata så hade 

jag tackat nej och istället sagt att vi kan träffas på mitt kontor för att diskutera de 

frågor som han har.” 
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Detta hade alltså krävts mer direkta frågor för att kunna göra en gränsdragning för 

middagar. I detta fall en väldigt detaljerad sådan. En annan fråga som samme revisor valde 

att kommentera var: att följa med en klient på ett sportevenemang på följande vis: 

 

“Om vi båda är intresserade av fotboll, vi betalar var och en för sig men samåker 

till matchen så kan jag inte se att det skulle äventyra mitt oberoende. Om kunden 

däremot vill bjuda så skulle jag tacka nej om jag inte fick betala marknadsvärde för 

biljetten.” 

 

Även här uppstår problemet med hur situationen är utformad. Revisorn har lämnat fler 

liknande kommentarer, men vi väljer att inte gå in i detalj på alla. 

Värt att tänka på är att vara försiktig när man tolkar dessa slutsatser då alla 

regressionsanalyser hade en låg förklaringsgrad, där den högsta förklaringsgraden var runt 

9,5 %. Det finns alltså en stor del av gränsdragningen för oberoendet som inte förklaras av 

variablerna som vi har studerat. Studien bidrar ändå med en mängd signifikanta samband, 

både positiva och negativa vilket tyder på att variablerna har en påverkan på var gränsen 

för oberoendet dras. 

 

7.2 Studiens Bidrag 

7.2.1 Teoretiskt bidrag 

Vi har försökt visa var en potentiell gränsdragning för revisorns oberoende kan dras. Detta 

har förhoppningsvis skapat en ökad förståelse för komplexiteten som involveras vid 

bedömningen av oberoendet. Det har möjligtvis skapat indikationer på hur olika faktorer 

kan påverka beslutsfattandet hos olika individer. Tidigare studier har gjorts angående 

revisorns oberoende således har vår studie bekräftat att vissa faktorer påverkar oberoendet. 

Vi har även upptäckt nya faktorer har visat en signifikant påverkan på revisorns oberoende. 

Främst genom att visa att den geografiska placeringen av revisionsbyrån påverkar när det 

handlar om ytlig social interaktion. Vilket skapar en ny grund för framtida studier.  
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7.2.2 Praktiskt bidrag 

Praktiskt bidrar studien till att ge revisorer en större inblick i sitt oberoende och den 

komplexitet som frågan speglar. Möjligen kan studien, i de frågeställningar som tas upp, 

även ligga som stöd för nya revisorer som kan vara osäkra vad som anses okej och inte okej 

när det kommer till ytlig social interaktion och föreningstillhörighet.  

7.3 Förslag på framtida forskning 

Eftersom vi valt att använda oss av en kvantitativ forskningsstrategi föreslår vi att studera 

revisorns oberoende med en kvalitativ forskningsstrategi där man undersöker varför 

revisorer tenderar att sätta gränsen olika. Med den kvalitativa strategin kan man göra en 

djupare studie och få mer förståelse för just varför det finns skillnader i var revisorer sätter 

gränsen för oberoende. 

 

Det vore också möjligt att fortsätta använda en kvantitativ forskningsstrategi, fast utveckla 

enkäterna ännu mer. Antingen genom att använda sig av fler frågor eller att rikta frågorna 

för att se hur olika revisorer tolkar och beslutar vid olika situationer. Exempelvis som vi 

tog upp i studien om en middag med klient, där svaret beror på vem som betalar, om det är 

en speciell tillställning, vilken tidpunkt m.m. Detta hade skapat en djupare studie som 

förhoppningsvis hade kunnat förklara gränsen för oberoendet ännu tydligare än vår studie 

gjorde. 
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Bilaga 3 Enkäten 
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Bilaga 4 Screeplot 
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Bilaga 5 Faktorladdningsmatris 

 

Faktorladdningsmatris   

Påstående 

   
Komponent 1:               

Ytlig social 
interaktion 

Komponent 2: 
Klientbekostad 

händelse 

Komponent 3:             
Små Gåvor 

Komponent 4: 
Föreningstillhörighet 

Kommunaliteter 

Det är okej att spela en match 
squash ihop med din klient: ,778 ,243 ,139 ,126 ,651 

Det är okej att vara vän med 
din klient på Facebook eller 
andra sociala medier: 

,747 ,105 ,085 -,055 ,648 

Det är okej att spela golf på en 
vänskaplig nivå tillsammans 
med en klient: 

,721 ,182 -,037 ,283 ,549 

Det är okej att klippa sig hos 
en klient: ,630 -,020 ,141 ,199 ,646 

Det är okej att följa med en 
klient på ett evenemang, till 
exempel en allsvensk match i 
fotboll: 

,504 ,446 ,301 ,070 ,580 

Det är okej att ta emot en 
hotellvistelse från klient: 

,109 ,755 -,112 -,036 ,635 

Det är okej att ta emot biljetter 
till sport- eller kulturevent från 
en klient: 

,131 ,731 ,250 ,065 ,699 

Det är okej att ta emot en 
middag från din klient efter 
arbetstid: 

,173 ,676 ,305 ,175 ,634 

Det är okej att ta emot en 
chokladask från en klient: 

,002 ,244 ,766 -,042 ,618 

Det är okej att äta en 
dagenslunch med din klient, 
klienten betalar: 

,391 -,008 ,703 ,066 ,457 

Det är okej att ta emot en 
flaska vin från en klient: ,135 ,506 ,610 -,003 ,596 

Det är okej för dig och din 
klient att vara 
aktivamedlemmar inom 
samma hjälporganisation, t.ex 
UNICEF: 

,096 ,005 ,130 ,781 ,636 

Det är okej för revisor och 
klient att vara medlemmar i 
samma golfklubb: 

,233 -,172 ,278 ,688 ,430 

Det är okej att dina barn spelar 
fotboll i samma lag som din 
klients barn: 

,013 ,181 -,209 ,595 ,610 

Det är okej för dig och klient 
att spela fotboll i samma lag: ,349 ,226 -,318 ,542 ,568 

Cornbach's Alpha ,785 ,688 ,686 ,549   

Extrationsmetod: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a.Rotation konvergerade i 7 iterationer 
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Bilaga 6 Pearson’s Korrelationsmatris 

Korrelation 

  

Ytlig 
social 

interaktion 
Klientbekostad 

händelse 
Små 
gåvor 

Förenings 
tillhörighet Kön 

Erfarenhet 
(år) Byråstorlek 

Geografi 
(Antal 

invånare) Götaland Norrland Svealand 

Ytlig social 
interaktion 

Pearson 
Korrelation 

1                     

Klientbekostad 
händelse 

Pearson 
Korrelation 

,458*** 1                   

Små gåvor Pearson 
Korrelation 

,440*** ,497*** 1                 

Förenings 
tillhörighet 

Pearson 
Korrelation 

,397*** ,203** ,078 1               

Kön Pearson 
Korrelation 

,237** -,005 ,073 ,110 1             

Erfarenhet (å) Pearson 
Korrelation 

-,032 -,011 -,005 ,214*** ,081 1           

Byråstorlek Pearson 
Korrelation 

,164* -,057 
 -

,182** 
,085 ,072 -,024 1         

Geografi 
(Antal 
invånare) 

Pearson 
Korrelation  -0,144* -,085 ,023  -,180** ,055 -,028 -,044 1       

Götaland Pearson 
Korrelation 

,160** ,041 ,077 ,044 
-

,013 
,100 -,013  -,384*** 1     

Norrland Pearson 
Korrelation 

,066* ,042 -,054 ,036 ,031 -,064 ,040  -,244***  -,291*** 1   

Svealand Pearson 
Korrelation 

´-,196** -,072 -,032 -,075 
-

,013 
-,067 -,005 ,533***  -,778***  -,359*** 1 

***. Korrelationen är signifikant på 0.01 nivå (2-sidig). 
**. Korrelationen är signifikant på 0.05 nivå (2-sidig). 
*. Korrelationen är signifikant på 0.1 nivå (2-sidig). 
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Bilaga 7 Beskrivande statistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivande statistik 

  N Min Max Medelvärde 
Standard 
Avvikelse 

Klientbekostad 
händelse 

192 1,00 6,67 2,4462 1,30622 

Ytlig social 
interaktion 

186 1,00 7,00 4,8667 1,50913 

Små gåvor 190 1,00 7,00 5,4140 1,36274 
Förenings 
tillhörighet 

187 3,00 7,00 6,2928 ,84213 
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Bilaga 8 Enkätsvar via e-post Respondent X 

 

Hej, 

 

I en enkät jag just fyllde i åt några du handleder på en uppsats om oberoende (Joel och 

Toni) vill jag flagga för att ett påstående i deras enkät kunde tolkas på två sätt "Det är OK 

att gå med klienten på ett evenemang som t ex en allsvensk match i fotboll" eller ngt 

liknande. Det framgick inte om klienten betalade för evenemanget, men eftersom de 

andra påståendena var formulerade på det viset så blev det lite svårtolkat om det var det 

de menade eller att det var bara följa med och betala själv som frågan gällde (vilket jag 

valde att tolka det som). Det ena är troligtvis inte riktigt OK medan det andra är det så det 

har ju betydelse för deras resultat tänker jag. Det var allt. 

 

MVH 

xxx 
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Bilaga 9 Enkätsvar via e-post Respondent Y 

 

Hej Joel, 

 

Jag har försökt att besvara er enkät men fastnar hela tiden i att jag inte tycker att det går 

att svara entydigt på era frågor. Ta frågan om en allsvensk match t ex. Om vi båda är 

intresserade av fotboll, vi betalar var och en för sig men samåker till matchen så kan jag 

inte se att det skulle äventyra mitt oberoende. Om kunden däremot vill bjuda så skulle jag 

tacka nej om jag inte fick betala marknadsvärde för biljetten. 

 

Om jag fyller 50 år så skulle jag kunna ta emot en flaska vin från en kund, förutsatt att det 

är en vinflaska som kostar rimligt lite. Samma sak med facebook. Jag har facebook i 

huvudsak för att dela information. De som tycker att det är värdefullt får gärna vara vän. 

Det betyder inte att vi blir så nära vänner så att mitt oberoende äventyras. 

 

En chokladask till jul har vi säkert fått av några kunder. Den har inte varit till mig 

personligen utan till oss alla på kontoret. Vi ger våra kunder en almanacka från FAR med 

informationsdel i. Det är ett sätt att hjälpa dem att hålla sig uppdaterade – inte en muta 

från vår sida.  

Vi bor i en liten stad. Det är inte möjligt att inte möta kunderna i olika andra sammanhang 

som föreningsliv, sport mm. 

 

Ta frågan om klippning. Förutsatt att jag får betala fullt pris (samma som alla andra) för 

min klippning så skulle det vara jättesvårt att säga till kunden att jag inte kan klippa mig 

hos henne/honom för att det skulle kunna äventyra mitt oberoende. Det skulle vara som 

att säga att jag inte tycker att min kund är duktig frisör. Nu är min frisör som väl är bara 

en redovisningskund – behöver inte revisor – så jag har inte behövt ta ställning till den 

frågan. 

 

Middag efter arbetstid är också en fråga som kan ha olika svar. Firar kundens företag 25 

år och jag blir bjuden så tackar jag inte nej. Jag går dit och uppvaktar kunden med en 

blomma och äter den middag som de bjuder på. Om kunden däremot skulle ringa och 
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fråga om vi kan gå ut och äta middag för att han vill prata så hade jag tackat nej och 

istället sagt att vi kan träffas på mitt kontor för att diskutera de frågor som han har. 

 

På alla frågor där jag tycker att situationen får avgöra har jag därför svarat 

mittenalternativet 4. 

 

Hälsningar 

xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mårtensson & Jokikokko 

73 

 

Bilaga 10 Frekvenstabeller Enkätfrågor 

Det är okej att ta emot en chokladask från 
en klient: 

  Frekvens Andel     

  1 6 3,1     

2 10 5,2     

3 5 2,6     

4 15 7,7     

5 11 5,7     

6 38 19,6     

7 109 56,2     

Total 194 100,0     

 

 
Det är okej att vara vän med din klient på 
Facebook eller andra sociala medier: 

  Frekvens Andel     

  1 27 13,9     

2 21 10,8     

3 25 12,9     

4 23 11,9     

5 22 11,3     

6 31 16,0     

7 44 22,7     

Total 193 99,5     

Saknas System 1 0,5     

Total 194 100,0     

 

 
Det är okej att äta en dagens lunch med din 
klient, klienten betalar: 

  Frekvens Andel     

  1 3 1,5     

2 3 1,5     

3 4 2,1     

4 8 4,1     

5 18 9,3     

6 31 16,0     

7 126 64,9     

Total 193 99,5     

Saknas System 1 0,5     

Total 194 100,0     

 

 

 

 

 

Det är okej att ta emot biljetter till sport- 
eller kulturevent från en klient: 

  Frekvens Andel     

  1 80 41,2     

2 43 22,2     

3 17 8,8     

4 29 14,9     

5 7 3,6     

6 9 4,6     

7 9 4,6     

Total 194 100,0     

Det är okej att klippa sig hos en klient: 

  Frekvens Andel     

  1 15 7,7     

2 9 4,6     

3 9 4,6     

4 13 6,7     

5 16 8,2     

6 30 15,5     

7 102 52,6     

Total 194 100,0     

Det är okej att ta emot en hotellvistelse från 
klient: 

  Frekvens Andel     

  1 144 74,2     

2 21 10,8     

3 10 5,2     

4 9 4,6     

5 4 2,1     

6 1 0,5     

7 4 2,1     

Total 193 99,5     

Saknas System 1 0,5     

Total 194 100,0     
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Det är okej att följa med en klient på ett 
evenemang, till exempel en allsvensk match i 
fotboll: 

  Frekvens Andel     

  1 26 13,4     

2 28 14,4     

3 14 7,2     

4 35 18,0     

5 23 11,9     

6 22 11,3     

7 45 23,2     

Total 193 99,5     

Saknas System 1 0,5     

Total 194 100,0     

 

 
Det är okej att ta emot en flaska vin från en 
klient: 

  Frekvens Andel     

  1 32 16,5     

2 28 14,4     

3 17 8,8     

4 33 17,0     

5 20 10,3     

6 21 10,8     

7 39 20,1     

Total 190 97,9     

Saknas System 4 2,1     

Total 194 100,0     

 

 

 
Det är okej att spela en match squash 
ihop med din klient: 

  Frekvens Andel     

  1 19 9,8     

2 17 8,8     

3 16 8,2     

4 22 11,3     

5 24 12,4     

6 24 12,4     

7 70 36,1     

Total 192 99,0     

Saknas System 2 1,0     

Total 194 100,0     

 

 

Det är okej att dina barn spelar fotboll i samma 
lag som din klients barn: 

  Frekvens Andel     

  1 1 0,5     

2 1 0,5     

3 1 0,5     

4 3 1,5     

5 6 3,1     

6 19 9,8     

7 161 83,0     

Total 192 99,0     

Saknas System 2 1,0     

Total 194 100,0     

Det är okej att ta emot en middag från din 
klient efter arbetstid: 

  Frekvens Andel     

  1 41 21,1     

2 46 23,7     

3 25 12,9     

4 30 15,5     

5 22 11,3     

6 12 6,2     

7 17 8,8     

Total 193 99,5     

Saknas System 1 0,5     

Total 194 100,0     

Det är okej för dig och din klient att vara 
aktivamedlemmar inom samma 
hjälporganisation, t.ex UNICEF: 

  Frekvens Andel     

  1 1 0,5     

2 3 1,5     

3 3 1,5     

4 6 3,1     

5 7 3,6     

6 16 8,2     

7 156 80,4     

Total 192 99,0     

Saknas System 2 1,0     

Total 194 100,0     
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Det är okej för revisor och klient att vara 
medlemmar i samma golfklubb: 

  Frekvens Andel     

  2 3 1,5     

3 1 0,5     

4 4 2,1     

5 5 2,6     

6 26 13,4     

7 152 78,4     

Total 191 98,5     

Saknas System 3 1,5     

Total 194 100,0     

 

 

Det är okej att spela golf på en vänskaplig nivå 
tillsammans med en klient: 

  Frekvens Andel     

  1 16 8,2     

2 9 4,6     

3 17 8,8     

4 16 8,2     

5 22 11,3     

6 31 16,0     

7 79 40,7     

Total 190 97,9     

Saknas System 4 2,1     

Total 194 100,0     

 

 

 
 
 
Det är okej för dig och klient att spela fotboll i 
samma lag: 

  Frekvens Andel     

  1 17 8,8     

2 16 8,2     

3 10 5,2     

4 25 12,9     

5 17 8,8     

6 22 11,3     

7 87 44,8     

Total 194 100,0     


