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Abstract  

An auditor´s credible image is an important topic to study since auditors need to know how they 

can appear credible within the auditing profession. It is also particular important from an individual 

perspective, where different individuals’ personalities can affect what makes an auditors image 

credible.  

The aim with this paper is to explain how attributes and demographic aspects decide an auditor´s 

credible image and how individuals´ personalities influences this. This aim can contribute to an 

increased understanding about which aspects that define an auditor´s credible image, mainly for 

the ones who seeks or plan to seek to take part of the auditor profession but also for the ones 

who educate future auditors. The aim can also contribute that auditing firms, at a wider knowledge 

about this, can have the credible image in mind when recruiting new auditors. To be able to fulfill 

the aim, a quantitative study has been completed where the data collection method consists of a 

paper-based inquiry.    

The survey´s result is that an auditor´s credible image depends on varied factors, which in this 

study are attributes and demographic aspects. Further consider individuals’ different 

personalities, in this case extroverts and introverts, influence in a certain level what makes an 

auditor credible but only regarding the attributes.  

By doing an explorative factor analyze has the credible image, based on attributes, been 

separated into four different components. These are Knowledge and Availability, Outward, Inward 

and Control. The result show that personality influence three out of these four components.  

 

 

Key words: Credible, image, individual perspective, auditor profession, attributes, demographic 

aspects  



 
 

 
 

Sammanfattning 
 

Författare  
Amra Feratovic och Lina Olsson  

Titel  
En revisors trovärdiga image   

Handledare 
Elin Smith 
 

Medbedömare 
Jennifer Emsfors 
 

Examinator 
Sven-Olof Collin 

 
 

Sammanfattning 

En revisors trovärdiga image är ett viktigt ämne att studera eftersom revisorer måste veta vad 

som krävs för att de ska framstå som trovärdiga inom revisionsbranschen. Det är även särskilt 

viktigt ur ett individperspektiv, där olika individers personligheter kan påverka vad som anses vara 

en trovärdig image.  

Syftet med följande studie är att förklara hur attribut och demografiska aspekter bestämmer en 

revisors trovärdighet, samt hur individers personlighet påverkar en revisors trovärdighet. Detta 

syfte kan bidra till en ökad förståelse kring vilka olika aspekter som definierar en revisors 

trovärdiga image, främst för de som söker sig eller har tänkt söka sig till revisionsbranschen men 

även för de som utbildar blivande revisorer. Vid en bredare kunskap kan revisionsbyråer som ska 

rekrytera och anställa ha vad som gör en revisor trovärdig i åtanke. För att kunna besvara syftet 

har en kvantitativ studie genomförts där datainsamlingsmetoden består av en pappersbaserad 

enkät.  

Resultatet av undersökningen är att en revisors trovärdiga image speglas utifrån många olika 

faktorer, vilka i denna studie är i form av attribut och demografiska aspekter. Vidare anses 

individers olika personligheter, i detta fall extroverta och introverta personer, påverka i en viss 

grad vad som anses göra en revisor trovärdig, taget endast attribut.  

Genom en explorativ faktoranalys har en revisors trovärdiga image, baserat på attribut, delats i 

in i fyra komponenter. Dessa är Kunskap och Tillgänglighet, Utåtriktad, Inåtvänd samt Kontroll. 

Resultatet av detta visar att personligheten påverkar tre av dessa fyra komponenter. 

 

Nyckelord: Trovärdig, image, individperspektiv, revisionsbranschen, attribut, demografiska 

aspekter 
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Kapitel 1 

Inledning 

Inledningsvis i detta kapitel presenteras en bakgrund till en revisors trovärdighet. Till en 

början diskuteras professionen grundläggande och utveckling inom revisionsyrket 

presenteras för att belysa vikten av trovärdighet och hur den påverkar revisionsyrket. 

Därefter övergår fokus till händelser och infallsvinklar för att få förståelse för hur 

revisorer uppfattas och hur aktuellt det är i dagens samhälle. Det efterföljande avsnittet 

beskriver problematiseringen kring en revisors trovärdiga image där denna image 

definieras utifrån attribut och demografiska aspekter. En revisors trovärdiga image kan 

sannolikt förklaras av olika faktorer men i denna studie ligger fokus på olika individers 

personligheter. Diskussionen resulterar slutligen i den problemformulering som studien 

fokuserar på. 

 

1.1 Bakgrund 

Revision har sin historiska grund i Storbritannien i mitten av 1800-talet. Under denna tid 

började allt fler företag att grundas och utvecklas vilket resulterade i ett behov av externa 

investerare. Detta genererade i sin tur revisorns yrkesroll som en form av kontrollfunktion 

(Öhman & Wallerstedt, 2012). Skärpta krav inom yrket infördes under 1980-talet, bland 

annat på trovärdighet och försäkring gällande kvalitet. Dessa krav resulterade i en 

revisionsexplosion (Power, 2000). Både internationellt och i Sverige har det 

grundläggande syftet med revision tidigare varit att motverka bedrägeri. Idag har syftet 

utvidgats till att ytterligare omfatta de delar som tillsammans bidrar till en extern 

trovärdighet för företag. De delar som ingår i denna utvidgning är förhindrande av brott, 

misstag som uppstår på grund av bristande kunskap samt att genom rapporter, framställa 

en så felfri bild som möjligt över ett företags finansiella ställning (Porter, Simon & 

Hatherly, 2008). Genom revision uppkommer därmed en form av försäkring och 

förtroende till bolaget och dess intressenter (Carrington, 2014). För att dessutom kunna 

producera legitimitet ska revisorn framstå som trovärdig. Att vara en trovärdig revisor har 

en stor betydelse inom branschen eftersom granskning och kontroll av finansiella 

rapporter utförs (Power, 2003). 
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Enligt Broberg (2013) har branschen under senare år varit inblandad i skandaler som lett 

till att en del osäkerhet kring revisorns trovärdighet har uppstått. Revisorernas roll har 

kritiserats och beskrivningen gällande deras självständighet har klingat negativt. 

Påståenden om att de hellre gynnar företagsledningen än det allmänna intresset i 

samhället har cirkulerat och påverkat trovärdigheten negativt, för såväl branschen som 

den enskilde revisorn. För revisorerna är just trovärdighet av yttersta vikt för att behålla 

befintliga och attrahera potentiella kunder vilket gör att en sådan kritik har skapat ett 

dilemma kring hur en revisors negativa framtoning uppfattas av allmänheten (Broberg, 

2013). Hur en revisor uppfattas hos kunder är därför väldigt viktigt men samtidigt finns 

det alltid en revisionsrisk där man kan förlora dessa kunder, eftersom revisorns 

trovärdighet ständigt blir prövad och kan variera i takt med förändringar inom 

professionen (Carrington, 2014). Inom branschen finns en ambition att utåt stärka synen 

på revisorns trovärdighet där denne framstår som mer kvalificerad och inte påverkas lika 

mycket av förändringar i branschen (Balans, 2016). Nedanstående citat indikerar att detta 

är ett aktuellt fenomen:  

För det står helt klart att revisionen i dag inte är den samma som i går och inte kommer 

att vara likadan i morgon. (Catasus, 2016, s. 1–3.) 

Trovärdighet och den generella tolkningen kring detta är ständigt under förändring. För 

att en person allmänt ska uppfattas som trovärdig i andras ögon är kompetens en stor del 

men långt ifrån allt (Balans, 2016). Som revisor är det viktigt att man är trovärdig och 

genom att använda sin kompetens i sitt yrke kan denna aspekt uppnås. Revisorer måste 

behärska en avsevärd mängd komplicerad kunskap. Anledningen till detta är för att de 

ska kunna uppnå den nivå av yrkesmässig kompetens som behövs för att upprätthålla det 

offentliga ansvaret som en revisor har (Westermann, Bedard, & Early, 2014). 

Professioner anses ofta fokusera på hur de uppfattas av allmänheten, vilket därmed leder 

till att det förekommer ett stort fokus på image inom professioner (Grey,1998). För att en 

person ska framstå som trovärdig, måste personen bete sig som trovärdig (Carrington, 

2010).  

Revisionsplikten för mindre företag avskaffades i Sverige 2010 men trots möjligheten 

väljer många att inte avsäga revisionen (Svenskt näringsliv, 2016). Detta avskaffande av 

revisionsplikten har medfört förändringar för professionen. Revisorerna behöver (på 

grund av avskaffandet) kämpa för att nå ut med behovet av revision i samhället (Broberg, 
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Umans & Gerlofstig, 2013). På grund av detta avskaffande kan dessutom ett företags 

pålitlighet försämras. En revisor kan därför framstå som trovärdig genom att hjälpa 

företag med att motverka intern brottslighet, vilket kan stärka behovet av revision hos 

företag (Svenskt näringsliv, 2016).  

På grund av ovanstående resonemang gällande tidigare händelser och skandaler samt att 

uppfattningen kring trovärdighet generellt ständigt är under förändring, resulterar detta i 

att revisorer idag är intresserade av fortsatt insikt i hur kunders uppfattning av revisorers 

trovärdighet är, det vill säga revisorers trovärdiga image (Friedman & Lyne, 2001). Detta 

bidrar till att revisorer lägger avsevärt mycket tid på hur de upplevs av allmänheten 

(Power, 2003). Eftersom revisionsyrket är en profession konkurrerar revisorerna med 

andra professioner, såsom läkare och jurister, när det gäller deras status och uppfattning 

av trovärdighet. Detta gör att revisorers image är otroligt viktig att studera för att de ska 

kunna framstå som just trovärdiga. Den främsta anledningen till denna väsentlighet är att 

revisorer själva ska få en större inblick i vad som krävs för att uppnå en trovärdig image 

(Friedman & Lyne, 2011) men även för att enskilda individer ska förstå vikten av en 

revisors trovärdiga image.  

1.2 Problematisering 

Forskning om en revisors trovärdighet har främst riktat in sig på den kunskap och de 

egenskaper som en revisor måste besitta för att utföra en kvalitetssäkrad arbetsinsats 

(Westermann, Bedard & Early, 2014). Denna forskning visar framförallt 

revisionsprofessionen genom vilken uppfattning allmänheten har om en revisor generellt, 

deras interna image på revisionsbyråer samt hur deras externa attraktivitet framställs i 

andras ögon. Denna generella uppfattning beror ofta på revisorns professionella expertis 

och etik (Carnegie & Napier, 2010). Om en revisionsbyrå vill kunna erbjuda 

högkvalificerad revision till kunder krävs det att de revisorer som är aktuella för rollen 

framstår som trovärdiga, det vill säga att de har en trovärdig image (Broberg, 2013). 

Förutom detta fokuserar mycket av forskningen kring revisorns interna image och de 

aspekter som en revisor ska kunna förmedla i sitt yrke. Broberg m.fl. (2013) menar att 

revisorn ska balansera tiden på det som spenderas på den ålagda marknadsföringen samt 

de interna uppgifterna inom revisionsprofessionen. Anledningen till denna aspekt är för 

att säkerställa att trovärdigheten och förtroendet inom professionen inte skadas. Med 

tanke på denna tidigare forskning kring internt fokus (Dimnik & Felton, 2006) där 
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beskrivning om hur revisorn vill framställa sig själv på revisionsbyråerna görs, finns det 

en anledning att vidare undersöka trovärdigheten i en revisors image. Eftersom andra 

tidigare studier har ett internt fokus på revisors image (Broberg m.fl., 2013; Dimnik & 

Felton, 2006) finns det argument till extern fokus, vilket även blir denna studies fokus. 

.  

Image kan definieras som ett attribut, bild eller framställning av en individ eller ett företag 

(NE, 2015). Detta tyder på att det är väsentligt att framställa sin image på ett lämpligt sätt 

för att nå ut till den del av allmänheten man önskar. Det är viktigt att poängtera att image 

inte är något statiskt utan det förändras ständigt över tiden. Inom revisionsprofessionen 

är detta inget undantag och tidigare forskning har framställt en revisors externa image på 

olika sätt, både positivt och negativt (Baldvinsdottir, Burns, Nørreklit & Scapens, 2009). 

Att man som revisor har en positiv framtoning och därmed en trovärdig image, är en av 

de mest värdefulla aspekterna för att kunna lyckas med sitt arbete. Därför ligger ett stort 

fokus inom detta där revisorn hela tiden försöker uppnå en image som ger revisorn denna 

positiva framtoning (Felton m.fl., 2008). Vanliga definitioner på en revisors image 

grundar sig på stereotypiska uppfattningar (Friedman & Lyne, 2001), där revisorns 

utseende eller vad en revisor praktiserar är de områden som fokus ligger på (Broberg, 

m.fl., 2013). I denna studie definieras dock en revisors image utifrån attribut, det vill säga 

utifrån hur revisorn uppfattas av omvärlden baserat på beskrivningar av revisorn (Dimnik 

& Felton, 2006). Vidare i studien definieras revisorns image även utifrån demografiska 

aspekter, det vill säga hur revisorn uppfattas av omvärlden utifrån de demografiska 

aspekter där bland annat kön (Grey, 1998) är en del av detta.  

Studier visar att uppfattningar kring revisorns image kan vara både negativa och positiva 

på olika sätt. De positiva tolkningarna beskriver att attribut som en revisor anses besitta 

är pålitlighet och kompetent (Friedman & Lyne, 2001). Tillika anser allmänheten även 

att revisorerna är högre rankade än andra professioner (Felton m.fl., 2008). De negativa 

infallsvinklarna är att revisorn uppfattas sammanfattningsvis som tråkig och ointressant 

(Friedman & Lyne, 2001). På grund av detta kan revisorn ha svårt för att nå ut till 

allmänheten på det sätt som önskas och detta gör att den visuella bilden, det vill säga 

föreställningen av en revisors image har stor betydelse. De demografiska aspekterna som 

spelar stor roll vid definiering av revisorns trovärdiga image är kön (Grey, 1998), hierarki 
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(Carrington, 2014), etnicitet (Peterson & Hjerm, 2007) och ålder (Westermann, Bedard 

& Earley, 2015) 

Graden av trovärdig image kan påverkas av olika faktorer, såsom ålder, kön och andra 

studier (Hunt, Falgiani & Intrieri, 2004), vilket har studerats väldigt ingående tidigare. På 

grund av detta väljer vi i denna studie att fokusera på hur individers personlighet påverkar 

revisorns trovärdiga image. Individers personlighet är relevant att studera eftersom 

tidigare forskning har fokuserat bland annat på kunders utbildning, branschtillhörighet 

samt ålder men inte ansett att det är av vikt att gå vidare och ta hänsyn till personlighet 

(Hammami & Hossain, 2010). Individers personligheter kan influera hur trovärdig image 

definieras eftersom varje individ har skilda erfarenheter och åsikter, vilket gör att en 

revisors trovärdiga image upplevs olika beroende på vad man är för typ av person 

(Cameran, Moizer & Pettinicchio, 2010).  

En individ kan kategoriseras i olika grupper beroende på skillnader i personligheten 

(Beukeboom, Tanis & Vermeulen, 2012). De två största kategoriseringarna som individer 

delas in i är extroverta samt introverta individer (Cameran, Moizer & Pettinicchio, 2010), 

där uppfattningen av en trovärdig image kan skilja sig mellan dessa olika individer. 

Extroverta individer kan exempelvis uppfatta revisorns image på ett sätt medan introverta 

individer på ett annat, beroende på vilka attribut de olika personligheterna värderar. För 

revisionsprofessionen är det betydelsefullt att vara medveten om och förstå de olika 

individernas uppfattningar om revisorns image (Nouri, Parker & Sumanta, 2005). Utifrån 

dessa aspekter kring olika individers personligheter är det därför viktigt att undersöka vad 

som gör en revisors image trovärdig för dem. Alla olika individer är potentiella kunder 

till revisorer, vilket gör det väsentligt att ta hänsyn till varje enskild individ och detta 

väljer vi att benämna individperspektiv (Beukeboom, Tanis & Vermeulen, 2012). I denna 

studie är fokus för individperspektiv bedömaren av revisorns trovärdiga image, fångat 

genom introvert och extrovert personlighet (Cameran, Moizer & Pettinicchio, 2010). 

För att visuellt externt framställa de förväntningar och antaganden om trovärdighet på det 

sätt som en revisor avser, behövs därför en positivt utmärkande extern image (Evans & 

Fraser, 2012). Den externa imagen innebär att denna framställning måste anses vara 

trovärdig i kundens ögon. Extern image är något som tidigare har undersökts i en mer 

stereotypisk omfattning, till skillnad från denna kvantitativa studie, där det inte finns en 

tydlig koppling till trovärdighet (Friedman & Lyne, 2001).  Detta tyder på att den externa 
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imagen, med fokus på trovärdighet, är något som är relevant att vidare studera för att 

kunna få en mer rättvis bild av revisorn som inte grundar sig på stereotyper utan snarare 

på attribut och demografiska aspekter. Att dessutom se på den externa imagen ur ett 

individperspektiv, där fokus är på olika individers personligheter och hur de uppfattar en 

revisors trovärdiga image, bidrar till en mer nyanserad bild av kunder där man i detta fall 

avser se om det är skillnader utifrån personlighet. En individ kan kategoriseras som 

tidigare nämnt i olika grupper beroende på skillnader i personligheten, där en stor 

indelning som kan göras är introverta och extroverta individer (Beukeboom, Tanis & 

Vermeulen, 2012). Med en insikt i personlighetens betydelse för revisorns trovärdiga 

image bidrar uppsatsen med ny kunskap, dels teoretiskt genom att koppla samman 

områden som inte är sammankopplade sedan tidigare, dels praktiskt genom att testa denna 

koppling i verkligheten. 

Med ovanstående resonemang, att revisionsprofessionen grundar sig på unik kunskap 

(Grey, 1998) och att image framförallt betraktas som en betydelsefull tillgång (Felton 

m.fl.,2008) men att image kan upplevas olika beroende på vilken personlighet du som 

individ innehar, finns det ett skäl att studera en revisors trovärdiga image ur ett 

individperspektiv. Image definieras i denna studie av attribut och demografiska aspekter 

och individperspektiv definieras av personlighet.  

1.3 Problemformulering 

Baserat på den ovan förda diskussionen leder detta fram till följande problemformulering:  

Hur bestämmer attribut och demografiska aspekter en revisors trovärdighet, samt hur 

påverkar individers personlighet en revisors trovärdighet?  

1.4 Syfte 

Syftet med följande studie är att förklara hur attribut och demografiska aspekter 

bestämmer en revisors trovärdighet, samt hur individers personlighet påverkar en revisors 

trovärdighet 
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1.5 Disposition 

Kapitel 1 

I det inledande kapitlet framförs först det valda ämnesområdets bakgrund. Vidare förs en 

problematisering fram som baseras på studiens problemformulering och syfte. 

Kapitel 2 

Här presenteras studiens vetenskapliga metod. Forskningsfilosofi, forskningsansats, 

datainsamlingsmetod och val av teori diskuteras.   

Kapitel 3 

I denna del presenteras studiens teoretiska referensram. Professioner och dess 

trovärdighet diskuteras till en början som en tydlig koppling till ämnesområdet. Därefter 

beskrivs image generellt och image inom revisionsprofessionen med hänsyn till forskning 

som gjorts tidigare. Följaktligen presenteras olika individer och hur dessa kan skilja sig 

från varandra.  

Kapitel 4 

I detta kapitel presenteras studiens empiriska metod. Datainsamlingsmetod, urval och 

operationalisering diskuteras till en början. Vidare redogörs för svarsfrekvens, 

bortfallsanalys samt analysmetoder. Kapitlet avslutas med att studiens etiska beaktanden 

redogörs.  

Kapitel 5 

I detta kapitel presenteras studiens empiriska analys. Analysen inleds med ett kort avsnitt 

beskrivande statistik. Vidare redogörs för paired samples test för att jämföra olika 

medelvärden och därefter genomförs en explorativ faktoranalys. Avslutningsvis 

genomförs Spearmans korrelationstest och multipla regressionsanalyser samt en 

sammanfattning av kapitlet.  

Kapitel 6 

I detta kapitel presenteras studiens resultat och slutsatser. Inledningsvis presenteras dessa 

i förhållande till studiens syfte och problemformulering som därefter leder till mer 

ingående diskussioner kring studiens utfall. Avslutningsvis presenteras studiens bidrag 

och förslag på framtida forskning.  
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Kapitel 2 

Vetenskaplig metod 

I följande kapitel presenteras studiens vetenskapssyn, ansats och den forskningsmetod 

som använts. Vidare kommer valet av teorin, som främst är professionsteori, kort att 

klargöras. 

Syftet med denna uppsats är att förklara hur attribut och demografiska aspekter 

bestämmer en revisors trovärdighet, samt hur individers personlighet påverkar en revisors 

trovärdighet. Det är väsentligt att klargöra de vetenskapliga ramar som studien baseras 

på, vilket följande avsnitt redogör för. Hur man ser på kunskap och hur denna kunskap 

uppnås, är i centrum vid bedrivande av forskning (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 

Enligt Saunders m.fl. (2009) är forskarens förhållande till kunskapen avgörande för hur 

det konstruerade området kommer att angripas. Hur kunskap ska uppnås kan förklaras 

utifrån två olika perspektiv: positivismen samt hermeneutiken (Öhman 2007). 

2.1 Forskningsfilosofi 

Eftersom denna studie syftar till att förklara hur attribut och demografiska aspekter 

bestämmer en revisors trovärdighet, samt hur individens personlighet påverkar en 

revisors trovärdighet, använder vi oss av den positivistiska vetenskapssynen. Det som 

undersöks i studien är bland annat vilka samband det förekommer mellan dessa faktorer 

och en revisors trovärdighet. Den positivistiska vetenskapssynen är lämplig i denna studie 

eftersom detta synsätt har en tendens att försöka förklara, hitta samband och skapa 

hypoteser som sedan testas (Öhman, 2007).  

Detta skiljer sig från den hermeneutiska vetenskapssynen som baseras på att förståelse 

samt tolkning ska resultera i kunskap om det studerande fenomenet (Ödman, 2001). Inom 

den hermeneutiska vetenskapssynen är miljön, där forskningsobjektet befinner sig i, 

betydande samt forskarens engagemang och inlevelse (Thuren, 2007). Denna 

vetenskapssyn hade varit lämplig i denna studie om syftet med studien hade varit att 

endast förstå en revisors trovärdighet utan att förklara vad som exempelvis påverkar 

denna trovärdighet.  
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2.2 Forskningsansats      

Forskningen kan bedrivas med en induktiv ansats eller en deduktiv ansats (Alvehus, 

2013). Med hänsyn till studiens syfte kommer denna studie att tillämpa en deduktiv 

ansats. Till skillnad från en induktiv ansats, där man undersöker verkligheten utifrån den 

empiriska kontexten, (Alvehus, 2013) utgår man vid deduktiv ansats från teorier 

(Rennemo & Åsvoll, 2014). Delar av området har undersökts tidigare och från olika 

perspektiv vilket indikerar att vi har en del förkunskaper. Vi kommer därför att utifrån 

tidigare forskning formulera hypoteser i studien som sedan kommer undersökas 

empiriskt, vilket indikerar att studien utförs i enlighet med en deduktiv ansats. 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Syftet med denna studie är som tidigare nämnts att förklara hur attribut och demografiska 

aspekter bestämmer en revisors trovärdighet, samt hur individens personlighet påverkar 

en revisors trovärdighet. Utifrån denna syftesformulering, en positivistisk vetenskapssyn 

samt en deduktiv ansats är en kvantitativ ansats ett lämpligt tillvägagångssätt i vår studie. 

Kvantitativ metod anses vara passande i denna studie eftersom vi avser att fånga samband 

samt mäta samband mellan bland annat personlighet och revisors trovärdighet. För att 

kunna uppfylla syftet och den problemformulering som har skapats anses det passande 

att använda enkät som datainsamlingsmetod. Samma frågor ställs till en stor population 

vid denna typ av datainsamlingsmetod, vilket leder till att studiens empiri är bred och att 

man utifrån resultaten kan generalisera (Öhman 2007).  

2.4 Val av teori 

Den teori som ingår i den teoretiska referensramen är professionsteori eftersom 

trovärdighet är en del av professionsteorin. Revisionsyrket anses tillsammans med en del 

andra yrken vara en profession. På grund av detta är det av betydelse för studien att skapa 

en förståelse för revisionsprofessionen (Brante, 2009), vilket gör att professionsteori är 

passande att diskutera. Generellt har professioner en väldigt unik och bred kunskap vilket 

utmärker sig genom deras status och självständighet (Friedson, 1999). 

Utöver detta består litteraturen som använts av vetenskapligt granskade artiklar och 

forskning inom området. Vid val av litteratur har hänsyn tagits till dess relevans i 

förhållande till det studerande ämnet och stor vikt har lagts vid image, men även en 

individs personlighet. I den teoretiska referensramen diskuteras främst en revisors olika 
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attribut samt demografiska aspekter kopplade till revisorns trovärdighet som baseras på 

tidigare forskning inom revisionsprofessionen. Vidare diskuteras en individs olika 

personligheter som baseras på tidigare forskning inom psykologi. 
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Kapitel 3 

Teoretisk referensram 

I detta kapitel redovisas de teorier och den litteratur som denna studie har sin grund i. 

Således presenteras först professionsteori samt en grundläggande definition av image 

både generellt och inom revisionsprofessionen där olika infallsvinklar diskuteras. Vidare 

diskuteras individer och olika personlighetstyper som är betydelsefulla i studien. Under 

kapitlets gång skapas hypoteser som beskriver image kopplat till revisorns trovärdiga 

image.  

3.1 Professioner och dess trovärdighet 

Professioner kan beskrivas som ett yrke tillhörande medelklassen där verksamheten 

baseras på vetenskaplig forskning. Både begreppet och fenomenet är i dagens samhälle 

väsentligt att ha kunskap om, ur akademisk synvinkel. Väsentligheten gäller i förhållande 

till både samhällsutveckling och samhällsdynamik, med en koppling till olika nivåer inom 

organisationer och interaktioner (Brante, 2009). Profession är även ett begrepp som är väl 

använt när yrken vill marknadsföra sig själva inom såväl tjänster som kompetenser och 

är värdeladdat på ett positivt sätt (Fournier, 1999). Professioner förfogar dessutom över 

en mängd unik och betryggad kunskap, vilket starkt utmärker sig genom den 

självständighet som de enskilda individerna inom professioner har. En sammanfattande 

definition av profession kan slutligen vara ett yrke där man baserar både status och 

inkomst på användningen av vetenskaplig kunskap. Därför är ekonomer en av de 

yrkesklasser som tillhör just klassisk profession och därmed även revisorer (Brante, 

2009). 

En gemensam infallsvinkel som professioner tillsammans har är att deras status och 

auktoritet reflekteras genom liknande mönster inom karriären (Broberg, m.fl., 2013). Det 

arbete som de olika professionerna utför kan bara göras av personer som ingår här 

eftersom de anses besitta trovärdiga expertkunskaper som är sällsynta och betryggande 

(Grey, 1998). Denna expertkunskap kan konstateras genom att varje enskild person måste 

vara tillräckligt kvalificerad och inneha en hög nivå av kompetens för att kunna ingå i 

professionen. På grund av detta kan professioner på ett sätt tolkas som slutna grupper som 

skyddas (Broberg, m.fl., 2013). Inom revisionsprofessionen framställs detta genom olika 

krav där exempelvis auktorisation spelar en stor roll (Öhman & Wallerstedt, 2012). Ett 



Feratovic & Olsson 
 

12 
 
 

krav är att man inom revisionsprofessionen ska kunna utföra revision med hög kvalitet, 

vilket gör att professionen är starkt kopplad till en revisors trovärdiga image (Broberg, 

2013).  

Enligt Abbott (1988) utvecklar professioner abstrakta men formella kunskapssystem. 

Inom många yrken förekommer det en önskan om att uppfattas som professionell. För att 

åstadkomma detta anses det vara en fördel om man framstår som trovärdig gentemot 

allmänheten i form av att man är vältalig och beter sig på ett kompetent sätt (Grey, 1998). 

En revisor måste även kunna framstå som legitim för att uppfattas som trovärdig. För att 

detta ska uppnås krävs det att revisorn praktiserar sina arbetsuppgifter enligt 

revisionsprofessionen som kan kopplas till professionsteorin, det vill säga trovärdig och 

som en oberoende part i förhållande till dess kunder (Bamber & Iyer, 2007). 

Revisionsprofessionen har en tendens att inte kunna förmedla dess unika kunskap på ett 

begripligt sätt, vilket även omfattar professioner generellt. Detta gör att revisorer inriktar 

sig på att uppfattas som professionella, där ett stort fokus ligger på hur de vill nå ut till 

sin omgivning. På grund av detta är det därför viktigt att man som revisor förmedlar en 

starkt trovärdig image, vilket gäller samtliga professioner. Denna image kan förbättras 

både genom handlingar som pekar specifikt på hur utveckling kan ske samt hur 

personalen inom professionerna beter sig mot varandra och omvärlden (Alvesson, 2001). 

3.2 Image och dess attribut  

Som tidigare nämnts kan image definieras som ett attribut, bild eller framställning av en 

individ eller ett företag (NE, 2015). Uppfattningen av en image grundar sig på den 

tillgängliga informationen som finns. Detta resulterar i att de uppfattningar som finns 

kring en image avgörs av den uppfattning som en individ har om en annan person 

(Gatewood, Gowan, Lautenschalger, 1993). 

En image kan bestämmas utifrån en intern image (Baldvinsdotter m.fl., 2009) och en 

extern image (Friedman & Lyne, 2001). Vidare kan image även bestämmas utifrån 

demografiska aspekter såsom, kön, ålder, hierarki samt etnicitet.  Kategoriseringen 

baseras på att det anses vara problematiskt att skapa en generell definition av själva 

begreppet image. Faktorer som är hänförbara till begreppet image finns det flera utav där 

några exempel på dessa faktorer är attribut och bilder. Vidare anses att dessa faktorer inte 
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behöver ha gemensamma kopplingar trots att de ingår i samma begrepp, det vill säga 

image (Mitchell, 1986). 

En stereotyp kan framställas som en samling av attribut i form av en bild som beskriver 

en grupp och dess medlemmar (Dimnik & Felton, 2006). Stereotyper förekommer på 

samhällets samtliga nivåer (Cory, 1992) och kan förändras över tiden (Friedman & Lyne, 

2001). Enligt Dimnik & Felton (2006) nyttjas stereotyper för att identifiera professioner 

samt för att påverka den enskilda individens uppfattningar om professionen och dess 

identifierade medlemmar. Vidare, enligt Cory (1992) är stereotyper oftast relaterade till 

utseende. De aspekter som vanligtvis identifierar stereotyper är kön, ålder och etnicitet 

(Cory, 1992). I och med detta är det möjligt att åtskilja den stereotypiska revisorn från 

människor utanför professionen. Samtidigt kan de attribut som är anknutna till gruppens 

medlemmar vara specifikt identifierbara för professionen (Carnegie & Napier, 2010).  

Utöver attributen inom revisionsbranschen finns det fler attribut som är inte är kopplade 

till revisionsbranschen utan gäller oaktat bransch. Exempel på dessa attribut är integritet, 

positivt rykte och tillgänglighet (Beattie & Fearnley, 1995, 1998; Sands & McPhail, 

2003). 

3.2.1 Image kopplat till revisorns interna attribut 

För revisorn är det relevant att skapa en önskvärd intern image för att inte få problem med 

ledningen på den byrå man jobbar för (Baldvinsdottir m.fl., 2009). För att revisorn ska 

framstå som trovärdig i detta hänseende strävar revisorer efter att framträda som en 

disciplinerade och (Alvesson, 2001) ansvarstagande (Felton, Dimnik & Bay, 2008) 

person. En annan viktig faktor för revisionsbranschen, för att revisorn ska anses vara 

trovärdig, är att revisorn framstår som en kompetent individ (Dimnik & Felton, 2006). 

En ytterligare aspekt som anses vara betydande för att en revisor ska anses trovärdig i 

revisionsprofessionen är att revisorn uppfattas som pålitlig (Alvesson, 2001). För att 

uppfattas som pålitlig kan en revisors image framställas som noggrann och oberoende 

(Alvesson, 2001; Felton m.fl., 2008).  

Yngre revisorer samt vissa rekryterare har en uppfattning om att revisorns image liknar 

en tiger. Detta eftersom revisorn uppfattas vara utåtriktad och äventyrslysten vilket 

resulterar i att revisorn anses vara mer trovärdig. Samtidigt har äldre revisorer och 
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rekryterare uppfattningen att revisorns image liknar ett lamm. Detta förklaras genom att 

revisorn uppfattas vara blyg och konservativ vilket gör att revisorns image påverkas 

negativt (Dimnik & Felton, 2006).  

3.2.2 Image kopplat till revisorns externa attribut  

En del forskning har utförts kring revisionsprofessionens externa images där bland annat 

hur revisorn framförs i media tas upp. Framställningen av professionen har som tidigare 

nämnts skildrats på många olika sätt, allt från väldigt negativt till positivt (Friedman & 

Lyne, 2001). Professionens externa image är även väldigt influerat av filmindustrin 

(Felton m.fl., 2008).  

Revisorns image i filmindustrin framställs som en socialt sent utvecklad och som en 

osäker person (Felton m.fl., 2008). Revisorn beskrivs dessutom som en blyg person med 

ett dåligt självförtroende (Dimnik & Felton, 2006) samt som en person som saknar 

kommunikationsförmåga, vilket påverkar revisorns trovärdighet negativt (Hoffjan, 2004). 

Filmindustrin har vidare skildrat revisorns image som en i medelåldern, främst en 

maskulin person (Hoffjan, 2004), med ett tråkigt och ointressant arbete (Felton m.fl., 

2008). Inom detta arbete gestaltas även revisorn som en person med ett stort 

kontrollbehov, som inte talar för en trovärdig image (Jeacle, 2008). Att personen som 

skildras i filmer är maskulin är det enda som påverkar revisorns trovärdighet positivt, 

dock är denna positiva bild inte lika vanligt förekommande (Hoffjan, 2004).   

Revisorn som ”beancounter”, är den dominerande stereotypen inom 

revisionsprofessionen (Friedman & Lyne, 2001), Detta innebär att revisorn uppfattas som 

tråkig (Jeacle, 2008). Detta kan resultera i att en skadande effekt på 

revisionsprofessionens trovärdighet uppstår (Felton m.fl., 2008). Den tråkiga karaktären 

blir tydlig genom att revisorn framstår som en enkelspårig och ointressant person vilket 

har en negativ effekt på revisorns trovärdighet (Baldvinsdottir m.fl., 2009; Friedman & 

Lyne, 2001). 

Det finns dessutom en image av revisorn där denne framstår som kriminell (Baldvinsdottir 

m.fl., 2009; Dimnik & Felton, 2006). Revisorn framställs på grund av denna image som 

en oärlig person som är väldigt självisk (Evans & Fraser, 2012). Detta indikerar ett 

oprofessionellt beteende som leder till att revisorns trovärdighet påverkas negativt (jmf. 
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Baldvinsdottir m.fl., 2009; Friedman & Lyne, 2001; Hoffjan, 2004). Även en image av 

revisorn har skapats där denne framstår som en förskingrare (Felton m.fl., 2008). 

Samtidigt som revisorns image framställs väldigt negativt finns det även en del positiva 

framställningar av revisorn (Jeacle, 2008). En positiv extern image inom professionen är 

att revisorn är en ärlig person (Friedman & Lyne, 2001) samt dedikerad till sitt arbete 

(Hoffjan, 2004). Vidare förknippas revisorn med att vara en intelligent, kompetent och 

försiktig person vilket ger en positiv effekt på revisorns trovärdighet. Utöver dessa attribut 

förekommer en mer ovanlig aspekt och denna är att revisorn kan framstå som en person 

som söker spänning och därmed är äventyrslysten (Hoffjan, 2004).    

Kritik har förekommit en del mot användandet av stereotyper eftersom stereotyper kan 

resultera i att omotiverade fördomar skapas (Dimnik & Felton, 2006). Ett exempel på 

detta är att medlemmar i revisionsprofessionen anses vara tråkiga och när en person sedan 

blir medlem eller redan är medlem i denna profession, antas de besitta de egenskaper som 

stereotypen kännetecknas av, det vill säga när någon identifieras som en revisor betraktas 

personen vara tråkig omedelbart (Carnegie & Napier, 2010).  

Enligt Nouri m.fl. (2005) förknippas revisionsyrket med en tydligt trovärdig image. Detta 

kopplas till att främst studenter uppfattar revisorn som en ärlig och trovärdig person som 

är både lojal och ansvarstagande inom sitt yrke (Felton m.fl., 2008). Revisionsstudenter 

och övriga studenter delar alla uppfattningen om att revisorn är ärlig, trovärdig och 

professionell. Vidare beskriver Hammami och Hossain (2010) att de inte delar 

uppfattningen om att revisorn är engagerad och kraftfull, utan här har endast 

revisionsstudenterna denna positiva uppfattning.   
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3.2.3 Sammanfattning av revisorns attribut  

Baserat på de beskrivningar av revisorns interna och externa image samt de attribut som 

inte är kopplade till revisionsbranschen utan gäller image oberoende av bransch, 

sammanställs de i en figur nedan, figur 1. Det som tas upp i figuren är en uppdelning av 

de olika attribut som fastställer trovärdigheten. Intern image kopplat till trovärdighet tas 

upp i figuren för att ge en helhetsbild av det som diskuterats i den teoretiska 

referensramen. Vidare kommer inte intern image att undersökas i denna studie eftersom 

tidigare forskning har studerat den interna imagen snarare än den externa imagen 

(Broberg m.fl., 2013; Dimnik & Felton, 2006). Hädanefter kommer därför fokus att 

främst ligga på revisorns externa image samt den externa image där det finns attribut vilka 

gäller oavsett bransch, det vill säga som inte är kopplade till revisionsbranschen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 1 Figur för identifiering av interna och externa image 

Intern image: disciplinerad, 

ansvarstagande, kompetent, 

pålitlig, noggrann, oberoende, 

utåtriktad, äventyrslysten 

Extern image: maskulin, ärlig, 

dedikerad, intelligent, 

kompetent, försiktig, 

äventyrslysten 

Intern image: blyg, konservativ 

Extern image: socialt sent 

utvecklad, osäker, blyg, dåligt 

självförtroende, saknar 

kommunikationsförmåga, 

kontrollbehov, tråkig, 

enkelspårig, ointressant, 

kriminell, oärlig, självisk 

Revisorns image 

Trovärdighet 

Trovärdig  

Ej trovärdig 

Extern image vilka gäller 

oavsett bransch: integritet, 

positivt rykte, tillgänglighet 
Påverkar ej 

revisorns 

trovärdighet 
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Revisorns externa image fastställs genom utomståendes individers uppfattningar kring 

revisorn. Ett sätt att fastställa denna image är genom attribut. Studier har visat att 

revisorns trovärdiga image kan påverkas av flera faktorer (Friedman & Lyne, 2001). Detta 

bestäms i form av attribut som revisorn besitter, där exempel på dessa attribut kopplade 

till trovärdighet är ärlig, tråkig, ointressant m.fl. (Friedman & Lyne, 2001, Felton m.fl., 

2008). Utöver detta finns det attribut som inte behöver vara kopplade till revisorns 

trovärdiga image specifikt utan är attribut som är kopplade till extern image. Exempel på 

dessa kan vara integritet, positivt rykte och tillgänglighet (Beattie & Fearnley, 1995, 

1998; Sands & McPhail, 2003). På grund av detta kan följande hypotes konstateras:     

Hypotes 1: Inom revisorns image finns det attribut som förknippas med olika grad av 

trovärdighet.  

3.3 Revisorns image utifrån demografiska aspekter 

Utöver att ta hänsyn till attribut kan andra aspekter vara av betydelse för att definiera en 

revisors trovärdiga image. Tidigare forskning har tittat på demografiska aspekter och 

diskuterat hur detta kan relateras till en revisors trovärdighet, dock med en koppling till 

en revisors personlighet. Där finner man att demografiska aspekter påverkar individers 

uppfattningar och kopplas till revisorers personlighet. I många individers ögon är denna 

personlighet inte speciellt åtråvärd och beskrivs som oföränderlig och ospännande, vilket 

skapar en negativ trovärdig image (Hammami & Hossain, 2010). För en revisor 

förekommer det svårigheter när det handlar om framställningen av kompetens och 

uppförande, samtidigt som det är betydelsefullt för revisorer att framhäva det rätta 

intrycket (Alvesson, 2001). Hur denna framhävning uppfattas i allmänhetens ögon kan 

bero på de demografiska aspekter som ska diskuteras nedan. Fokus ligger på kön, hierarki, 

etnicitet, och ålder (Hammami & Hossain, 2010). 

3.3.1 Kön 

De flesta branscher och deras processer är enligt en studie utförd av Collin, Jonnergård, 

Qvick & Silfverberg (2007) icke jämställda. Det har under de senaste århundradena blivit 

allt fler kvinnor inom företagen, men trots det är dessa organisationer fortfarande 

mansdominerade i de ledande befattningarna, såsom en auktoriserad revisor (O'Neil, 

Hopkins, & Sullivan, 2011). Uppfattningen om en revisors image beror till stor del på om 

det är en manlig eller kvinnlig revisor inom revisionsbranschen (Grey, 1998). 

Hängivenhet och motivation är två faktorer som den kvinnliga interna imagen till en viss 
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del saknar i förhållande till män (Cooper Jackson, 2001). Vidare har kvinnor i 

mansdominerade företag en tendens till att inte söka sig till de ledande befattningarna 

eftersom de inte ser sig själva som ledare (Cooper Jackson, 2001). Nödvändiga kvalitéer 

som bland annat ledarskapsförmåga, ambition, självförtroende samt ledarskapsutbildning 

har kvinnor tidigare betraktats att sakna (Powell, 1999). Samtidigt är manligt handlande 

förknippat med attribut som självförtroende, ambition samt tävlingsinriktat beteende 

(Nielsen & Huse, 2010). Dessa karaktärsdrag, som den manliga revisorn har, kan ge 

uttryck i en arbetsmiljö om att revisorns externa image tävlar om uppmärksamheten. För 

att erhålla denna uppmärksamhet försöker den manliga revisorn att sälja in sig själv samt 

påverka andra i dess omgivning. Det kvinnliga beteendet innefattar i sin tur hänsyn till 

andra människors hälsa, försöker hjälpa andra, framhäver en försiktighet samt visar 

empati. Detta tyder på att kvinnor inte har en benägenhet att dra uppmärksamhet till sig 

själva på arbetsplatsen utan hellre stöttar och hjälper andra (Nielsen & Huse, 2010). 

Kvinnor är utöver detta även mer blygsamma är vad män är och har en tendens att 

fokusera mest på den gemensamma arbetsprestationen (Cooper Jackson, 2001).  

Även den kvinnliga och manliga klädstilen gör att uppfattningar kring revisorns image 

skapas. Följande citat indikerar på detta. ”There was (…)one girl who came in one day a 

couple of years ago in a kind of see-through blouse and people said she was trying make 

it with one of the managers you know, sleep her way to the top sort of thing” (Grey, 1998, 

s.578) 

Här uttrycker sig en revisor under en intervju i en revisionsbyrå (Grey, 1998). En 

anledning till att uppfattningen om den kvinnliga och manliga revisorns image är olika 

har även med vad som är professionellt att göra. I artikeln beskrivs det vilka förväntningar 

som ställs på en representant för professionen kring revision och det framgår tydligt i 

studien att en professionell representant anses vara en man mer än en kvinna (Grey, 1998).  

I studien framgår det att revisorer ska beaktas som seriösa och för män som har en 

etablerad stil är det väldigt enkelt, en kostym och slips gör att de anses vara professionella. 

Kvinnor däremot har det mer komplext då deras stil kan antas vara mer ansluten till 

sexualitet. Det är alltid en linje mellan att vara den smarta typen och ”bimbo” typen för 

kvinnor (Grey, 1998), vilket kan påverka den trovärdiga imagen negativt. Således bör 

kvinnor anses som mindre trovärdiga och män som mer trovärdiga i individers ögon.  
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3.3.2 Hierarki 

Revisorns karriär i revisionsbranschen följer oftast en karriärstege som är strukturerad, 

väldefinierad samt att olika befattningar innefattar olika ansvarsområden (Carrington, 

2014). Detta kännetecknar tydligt en hierarkisk organisation. Revisionsbranschen med 

begäran på certifiering och med sin presenterade karriärstruktur (Carrington, 2014) utgör 

ett område vilket är lämpligt för forskning kring karriärmönster (Dambrin & Lambert, 

2008). Det finns inom revisionsbranschen tre tydliga karriärsteg: revisorsassistent, 

auktoriserad revisor, delägare/partner. Inom dessa karriärsteg finns det en tydlig 

certifieringsprocess och krav på utförda tester (Carrington, 2014). 

Ju högre upp en revisor kommer på karriärstegen och ju längre revisorn kommit i 

certifieringsprocessen desto trovärdigare uppfattas revisors image (Carrington, 2014). 

Anledningen till detta är för att hänsyn tas till revisorns erfarenheter samt certifiering. 

Revision syftar i grund och botten till att öka trovärdigheten för företagens redovisning 

och förvaltning. Således bör personer som är högre upp i hierarkin upplevas som mer 

trovärdiga (Far, 2015).  

3.3.3 Etnicitet 

Etnicitet är ett begrepp som sedan antiken betecknats som utanförstående människor eller 

kulturella främlingar men idag är det mer något som uttrycker sociala och kulturella 

processer. Etnicitet skapas när olika sociala grupper träffas, påverkas och definieras i 

förhållande till varandra. Genom kulturella konstruktioner uttrycks olika erfarenheter, 

som kan kopplas till sociala positioner i form av främst kön, klass och ålder (Peterson & 

Hjerm, 2007).  

En revisors etnicitet och kulturella värderingar är faktorer som kan ha stor inverkan när 

företag och individer väljer vilken revisor som ska revidera deras angelägenheter. En 

revisors objektivitet och omdöme påverkas av etniska värderingar och skyldigheter. Det 

är viktigt att man tar hänsyn till kulturella värderingar eftersom de har ett starkt inflytande 

på livsstil, tro och beteendemönster hos personer (Nazri, Smith & Ismail, 2012). På grund 

av denna etniska känsla och skyldighet kan relationen mellan revisorer och 

kontrollobjekt, som är av samma etnicitet, i extrema fall leda till intressekonflikter 

(Ahmad, Houghton & Yusof, 2006). 
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Den etniska arbetsdelningen är komplex att studera och kräver att man riktar in sig på den 

specifika branschen man vill undersöka (Peterson & Hjerm, 2007), vilket i detta fall är 

revisionsbranschen. Inom revisionsprofessionen är relationen till de kulturella 

skillnaderna som förekommer när man arbetar internationellt viktiga att ta hänsyn till. 

Dessa skillnader kan skapa problem, vilket är något som de internationella reglerna och 

standarderna försöker att undvika. Eftersom skillnaderna förväntas att leda till 

gränsöverskridande skillnader hos en revisor och dennes professionella uppförande kan 

detta påverka en revisors trovärdiga image negativt, vid stora skiljaktigheter mellan olika 

revisorers etnicitet och kulturella värderingar. På grund av detta, och vem mottagaren är, 

anses revisorer inom ett lands nationalitet vara mer trovärdiga än revisorer utanför den 

nationaliteten (Bik, 2010).  

3.3.4 Ålder 

Tidigare forskning inom revision har indikerat att uppfattningen gällande olika händelser 

inom revisionsprofessionen beror på revisorns ålder (Broberg m.fl., 2013). Det är särskilt 

viktigt när yngre personer ska träda in i revisionsprofessionen. Äldre och mer erfarna 

revisorer, som även kan vara delägare i ett företag, anser att anställningsprocessen har 

blivit kortare och att den erbjuder färre möjligheter till att praktisera kritiska färdigheter. 

Detta är en aspekt som kan påverka en revisors trovärdighet i allmänhetens ögon. När 

man sedan arbetat inom professionen under en tid och ska klättra i hierarkin finns det 

barriärer för dessa unga revisorer. Ledande befattningshavare behöver ofta förflyttas för 

att de som är yngre ska få en chans till att bli en del av ett delägarskap eftersom många 

äldre revisorer anser att endast “de bästa” och de som är mest hängivna “överlever” 

(Westermann, Bedard & Earley, 2015). 

Enligt Westermann m.fl. (2015) har dagens yngre revisorer en tendens till att endast 

kommunicera med sina kunder genom e-mail eller meddelanden, vilket inte alltid 

uppskattas av de äldre revisorerna. Revisorn kan få en bättre relation om den prioriterar 

att träffa sina kunder i verkligheten, vilket kan påverka revisorns trovärdiga image på ett 

positivt sätt. Äldre kan på grund av detta framstå som mer trovärdiga än yngre eftersom 

äldre värderar den fysiska kontakten med kunder mer än vad yngre gör, vilket även 

uppskattas av kunderna. Här inkluderas även en revisors kunskap, som kan vara till fördel 

för de äldre revisorerna i förhållande till deras erfarenhet.  
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3.3.5 Sammanfattning av image utifrån de demografiska aspekterna 

Det kan sammanfattningsvis konstateras att en revisors externa image fastställs bland 

annat genom olika demografiska aspekter. Dessa är inledningsvis kön, där manliga 

revisorer uppfattas som mer trovärdiga än kvinnliga revisorer, samt hierarki, där en 

revisor högre upp i hierarkin upplevs som mer trovärdig än en revisor längre ner i 

hierarkin. Vidare aspekter som beaktas är etnicitet, där revisorer inom ett lands 

nationalitet anses vara mer trovärdiga än revisorer utanför den nationaliteten. Den sista 

demografiska aspekten är ålder, där äldre revisorer anses vara mer trovärdiga än yngre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Figur för identifiering av de demografiska aspekterna. 

På grund av det som identifierats i figur 2, gällande de demografiska aspekternas 

betydelse för en revisors trovärdiga image, leder det fram till följande hypoteser: 

Hypotes 2a: Manliga revisorer uppfattas som mer trovärdiga än kvinnliga revisorer. 

Hypotes 2b: En revisor högre upp i hierarkin upplevs som mer trovärdig än en längre 

ner i hierarkin. 
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Hypotes 2c: Revisorer inom ett lands nationalitet anses vara mer trovärdiga än 

revisorer utanför den nationaliteten.  

Hypotes 2d: Äldre revisorer är mer trovärdiga än yngre. 

 

3.4 Individperspektiv - Olika individers personligheter 

Det helhetsintryck som görs på allmänheten kan beskriva en professions image, vilket här 

är revisionsprofessionen. Denna image beskriver olika delar inom professionen som 

besitter olika images där dessa skiljer sig i förhållande till specifika individer. Var och en 

av dessa individer har varierande erfarenheter och kontakt med företag, vilket gör att en 

revisors trovärdiga image upplevs olika beroende på varje enskild individ (Cameran, 

Moizer & Pettinicchio, 2010).  

Enligt Cameran, Moizer & Pettinicchio (2010) har kvalitetsnivån på en revisors service 

visat sig ha en stor inverkan på hur nöjda involverade individer är. I denna kvalitet tas 

mycket hänsyn till hur trovärdig den finansiella informationen är. Olika individer anser 

att olika infallsvinklar tyder på denna trovärdighet. Nöjdhet beror inte endast på servicen 

utan det grundar sig även i individers förväntningar om egenskaper som kan hänföras till 

varje enskild person, vilket kan skilja sig en del.  

En individ kan kategoriseras i olika grupper beroende på skillnader i personligheten 

(Beukeboom, Tanis & Vermeulen, 2012). De två största kategoriseringarna som individer 

delas in i är introverta samt extroverta individer. Den största skillnaden mellan introverta 

och extroverta är hur de reagerar i förhållande till stimulering. Extroverta kräver mer 

utvändig stimulering än introverta för att de ska kunna känna sig mer levande, glada och 

exalterade. Introverta känner sig mer levande när de är i lugna och tysta miljöer. Dessa 

två olika personlighetsdrag upplevs generellt som unikt mänskliga men de har trots detta 

blivit identifierade hos i princip alla typer av människor (Dossey, 2016). Dessa olika 

personligheter och egenskaper inom dem är en viktig faktor för deltagandet i en grupp. 

Det framhävs vilken personlighet individen har och vilka reaktioner den gör beroende på 

vilken miljö den är i (Yellen, Winniford & Sanford, 1995).   
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3.4.1 Introverta individer 

Introverta personer är individer som föredrar ensamhet genom att spendera mycket tid för 

sig själva. Denna ensamhet kan också beskrivas genom att de hellre vill hålla sina tankar 

i huvudet än att dela med sig till andra människor (Dossey, 2016). Introverta individer 

reflekterar och funderar länge över sina tankar innan de meddelas till omgivningen. 

Därför uttrycker de sällan en spontan tanke (Jonkman, 2014) och ofta är deras instinkter 

stöttade genom bevis. Utöver detta föredrar de att studera djup framför ytlighet, att skriva 

framför att prata och blir emellanåt utmattade på grund av andra personer. Det sistnämnda 

gör att de behöver gå tillbaka till ensamheten för att fylla på ny energi och klarhet 

(Dossey, 2016).  

I en arbetsmiljö där samarbete inom grupper föreligger, både fysiskt och psykiskt, är detta 

mer omtyckt av de extroverta individerna än de introverta personerna. Vidare beskrivs att 

de introverta personerna istället vill avstå från att bli hörda tillsammans, det vill säga som 

en grupp (Dossey, 2016). De har därför ofta en större vilja att göra olika aktiviteter själva 

(Kolanowski & Richards, 2002). Det är däremot inte så att introverta individer inte har 

en förmåga att arbeta inom grupp med andra människor. De anser dock att det är en sak 

att samarbeta med en grupp där varje individ i gruppen arbetar självständigt med sin 

pusselbit och en annan sak att vara involverad i ändlösa konferenssamtal och möten på 

arbetsplatsen som inte erbjuder något andrum från blickar och ljud av de andra 

medarbetarna (Dossey, 2016). Det kan dock konstateras att introverta individer känner 

sig mer bekväma i en grupp där alla som deltager stödjer varandra (Jonkman, 2014).  

Enligt Dossey (2016) resulterar en öppen plan av ett kontor i att de introverta individerna 

blir fientliga, distraherade och osäkra. Detta grundar sig i att de är mer oberoende av sin 

omgivning än extroverta personer. I gruppsammanhang kan detta tendera i att de 

introverta personerna arbetar emot grupptänkandet, där de inte följer strömmen 

(Jonkman, 2014).  

3.4.2 Extroverta individer  

Det finns olika aspekter som beskriver extroverta individer. Typiskt extroverta är de 

sällskapliga, obrydda, lättsamma, impulsiva samt optimistiska individerna (Beukeboom, 

Tanis & Vermeulen, 2012). De gläds åt att samspela med andra individer runt omkring 

sig (Kolanowski & Richards, 2002), vilket gör att omgivningen påverkar de extroverta 
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individerna mer än de introverta (Dossey, 2016). Något som också indikerar en extrovert 

person är att den först pratar och sedan tänker medan en introvert person gör omvänt 

(Dossey, 2016).  

Extroverta individer associeras ofta med personer som utövar ledarskap. Detta eftersom 

att de kan framstå som egocentriska och aggressiva och det är något många förväntar sig 

av personer som är ledare (Dossey, 2016).  

Forskning visar att en extrovert personlighet återspeglas inte endast i beteende och 

tankemönster utan även i kommunikationsfunktioner där de extroverta talar högre, 

snabbare samt agerar mer kraftfullt (Beukeboom, Tanis & Vermeulen, 2012). Enligt 

Beukeboom m.fl. (2012) har extroverta och introverta individer observerats, och jämfört 

med de introverta tenderar extroverta individer att använda sig av fler ord. Vidare skiljer 

sig extroverta från de introverta i innehållet i deras språk. Introverta individer har en ökad 

tillämpning av ord kopplat till sociala processer och människor (Beukeboom, Tanis & 

Vermeulen, 2012). 

3.4.3 Sammanfattning av individens olika personligheter 

Som tidigare nämnts kan en revisors trovärdiga image upplevas olika beroende på varje 

enskild individ och vilken typ av personlighet dessa individer har (Cameron, Moizer & 

Pettinicchio, 2010). Här beskrivs individers uppfattningar i förhållande till om de är 

introverta eller extroverta. I denna studie kan skillnaderna mellan dessa 

personlighetstyper främst beskrivas genom förhållanden som kan kopplas till en revisors 

trovärdiga image. Introverta personer funderar ofta länge över sina tankar innan dessa 

förmedlas ut till andra människor (Jonkman, 2014). De tankar som slutligen förmedlas är 

väldigt ofta stöttade genom bevis (Dossey, 2016), vilket gör att de ställer högre krav på 

information som tilldelas dem för att det ska anses som trovärdigt.  

De extroverta personerna kan bland annat beskrivas som obrydda och optimistiska 

individer (Beukeboom, Tanis & Vermeulen, 2012), vilket gör att de inte ställer lika höga 

krav på trovärdig information som introverta personer gör. I förhållande till revisorn och 

dess image leder detta fram till följande hypotes:  

Hypotes 3: Personlighet kännetecknad av mer extroverta än introverta egenskaper har 

positiv effekt på en revisors trovärdiga image, taget både attribut och demografiska 

aspekter. 
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Kapitel 4 

Empirisk metod 

I detta kapitel introduceras studiens datainsamlingsmetod och urval. Vidare görs en 

beskrivning av enkätens utformning och därefter presenteras en svarsfrekvens, 

bortfallsanalys samt de analysmetoder som ska användas. Slutligen redogörs för studiens 

reliabilitet och validitet samt etiska beaktanden.  

4.1 Datainsamlingsmetod  

Det finns flera kvantitativa metoder att välja mellan för insamling av primärdata vid en 

förklarande undersökning (Denscombe, 2016). Vi har i vår studie valt att använda oss 

utav en surveybaserad metod med enkät som datainsamlingsmetod. Anledningen till att 

vi valt just denna metod är för att vi har en förklarande ansats med syfte att generalisera 

och för att kunna göra det krävs ett stort antal respondenter. En enkät ger möjligheten att 

fånga olika saker, där både konkreta fakta och olika individers värderingar ingår, och 

vanligtvis består en enkät av dessa två delar. Att en enkät är lämplig att använda kan 

avgöras utifrån att det finns ett stort antal respondenter och att det är möjligt att formulera 

frågor på området (Denscombe, 2016). Samtliga ovanstående kriterier uppfylldes för vår 

studie, vilket medförde enkät som datainsamlingsmetod. Det finns dock kritik mot att 

använda enkät som datainsamlingsmetod, nämligen att sanningshalten i respondenternas 

svar inte är möjlig att kontrollera (Denscombe, 2016). Detta tog vi hänsyn till genom att 

vi i vår enkät upplyste respondenterna om att svaren i enkäten behandlas konfidentiellt 

(se bilaga 1). Att svaren behandlas konfidentiellt bidrar till att respondenterna kan vara 

mer ärliga i sina svar, vilket resulterar i att studiens tillförlitlighet ökar.  

Enkäter kan förekomma i olika former, exempelvis i form av pappersbaserad eller 

internetbaserad enkät. Risken med en internetbaserad enkät är att respondenterna inte 

fyller i enkäten fullständigt eftersom respondenterna bestämmer själva huruvida de vill 

gå in och fylla i enkäten (Denscombe, 2016). Vi ansåg att pappersbaserad enkät som 

datainsamlingsmetod var lämpligt då respondenterna kunde genomföra enkäten på ett 

enkelt och bekvämt sätt direkt på plats. Enkäten skapades i SurveyMonkey, som är en 

leverantör av webbaserade enkätlösningar, och sedan skrevs den ut i pappersform.   
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Innan genomförandet av enkätundersökningen valde vi att testa enkäten på en person för 

att få möjlighet att minimera risken för missförstånd genom att eventuella oklarheter 

upptäcks i utformningen av enkäten. Testpersonen fann inga oklarheter i utformningen 

av enkäten utan uppfattade enkäten som tydlig. Testpersonen uppskattade att det tog cirka 

fyra minuter att fylla i enkäten, vilket var något som informerades till respondenterna vid 

utdelning av enkäten.  

4.2 Urval 

Urvalsramen ska återspegla populationen för bästa resultat (Denscombe, 2016). 

Populationen för studien utgörs av studenter, där dessa studenter utgörs av 

ekonomstudenter, lärarstudenter samt sjuksköterskestudenter. Anledningen till att 

studenter har valts som population för studien är för att det blir ett brett urval, där personer 

är olika insatta i revisionsyrket, har olika åldrar och har olika typer av personligheter. En 

annan anledning är att om man är i arbetslivet antas man ha en mer förutfattad mening 

kring revisionsyrket. I tidigare studier om revisorn och dennes image har studenter 

förekommit i urvalet och där har revisionsstudenter en mer positiv uppfattning om 

revisorns image till skillnad från andra studenter (Dimnik & Felton, 2006). Detta 

motiveras genom att revisionsstudenter uppfattar revisorn som en företagsrådgivare och 

ledare medan andra studenter uppfattar revisorn som en ospännande och oflexibel person 

(Hammami & Hossain, 2010).  

På grund av begränsade resurser i form av möjlighet och tid att få kontakt med studenter 

runt om i Sverige har ett bekvämlighetsurval gjorts. Denna typ av urval innebär att urvalet 

består av de respondenter som finns till hands (Denscombe, 2016). Eftersom vi är 

studenter på Högskolan Kristianstad och spenderar mestadels av vår tid här, har vi utgått 

ifrån de olika programmens scheman för att i samband med deras föreläsningar kunna 

dela ut vår enkät i pappersform. Vi kontaktade deras lärare i förväg för att fråga om vi 

kan få fem minuter av föreläsningen och totalt delades 40 enkäter ut till lärarstudenter, 24 

till sjuksköterskestudenter och 56 till revisionsstudenter den 3 och 4 maj 2017, där 

respektive program besöktes en gång. Anledningen till att just dessa program valdes ut 

till undersökningen är för att de skiljer sig mycket från varandra och alla är olika insatta 

i revisionsbranschen.  
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4.3 Operationalisering 

I enkäten har frågor skapats som fångar bakgrundsvariabler, kontrollvariabler, en 

oberoende variabel samt beroende variabler. Hypoteserna som presenterades i föregående 

kapitel har använts som utgångspunkt vid utformning av enkäten (se bilaga 1). Vid 

utformning av frågorna har vi försökt göra det så enhetligt som möjligt för att minska 

tidsåtgången samt för att underlätta för respondenterna (Bryman & Bell, 2015). 

4.3.1 Bakgrundsvariabler  

Enkäten har tre frågor som utgör bakgrundsinformation, vilka är fråga 2,4 och 8. Fråga 2 

mäter ålder och är öppen där respondenterna själva har fått fylla i födelseåret. Vidare mäts 

i fråga 4 vilken termin i utbildningsprogrammet som man läser och även detta är en öppen 

fråga där respondenterna själva har fått fylla i svaret. Fråga 8 är en sista öppen fråga där 

respondenterna har fått beskriva en revisor med egna ord. Anledningen till att denna fråga 

är med är för att se om svaren skiljer sig mycket mellan utbildningsprogrammen eller om 

uppfattningen av en revisor beskrivs med liknande ord. Samtliga frågor som utgör 

bakgrundsinformation i enkäten är för att få mer information om respondenterna, vilket 

har uppfyllts.  

4.3.2 Kontrollvariabler  

Vidare förekommer kontrollvariabler i studien, vilka utgörs av fråga 1, 3, 6 och 7. Första 

frågan i enkäten mäter kön och är en dummyvariabel där man har kodats som 0 och kvinna 

som 1.  Den andra kontrollerade variabeln är utbildningsprogram och mäts med fråga 3, 

som är en öppen fråga där respondenterna själva har fått fylla i vilket utbildningsprogram 

de går på. Kategoriseringen av utbildningsprogram har gjorts i efterhand för att på så sätt 

kunna skilja på revisionsstudenter, lärarstudenter och sjuksköterskestudenter. En 

anledning till detta är att de som läser revision kan ha en annan syn på image än de som 

inte läser revision, på grund av olika relationer till revisionsbranschen. På grund av detta 

har lärarstudenter och sjuksköterskestudenter valts att undersökas i denna studie. 

Variabeln utbildningsprogram är således kategorisk och består av tre olika värden.  

Hur insatt man är i revisionsbranschen och vilken relation man har till den, oavsett vilket 

utbildningsprogram man går, skulle kunna vara kopplat till den image man anser att en 

trovärdig revisor har. På grund av detta anser vi det väsentligt att kontrollera för dessa 

aspekter. Detta mäts på två olika sätt genom fråga 6 och 7, som anses vara 

kontrollvariabler. Fråga 6 mäter hur insatt man är i revisionsbranschen där man utifrån en 
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sjugradig skala kan välja huruvida insatt man är från ”inte alls” till ”mycket väl”. 

Eftersom respondenterna utgörs av studenter från olika program kan det skilja sig mycket 

i hur insatt man är i revisionsbranschen från program till program. Anledningen till att 

skalan var sjugradig är för att variationen i svaren ökar samt att det anses öka chanserna 

för att respondenten ska ta ställning i frågan (Denscombe, 2016). Fråga 7 mäter vad man 

har för relation till revision där sex förutbestämda svarsalternativ presenteras: följer Far 

på sociala medier eller annat, läser Balans, nära familj/släkt/vänner som arbetar som 

revisor, deltar på aktiviteter arrangerade av revisionsbyråer, annat och ingen. 

Anledningen till detta är för att mer specifik information om relationen till revision ska 

besvaras och just dessa alternativ är vanliga typer av relationer man kan ha till revision, 

oavsett om man studerar revision eller inte.  

4.3.3 Oberoende variabel 

Studiens oberoende variabel avser att mäta personlighet och utgörs av 13 påståenden som 

mäts med hjälp av fråga 5, där det framkommer på en likertskala från 1 till 7 om man är 

mer av en introvert individ eller mer av en extrovert individ. Vid likertskalor tar 

respondenterna ofta ställning i frågor som behandlar påstående (Hall & Smith, 2009; 

Nouri & Parker, 2005). På fråga 5 besvarar respondenterna frågan på en skala från 

”instämmer helt” till ”instämmer inte alls”. Vid framställning av påståenden som mäter 

personligheter har inspiration hämtats från en tidigare studie, ett tidigare examensarbete, 

från institutionen för beteendevetenskap (Rydström, 2005) Författarna i denna uppsats 

konstruerade påståendena själva med inspiration från olika vetenskapliga artiklar och 

böcker. En del av personlighetspåståendena har författarna i uppsatsen översatt från 

Boeree (1998). Påståendena är varandras motsats, det vill säga att mer av extrovert desto 

mindre av introvert. Utifrån detta har de introverta påståendena omkodats, där det som 

tidigare var 7 på skalan nu har blivit 1, vilket har skapat en personlighetsvariabel där ett 

alpha-värde inledningsvis har framtagits. Samtliga påståenden har sedan adderats till en 

gemensam variabel dividerat med antal påståenden som beskriver personlighet, där 7 på 

skalan indikerar att man är extrovert, 1 indikerar att man är introvert och däremellan är 

man i olika grad.  

4.3.4 Beroende variabel  

Den beroende variabeln utgörs av trovärdig image där denna har definierats genom 

attribut och demografiska aspekter. Attributen mäts i enkäten genom fråga 30 där 
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respondenterna får rangordna på en skala från ett till sju hur de olika attribut som 

presenteras bestämmer trovärdigheten hos en revisor. De attribut som presenteras kan 

identifieras i studiens teoretiska referensram, där de beskriver revisorns externa image, 

vilket anses stärka studiens validitet (Bryman & Bell, 2015). Eftersom denna studie 

fokuserar på just extern image tas inte attributen för endast intern image upp i enkäten, 

det vill säga hur revisorn vill framställa sig själv. Beskrivningen av attribut och hur dessa 

tolkas är baserade på betraktarens ögon (Rorissa, 2008), vilket kan undersökas genom 

revisorns externa image. De attribut som mäts i enkäten och som även nämns i den 

teoretiska referensramen är:  

Ärlig Tråkig 

Dedikerad Äventyrslysten 

Intelligens Självisk 

Försiktig Maskulin 

Social Kontrollerande 

Kunnig Integritet 

Blyg Positivt rykte 

Självförtroende Kompetens 

Kommunikativ Tillgänglighet  

 

Tidigare studier har använt attribut för att mäta revisorns image (Lundeslöf & Lundqvist, 

2015). Många av dessa attribut kan hittas där men inte med en koppling till revisorns 

trovärdighet. I denna studie används attributen för att mäta revisorns trovärdiga image. 

För att sedan kunna kategorisera attributen analyseras dessa med faktoranalys. De 

komponenter som har skapats utifrån attributen är Kunskap och Tillgänglighet, 

Utåtriktad, Inåtvänd och Kontroll (utförliga test kommer i avsnitt 5.2.1.1 och 5.2.3).  

De demografiska aspekterna presenteras i enkäten med hjälp av 20 bilder från fråga 10 

till 29. På dessa bilder kan man finna 20 olika personer, där alla på något sätt visuellt 

inkluderar kön, ålder och etnicitet. Den fjärde demografiska aspekten, hierarki, 

presenteras i form av endast fråga 9 där respondenterna får rangordna om olika positioner 

inom revisionsprofessionen påverkar trovärdigheten negativt eller positivt. Anledningen 

till att inga bilder valdes ut för att fånga denna position är för att denna demografiska 

aspekt inte kan mätas endast med hjälp av bilder. I detta hänseende krävs det även att 
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titeln på personen framgår för att respondenterna ska kunna avgöra sitt svar, vilket både 

kan förvirra och försvåra för dem (Bryman & Bell, 2015).  

De bilder på människor som tagits med i enkäten ska fånga olika revisorers demografiska 

aspekter. Det fanns ett stort urval bilder från tidningen Balans som kunde användas men 

dessa bilder ansågs inte vara lämpliga eftersom där var rubriker på dem som kunde ha 

övertagit fokus i enkäten. På grund av detta söktes bilder på olika revisorer upp, där endast 

deras ansikte och en del av kroppen skulle synas. Anledningen till detta är för att nästan 

alla av de demografiska aspekter som ingår i undersökningen och som beskriver revisorns 

trovärdighet borde inte påverkas av andra variabler än revisorers utseende. Andra 

variabler kan förvirra respondenterna, vilket kan försvåra besvarandet av just den frågan. 

För att respondenterna ska känna sig positiva till att delta är det viktigt att det är lätt för 

dem att besvara frågorna (Denscombe, 2016). Anledningen till att just bilder valdes ut 

och användes i enkäten är för att en revisors image speglas väldigt mycket av dess visuella 

utseende och detta är den aspekt som kan bestämma olika individers första intryck av en 

revisor.   

De 20 bilder som presenteras visar kön, ålder och etnicitet på olika sätt. Frågan som tillhör 

varje bild är hur trovärdig dessa personer ser ut att vara, där svaren rangordnas på en skala 

från 1, som betyder inte alls trovärdig, till 7 som betyder väldigt trovärdig. Utifrån svaren 

räknas ett medelvärde ut, utifrån respektive demografisk aspekt. Anledningen till att 

skalan är sjugradig är för att det ska bli en större spridning mellan svaren samt att 

respondenterna är mer benägna att ta ställning i frågan (Denscombe, 2016). Alla bilder är 

placerade så att respondenterna inte ska kunna förstå ett mönster i vad som efterfrågas 

eftersom det eventuellt påverkar deras svar. I den demografiska aspekten kön ingår alla 

20 bilder där 10 stycken presenterar män och 10 stycken presenterar kvinnor. Variabeln 

kvinna består av medelvärdet på de kvinnliga bilders grad av trovärdighet och variabeln 

män består av medelvärdet på de manliga bilders grad av trovärdighet. De frågor som 

presenterar kvinnor är 10, 11, 14, 17, 18, 20, 23, 24, 26 och 29 och de frågor som 

presenterar män är 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 27 och 28.  I den demografiska aspekten 

ålder är också alla 20 bilder inräknade där sju stycken vardera presenterar yngre revisorer 

och medelålders revisorer samt sex stycken presenterar äldre revisorer (se bilaga 2). Det 

finns tre olika variabler för ålder där den första variabeln består av medelvärdet på 

samtliga ungas grad av trovärdighet, den andra av medelålders grad av trovärdighet och 
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den tredje av äldres grad av trovärdighet utifrån de bilder som är förknippade med 

respektive åldersgrupp. Etnicitet skiljer sig lite från kön och ålder då endast sju bilder av 

samtliga visar personer av utländsk härkomst (se bilaga 2). Det är svårt att bildmässigt 

endast avgränsa sig till svenska revisorer för att mäta nationalitet, därför ställs revisorer 

med skandinaviskt utseende mot revisorer med icke-skandinaviskt utseende. 

Anledningen till att det endast är sju bilder som mäter icke-skandinaviska revisorer är 

precis som ovan, det vill säga för att inte skapa ett mönster i vad som efterfrågas. Det 

finns två olika variabler för etnicitet där den första variabeln består av medelvärdet som 

baseras på de bilder där personer med skandinaviskt utseende förekommer. Den andra 

variabeln består av medelvärdet av de bilder där personer med icke-skandinaviskt 

utseende förekommer. 

4.4 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

Av enkätundersökningens totalt 109 svar visade sig 6 svar vara ofullständiga, då 

respondenterna avbrutit enkäten. Möjliga anledningar till detta kan vara att de 

respondenterna inte ansett sig ha lust eller tid att fylla i hela enkäten. De ofullständiga 

svaren togs sedan bort från materialet innan analysen fortsatte.  

Enkäten delades ut till andra årets redovisning- och revisionsstudenter där totalt 73 

stycken är registrerade på denna inriktning och av dessa besvarade 52 studenter enkäten 

(se tabell 4.1). Vidare delades enkäten ut till en del av första årets lärarstudenter där totalt 

45 studenter är registrerade på den nuvarande kursen och av dessa besvarade 31 studenter 

enkäten (se tabell 4.1). Slutligen delades enkäten ut till första årets sjuksköterskestudenter 

där 48 är registrerade på den nuvarande kursen och av dessa besvarade 20 studenter 

enkäten (se tabell 4.1).  

Tabell 4.1 Utbildningsprogramsfördelning bland svarande studenter 

 Urvalet  Respondenter  

 Antal Andel Antal Andel 

RR  73

  

44,0% 52 50,5% 

Lärare 45 27,0% 31 30,1% 

Sjuksköterska 48 29,0% 20 19,4% 

Totalt 166 100 % 103 100 % 
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Totalt besvarade 103 studenter enkäten av 166 studenter men eftersom endast 109 av 

dessa 166 studenter var närvarande baseras bortfallet på 109 stycken. Detta medförde ett 

bortfall på 6 studenter, vilket gav en svarsfrekvens på 94 procent (se tabell 4.2). En 

svarsfrekvens på 94 procent anses vara en väldigt bra procentsats (Denscombe, 2016; 

Körner & Wahlgren, 2015).  

 

Tabell 4.2 Bortfall och svarsfrekvens 

Totalt urval 166 

Tillgängligt urval 

Antal svar 

109 

103 

Bortfall 6 

Svarsfrekvens  94 % 

 

4.5 Analysmetoder 

Datamaterialet som samlats in kommer att analyseras med hjälp av SPSS, vilket är ett 

verktyg för statistisk analys. En signifikansnivå på 5 procent har valts i studien, vilket är 

en konfidensgrad på 95 procent. Denna grad ger enligt Körner & Wahlgren (2015) en hög 

tillförlitlighet. Vid analys av de 18 attribut och de demografiska aspekter som identifierats 

kommer två olika paired samples test att utföras för att få fram olika 

medelvärdesskillnader. För att urskilja attributens bakomliggande faktorer kommer sedan 

en explorativ faktoranalys att genomföras, vilket medför en kategorisering av attributen 

för en revisors trovärdiga image. Därefter kommer ett Cronbach’s Alphatest att göras för 

att säkerställa reliabiliteten för de, enligt faktoranalysen, sammanslagna attributen. 

Faktoranalysen ligger sedan till grund för Spearmans korrelationstest, där 

individperspektivet i förhållande till både attributen och de demografiska aspekterna, 

testas. Eftersom det dessutom finns en oberoende variabel (personlighet) samt flera 

kontrollvariabler (kön, utbildningsprogram, insatt, relation) kommer slutligen flera 

multipla regressionsanalyser att genomföras för att förklara hur attribut och demografiska 

aspekter bestämmer en revisors trovärdighet, samt hur individers personlighet påverkar 

en revisors trovärdighet.  

4.6 Reliabilitet och validitet  

För att en studie ska anses vara trovärdig ska studien ha en hög grad av reliabilitet och 

validitet. Reliabiliteten kan testas genom att man genomför studien flera gånger och 

samma svar indikerar på hög reliabilitet (Bryman & Bell, 2015). Man kan öka 
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reliabiliteten i studien genom att en variabel mäts på flera olika sätt. I denna studie har 

enkät använts som insamlingsmetod för att studera revisorns trovärdiga image och där 

har vi flera frågor som mäter samma variabel för att säkerhetsställa att resultatet blir 

detsamma, vilket främst framhävs genom bilderna i vår enkät (se bilaga 1). Vidare kan 

reliabiliteten öka genom att inmatningen av data sker korrekt i SPSS (Bryman & Bell, 

2015), vilket vi har varit väldigt noggranna med för att inte riskera att få fram felaktig 

information.  

Begreppet validitet innebär att man mäter det som är avsett att mäta, vilket är giltigheten 

i studien och beror på vilket syfte studien har (Bryman & Bell, 2015). Vårt syfte är som 

tidigare nämnt att förklara hur attribut och demografiska aspekter bestämmer en revisors 

trovärdighet, samt hur individers personlighet påverkar en revisors trovärdighet. 

Undersökningens mätinstrument måste vara rätt för att garantera att man mäter det som 

är avsett att mätas. Denna studie avser att mäta samband mellan en revisors trovärdighet 

och olika variabler som kan påverka detta vilket vi har lyckats framställa med hjälp av 

vår enkät som sedan resulterat i olika lämpliga tester i SPSS (se kapitel 5). En metod att 

öka validiteten i studien är att de operationella och teoretiska definitionerna är samma, 

vilket avser att visa hur begreppen förhåller sig till teorin (Bryman & Bell, 2015). Som 

tidigare nämnt kan exempelvis de attribut som presenteras i operationaliseringen 

identifieras i studiens teoretiska referensram.  

4.7 Etiska beaktanden  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) är det väsentligt att vid genomförandet av empiriska 

studier ta hänsyn till etiska beaktanden. De allmänna etiska kraven för forskning består 

av fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att man måste informera respondenterna om 

att deltagandet i studien är frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002). Enkätundersökningen i 

studien har varit frivillig för respondenterna att besvara och de kunde välja att inte slutföra 

enkäten när som helst. Det är även viktigt att respondenterna är införstådda i vad 

undersökningen handlar om enligt informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002).  Att 

studien handlar om trovärdig image nämns tydligt redan i början av enkäten och 

huvuddelen av frågorna i enkäten är formulerade utifrån trovärdighet (se bilaga 1).  

Samtyckeskravet handlar om att respondenterna ger sitt samtyckte till att delta i 

undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). I studien tolkas respondenternas deltagande 
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och besvarande av enkäten som deras samtycke till att delta i studien. 

Konfidentialitetskravet består av att personuppgifter ska behandlas konfidentiellt samt att 

uppgifter om undersökningens deltagare inte får lämnas ut till tredje part 

(Vetenskapsrådet, 2002). I studien inleds enkäten med att informera respondenterna om 

att deras svar behandlas konfidentiellt.   

Nyttjandekravet innebär att uppgifter och information om respondenterna inte får 

användas till andra syften än forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). I studien 

kommer informationen från enkäterna endast att användas för analys i SPSS i enlighet 

med studiens syfte.  
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Kapitel 5 

Empirisk analys 

Analysen inleds med ett kort avsnitt beskrivande statistik. I detta kapitel redogörs även 

för den explorativa faktoranalys som resulterade i fyra komponenter för image. Därefter 

genomförs korrelationer för att besvara hypoteser och vidare presenteras multipla linjära 

regressionsanalyser som genomförts för att förklara revisorns trovärdiga image. 

Slutligen presenteras en sammanfattning av kapitlet.   

5.1 Beskrivande statistik  

I detta avsnitt presenteras den beskrivande statistiken av respondenterna som deltog i 

undersökningen. Anledningen till att detta görs är för att det kan bidra till att en överblick 

över respondenterna skapas. Innan bearbetning i SPSS började, raderades de ofullständiga 

svaren från datamaterialet vilket gör att den beskrivande statistiken baseras endast på de 

103 fullständiga svaren.  

Av de fullständiga svaren var 67 % kvinnor och 33 % män (se tabell 5.1). Detta kan 

förklaras genom att kvinnor är överrepresenterade på lärarprogrammet och 

sjuksköterskeprogrammet vilket gör att vi kunde nå ut till fler kvinnor än män.  De 

respondenterna som deltog i undersökningen studerar tre olika program på Högskolan 

Kristianstad. Dessa är ekonomprogrammet med inriktning redovisning och revision (RR), 

lärarprogrammet och sjuksköterskeprogrammet. Vidare kan i tabell 5.2 ses att utav de 103 

svaren är 52 ekonomstudenter, 31 är lärarstudenter och 20 är sjuksköterskestudenter. 

Tabell 5.1 Fördelning mellan män och kvinnor 

Kön Antal Andel  

Man 34 33 

Kvinna 69 67 

Total 103 100 
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Tabell 5.2 Fördelning mellan utbildningsprogram 

 Antal Varav män Födelseår 

Medelvärde 

Termin Insatt, medelvärde 

RR 52 19 1992,7 4 4,7 

Lärare 31 12 1991,3 1 2,2 

Sjuksköterska  20 3 1993,3 2 2,9 

Totalt 103 34    

 

Tabell 5.2 beskriver variablerna kön, födelseår, termin och hur insatt man är i 

revisionsbranschen. Vi kan utifrån tabellen avläsa att män inte utgör majoriteten 

respondenter i samtliga utbildningsprogram utan det är kvinnor som gör det. Medelvärdet 

för födelseår i utbildningsprogrammen varierar från 1991 till 1993. Spridningen mellan 

terminer är inte speciellt stor eftersom de studenter som tillfrågades gick antingen första 

eller andra året på respektive program. Utöver detta kan man se att studenterna generellt 

inte är speciellt insatta i revisionsbranschen vilket kan bero på att majoriteten av de som 

tillfrågades inte har någon direkt relation till revisionsbranschen (se tabell 5.3). Det 

utbildningsprogram som är mest insatta i revisionsbranschen är RR.    

När det gäller respondenters relation till revision kan det i tabell 5.3 tydas att majoriteten 

av respondenterna inte har någon relation till revisionsbranschen. 

Tabell 5.3 Fördelning mellan vilken relation man har till revision 

 Följer 

FAR 

Läser 

Balans 

Nära 

familj 

Deltar på 

aktiviteter 

Annat  Ingen Totalt 

RR 3 2 8 3 13 23 52 

Lärare 0 0 1 1 7 22 31 

Sjuksköterska  0 0 4 0 3 13 20 

Totalt 3 2 13 4 23 58 103 

 

I tabell 5.4 bilaga 3 kan vi utläsa vad de olika utbildningsprogrammen beskriver revisorn 

främst som, där beskrivningarna har kategoriserats utifrån de svar som studenterna gav. 

Många av svaren skiljde sig från varandra men på grund av liknande betydelser av de 

olika svaren kunde de kategoriseras i mindre grupper. I dessa grupper förekommer de 

svar som tydligast kan kopplas till varandra och varje grupp har benämnts med en 

övergripande beskrivning som stämmer överens med innehållet. Redovisning- och 

revisionsstudenter samt sjuksköterskestudenter beskriver revisorn främst som en kunnig 

person medan lärarstudenter beskriver revisorn främst som en tråkig och försiktig person.  
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Beskrivande statistik för de 18 attributen finns att se i tabell 5.5 bilaga 4.  I tabellen kan 

vi utläsa att respondenterna använt sig av hela intervallet 1–7 vid bedömningen av alla 

attributen förutom 5. Högst medelvärde har ärlig (6,59) och kunnig (6,54) och lägst 

medelvärde har maskulin (2,84). 

Även beskrivande statistik för de demografiska aspekterna finns att se i tabell 5.6 bilaga 

5. I tabellen kan vi utläsa att respondenterna använt sig av hela intervallen 1–7 vid 

bedömning av de demografiska aspekterna, förutom 3. Högsta medelvärde var en 

auktoriserad revisor (6,12) lägst medelvärde var bild 15 som indikerar en man med 

ickeskandinaviskt utseende (3,63) 

Avslutningsvis finns det att se en beskrivande statistik för de 13 påståenden om 

personlighet i tabell 5.7 bilaga 6. I tabellen kan vi utläsa att respondenterna använt sig av 

hela intervallet 1–7 förutom 6. Högst medelvärde har påstående 1 ”Jag tycker om att lära 

känna nya människor” (5,97) och lägst medelvärde har påstående 13 ”Jag är impulsiv” 

(3,75).  

5.2 Hypotesprövning 

Nedan ska vi testa samtliga av våra hypoteser som har formulerats utifrån den teoretiska 

referensramen. Samtliga hypoteser kommer att testas i form av bivariata tester, där 

hypotes 1 och 2 testas med hjälp av paired samples test och hypotes 3 testas med 

Spearmans korrelationstest. I varje hypotes är alla variabler, förutom en, icke 

normalfördelade som har testats genom one-sample Kolmogorov-Smirnov test, på en 95 

% signifikant nivå. Avslutningsvis sker multipla regressionsanalyser för att ytterligare 

besvara hypotes 3.  

5.2.1 Hypotesprövning av hypotes 1  

Ett paired samples test har skapats för att undersöka om det finns någon avvikelse mellan 

de 18 olika attribut som har tagits upp i enkäten (se tabell 5.8 bilaga 7).  En jämförelse 

mellan alla attribut har gjorts, där dessa har ställts mot varandra två och två för att 

undersöka om det finns en signifikant medelvärdesskillnad mellan just de två attributen. 

Det som tas fram i testet är medelvärdesskillnaderna mellan de olika attributen som även 

resulterar i olika p-värden, beroende på hur stora medelvärdesskillnaderna är.  

Jämförelsen mellan attributens medelvärden har framställts för att kunna besvara hypotes 

1, som har skapats utifrån den teoretiska referensramen. Hypotes 1 handlar om att inom 
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revisorns image finns det attribut som förknippas med olika grad av trovärdighet. I 

enkäten har denna hypotes undersökts genom att ställa de olika attributen på en sjugradig 

skala där 1 står för ”påverkar inte trovärdigheten alls” och 7 står för ”påverkar 

trovärdigheten mycket”, vilket sedan har sammanställts i olika medelvärden för 

respektive attribut. 

I tabell 5.8 bilaga 7 kan man utläsa att det är många av de jämförande attributen som det 

finns signifikanta skillnader mellan. Detta beskrivs genom statistiska stjärnor som sätts 

tillsammans med medelvärdesskillnaderna som finns mellan de två jämförande attributen. 

Vid enstjärnig signifikans är p-värdet lika med eller mindre än 5 %, vid tvåstjärnig 

signifikans är p-värdet mindre än 1 % och vid trestjärnig signifikans är p-värdet mindre 

än 0,1 %. Mellan de olika attributen finns det många som har trestjärniga signifikanta 

skillnader eftersom medelvärdesskillnaderna är stora mellan de jämförande attributen, det 

vill säga att de förknippas med trovärdig image på olika sätt. Utöver dessa finns det dock 

8 stycken jämförande attribut som har en tvåstjärnig signifikant skillnad, 5 stycken som 

har en enstjärnig signifikant skillnad och 24 stycken där det inte finns någon skillnad. 

Utav dessa 24 finns det 3 jämförande attribut där det finns en minimal 

medelvärdesskillnad. Dessa är mellan ärlig och kunnig, mellan intelligens och 

kommunikativ samt mellan kommunikativ och positivt rykte. Dessa är alltså jämförande 

attribut som respondenterna anser påverka trovärdigheten i princip lika mycket.   

På grund av det som tabell 5.8 bilaga 7 visar gällande de olika attributen kan hypotesen 

besvaras genom att antingen förkastas eller accepteras. Av de totalt 153 jämförande 

attributen som finns i korrelationsmatrisen har cirka 84 % av dessa signifikanta skillnader 

mellan varandra, från enstjärniga till trestjärniga. Detta tyder på att majoriteten av de 

jämförande attributen har olika medelvärden som skiljer sig tydligt från varandra. På 

grund av detta kan hypotes 1, det vill säga inom revisorns image finns det attribut som 

förknippas med olika grad av trovärdighet, accepteras till stor del. Inom revisorns image 

förknippas attributen till största delen med olika grad av trovärdighet.  

5.2.1.1 Attributen indelat i olika komponenter  

En explorativ faktoranalys har genomförts för att kategorisera attributen och hitta mönster 

bland dem. Faktoranalysen är baserad på studiens 18 attribut, och har utförts med hjälp 

av IBM SPSS Statistics 23. Genom att titta på samband mellan de 18 attributen kan man 

med hjälp av faktoranalys urskilja eventuella bakomliggande faktorer.  
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Det är två saker som avgör om faktoranalys är lämpligt för materialet: storleken på 

materialet i datasamlingen och styrkan i förhållandet mellan variablerna (Pallant, 2016). 

För att det ska vara lämpligt att genomföra faktoranalys ska antal observationer i 

förhållande till antalet variabler ingå i analysen. En generell regel är att det ska vara minst 

fem gånger så många observationer som variabler (Hair, Black, Babin & Anderson, 

2010), vilket är något som är uppfyllt i denna studie med nästan sex gånger så många 

observationer som variabler. Dock är det inte enbart antal observationer i förhållande till 

antalet variabler som avgör lämpligheten utan även det totala materialets storlek. Man bör 

ha minst 50 observationer, men rekommenderat är 100 eller fler för att genomföra en 

faktoranalys (Hair m.fl., 2010). Med våra 103 fullständiga svar är det därmed lämpligt att 

genomföra en faktoranalys i studien.  

Vid bedömningen av styrkan i förhållandet mellan variablerna, undersöktes 

korrelationerna till en början, där en stor del av koefficienterna översteg 0,3. Detta 

indikerar att det finns en korrelation mellan variablerna. Vidare är materialet lämpligt för 

faktoranalys då det visade en signifikans p<0,000 enligt Bartlett’s test of sphericity. 

Slutligen resulterade KaiserMeyer-oklin index till 0,730, vilket är högre än 

minimumvärdet 0,6 (Pallant, 2016).  

Efter att ha konstaterat att faktoranalys är lämpligt för materialet bestämdes antal 

komponenter som kan användas för att på bästa sätt representera sambandet mellan de 

olika variablerna. Till att börja med delade programmet in variablerna i sex olika 

komponenter, och genom en scree plot i faktoranalysen kunde vi avläsa att variablerna 

bör delas in i fyra komponenter. Sex komponenter ansåg vi inte var lämpligt i vårt fall då 

de olika variablerna inte hörde ihop med varandra. Därför valde vi antalet 4 komponenter, 

där ett mer tydligt samband mellan variablerna visades. Analysen bekräftade att 

materialet bör bestå av fyra komponenter som tillsammans förklarar 55,98% av variansen.  

Efter att ha bekräftat att materialet utgörs av fyra komponenter genomfördes en 

faktoranalys en ytterligare gång, denna gång fixerat till fyra faktorer (se tabell 5.9).  
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Tabell 5.9 Faktorladdningsmatris för attribut  

Attribut Komponent 1 

Kunskap och T 

Tillgänglighet 

Komponent 2 

Utåtriktad  

 

Komponent 3 

Inåtvänd 

Komponent 4 

Kontroll 

Kunnig 0,787    

Kompetens 0,772    

Intelligens 0,724    

Dedikerad 0,642    

Positivt rykte 0,636    

Ärlig 0,622    

Kommunikativ 0,618    

Tillgänglighet 0,536    

Självförtroende 0,430    

Maskulin   0,774   

Äventyrslysten  0,741   

Tråkig  0,709   

Social  0,593   

Blyg   0,657  

Självisk   0,574  

Försiktig   0,383  

Integritet    0,801 

Kontrollerande    0,690 

Cronbach’s 

Alpha 

0,829 0,729 0,442 0,495 

Extraktionsmetod: Principal Component Analysis.  

Rotationsmetod: Oblimin med Kaiser Normalization.  

* Rotationerna konvergerade i 13 iterationer. 

 

Eftersom det fanns korrelation mellan komponenterna, användes Direct Oblimin som 

rotationsteknik för att tolka lösningen med de fyra komponenterna. Direct Oblimin 

rotationstekniken medförde att Vairmax rotation inte var ett möjligt alternativ (Hair m.fl., 

2010; Pallant, 2016). 

Det framgick en tydlig indelning av komponenterna utifrån den explorativa 

faktoranalysen (tabell 5.9). Den första komponenten, komponent 1, utgörs av nio 

variabler, vilka alla är laddade på över 0.4. Kunnig (0,787), var den variabel som laddade 

högst, vilket gör att den variabeln anses vara den starkaste variabeln i komponenten och 

den som mest förklaras av den bakomliggande faktorn. En del av variablerna i 

komponenten verkar dessutom ha en anknytning till kunskap, såsom intelligens (0,724), 

kompetens (0,772) eller dedikerad (0,642). Vidare är tillgänglighet (0,536) en variabel 

som kan förknippas med de övriga variablerna, såsom kommunikativ (0,618). 

Komponent döptes därför till Kunskap och Tillgänglighet.  

Komponent 2 utgörs av fyra variabler, vilka alla är laddade över 0,5 men inte lika tydliga 

som de övriga variablerna. Den variabel som laddade högst var maskulin (0,774) vilket 

gör det till den starkaste variabeln i komponenten. De övriga variablerna i komponenten 
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verkar även ha en anknytning till maskulin där social (0,593), äventyrslysten (0,741) och 

tråkig (0,709) ingår. Tråkig är den variabel som skiljer sig en del från de övriga 

variablerna men anses ändå tillhöra komponent 2 eftersom variabeln var som starkast där. 

Social och äventyrslysten tyder på att man är framåt som person, vilket även tråkig kan 

göra eftersom revisorer kan vara både sociala och tråkiga exempelvis. Komponent 2 

döptes därför till Utåtriktad.  

Komponent 3 utgörs av tre variabler, vilka är, blyg (0,657), självisk (0,574) och försiktig 

(0,383). Variabeln försiktig verkar vara laddad relativt lågt för komponent 3, men den 

anses dessutom vara Inåtvänd, och behövde därför få vara kvar och inte plockas bort från 

komponenten. Komponent 3 döptes därför till Inåtvänd.  

Slutligen utgörs komponent 4 av två variabler som kan anses knyta an till kontroll, vilka 

är integritet (0,801) och kontrollerande (0,690). Dessa variabler är starka egenskaper som 

inte direkt associeras med varandra men en hög grad av integritet kan tolkas som att man 

har kontroll över sina värderingar. Komponent 4 döptes därför kortfattat till Kontroll.   

För att mäta reliabiliteten i de fyra nya komponenterna för trovärdig image testades de 

med hjälp av Cronbach’s Alpha och resultatet förekommer längst ner i tabell 5.9. 

Faktorernas alphavärden i de olika komponenterna varierade. Komponent 1 och 2 

varierade mellan 0,729 och 0,829, där båda komponenterna översteg den generella 

gränsen på 0,7, men även 0,6 som råder vid explorativ underökning (Hair m.fl., 2010). 

Alphavärdet i komponent 3 och 4 befann sig under den explorativa gränsen på 0,6 (Hair 

m.fl., 2010) med värdena 0,442 och 0,495. I dessa komponenter är det viktigt att ta hänsyn 

till antalet variabler i komponenterna. Eftersom det är tre variabler i komponent 3 och två 

variabler i komponent 4 finns risken att alphavärdet är mindre. Enligt Hair m.fl. (2010) 

bör högre krav ställas på de faktorer som innehåller flera variabler. Enligt Kolmogorov-

Smirnov test är endast Utåtriktad den komponent som är normalfördelad.  

Enligt tidigare forskning kan en revisors trovärdiga image definieras genom en hel del 

attribut. Blyg (Dimnik & Felton, 2006) och äventyrslysten (Hoffjan, 2004) är två exempel 

på hur en revisors trovärdiga image kan definieras i denna studie. Även om dessa attribut 

skiljer sig åt markant har ingen indelning av dessa gjorts tidigare men utifrån vår 

faktoranalys har en indelning av de 18 attribut som undersökts skett. Vi kan dessutom 

efter att hypotes 1 har testats konstatera att attributen förknippas till en stor del med olika 
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grad av trovärdighet. Efter faktoranalysen har fyra komponenter skapats, vilka består av 

de 18 attributen från tidigare forskning och vi kan konstatera att alla fyra komponenter 

kan förknippas med olika grad av trovärdighet. Detta betyder att komponenterna Kunskap 

och Tillgänglighet, Utåtriktad, Inåtvänd och Kontroll definierar en revisors trovärdiga 

image till stor del.  

5.2.2 Hypotesprövning av hypotes 2  

Ytterligare ett paired samples test har utförts för att undersöka de demografiska 

aspekterna som har diskuterats i den teoretiska referensramen. Detta test baseras på svaren 

från enkäten där respondenterna har fått rangordna olika personers trovärdighet på en 

skala från 1 till 7, där 1 är ”inte alls trovärdig” och 7 är ”väldigt trovärdig”. De variabler 

som har skapats inom de olika demografiska aspekterna, det vill säga kön, hierarki, 

etnicitet och ålder, har ställts mot varandra (se tabell 5.10 bilaga 8) för att hypoteser ska 

kunna undersökas. Innan testet utfördes undersöktes alpha-värdet på samtliga 

demografiska aspekter som visade att alla låg mellan 0,6 och 0,84, vilket tyder på relativt 

hög tillförlitlighet (Hair, m.fl., 2010). Även här har testet använts för att 

medelvärdesskillnader och p-värden mellan variablerna ska kunna utläsas. Inom området 

demografiska aspekter har fyra olika hypoteser formulerats som man i den teoretiska 

referensramen kan hitta som hypoteserna 2a till och med 2d.  

Den första hypotesen, 2a, handlar om att manliga revisorer uppfattas som mer trovärdiga 

än kvinnor. Detta har testats i enkäten genom att bilder på 10 kvinnliga revisorer och 10 

manliga revisorer har undersökts. I tabellen kan det utläsas att medelvärdesskillnaden 

mellan män och kvinnor i revisionsbranschen är så pass liten att det inte förekommer 

någon signifikant skillnad mellan könen (se tabell 5.10 bilaga 8). Medelvärdet för män är 

4,71 medan medelvärdet för kvinnor är 4,81. På grund av detta kan hypotes 2a, det vill 

säga att manliga revisorer uppfattas som mer trovärdiga än kvinnliga revisorer, besvaras. 

Eftersom det inte finns några signifikanta skillnader förkastas hypotesen och resultatet 

talar emot den teoretiska referensramen där män uppfattas vara mer trovärdiga än kvinnor 

(Grey, 1998). 

Den andra hypotesen, 2b, antyder att en revisor högre upp i hierarkin uppfattas som mer 

trovärdig än en längre ner i hierarkin. Detta undersöktes genom att respondenterna har 

fått besvara på vilket sätt de olika positionerna på en revisionsbyrå påverkar 

trovärdigheten. De olika alternativ som respondenterna fick rangordna var 
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revisorsassistent, auktoriserad revisor och delägare. I tabellen (se tabell 5.10 bilaga 8) kan 

det utläsas att det finns en trestjärnig signifikant skillnad mellan revisorsassistent och 

auktoriserad revisor samt revisorsassistent och delägare. Mellan auktoriserad revisor och 

delägare finns det endast en enstjärnig signifikant skillnad. Medelvärdet för 

revisorsassistenter är 4,54, för auktoriserade revisorer är det 6,12 och för delägare är det 

5,83. Tabellen tyder på att medelvärdesskillnaden är som störst mellan revisorsassistent 

och de högre upp i hierarkin men mellan auktoriserad revisor och delägare är skillnaden 

att en auktoriserad revisor anses vara lite mer trovärdig än en delägare. Detta gör att 

hypotes 2b, det vill säga en revisor högre upp i hierarkin upplevs som mer trovärdig än 

en längre ner i hierarkin, kan besvaras. Revisorer högre upp i hierarkin upplevs som mer 

trovärdiga än de längre ner men inte när det skillnaden gäller mellan auktoriserade 

revisorer och delägare. Detta gör att hypotesen accepteras mellan revisorsassistent och 

auktoriserad revisor men förkastas mellan auktoriserad revisor och delägare. Därmed kan 

vi konstatera att tidigare forskning som indikerar att revisorer som befinner sig högre upp 

i hierarkin anses mer trovärdiga än revisorer som befinner sig lägre ner i hierarkin 

(Carrington, 2014) stämmer delvis.  Detta kan sammanfattas med att hypotesen 

accepteras delvis.  

Den tredje hypotesen, 2c, beskriver att en revisor inom ett lands nationalitet anses vara 

mer trovärdig än en revisor utanför den nationaliteten, vilket här testas som skandinaviska 

revisorer i förhållande till icke-skandinaviska revisorer. I enkäten undersöktes detta 

genom 7 bilder på revisorer med icke-skandinaviskt utseende och 13 bilder på revisorer 

med skandinaviskt utseende. Medelvärdet för revisorer med utländsk härkomst är 4,31 

medan skandinaviska revisorer har ett medelvärde på 4,99. Enligt tabellen anses det vara 

en trestjärnig signifikant skillnad mellan revisorer med icke-skandinavisk härkomst och 

revisorer med skandinavisk härkomst (se tabell 5.10 bilaga 8). Detta gör att hypotes 2c, 

det vill säga att revisorer inom ett lands nationalitet anses vara mer trovärdiga än 

revisorer utanför den nationaliteten, kan besvaras. Revisorer inom ett lands nationalitet 

anses vara mer trovärdiga än revisorer utanför den nationaliteten vilket gör att hypotesen 

accepteras och stämmer överens med tidigare forskning (Bik, 2010). 

Den fjärde hypotesen, 2d, förklarar att äldre revisorer anses vara mer trovärdiga än yngre. 

Detta undersöktes i enkäten genom sju bilder på yngre revisorer, sju bilder på medelålders 

revisorer och sex bilder på äldre revisorer. Medelvärdet för yngre revisorer är 4,53, för 
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medelålders revisorer är det 4,68 och för äldre revisorer är det 5,12. I tabellen kan man 

utläsa att det inte finns någon signifikant skillnad mellan yngre och medelålders revisorer 

(se tabell 5.10 bilaga 8). Mellan yngre och äldre revisorer samt medelålders och äldre 

revisorer finns det en trestjärnig signifikant skillnad. Detta gör att hypotes 2d, det vill 

säga att äldre revisorer är mer trovärdiga än yngre, kan besvaras. Trots att det inte finns 

någon signifikant skillnad mellan yngre och medelålders revisorer kan hypotesen delvis 

accepteras. Den signifikanta skillnaden mellan yngre och äldre revisorer samt 

medelålders och äldre revisorer är så pass stor att hypotesen inte kan förkastas. Att 

hypotesen accepteras delvis, stämmer överens med tidigare forskning som indikerar att 

äldre revisorer anses med trovärdigare än yngre (Westermann, Bedard & Earley, 2015).  

5.2.3 Hypotesprövning av hypotes 3  

Den tredje hypotesen handlar om att personlighet som kännetecknas av mer extroverta än 

introverta egenskaper har en positiv effekt på en revisors trovärdiga image, taget både 

attribut och demografiska aspekter. Hypotesen testades med hjälp av Spearmans 

korrelationstest. Innan testet genomfördes gjordes ett alpha-test för den sammanslagna 

variabeln personlighet. Detta värde låg på 0,52, vilket visar på en något låg tillförlitlighet 

(Hair, m.fl., 2010). Detta gör att man bör tolka resultatet med en viss försiktighet. 

Medelvärdet för personlighetsvariabeln är 4,01 vilket gör att respondenterna generellt inte 

beskrivs mer av den ena personligheten än den andra.  

I korrelationsmatrisen (se tabell 5.11 bilaga 9) för personlighet i förhållande till de fyra 

komponenterna kring attributen samt de demografiska aspekterna kan vi konstatera att 

det inte föreligger något signifikant samband mellan personlighet och de demografiska 

aspekterna. Vidare kan vi i korrelationsmatrisen läsa av att det förekommer signifikanta 

samband mellan personlighet och 3 komponenter beträffande attributen. Enligt matrisen 

anses det vara ett trestjärnigt signifikant samband mellan personlighet och komponent 2, 

Utåtriktad. Även ett trestjärnigt signifikant samband mellan personlighet och komponent 

4, Kontroll förekommer. Ett enstjärnigt signifikant samband mellan personlighet och 

komponent 1, Kunskap och Tillgänglighet förekommer dessutom. Detta indikerar på att 

extroverta individer anser att en revisors image, taget komponenterna 2, 4 och 1, är mer 

trovärdig än introverta individer.  

Eftersom tre komponenter har signifikanta samband med personlighet kan vi konstatera 

att hypotes 3 inte kan förkastas helt. Detta gör att hypotes 3, det vill säga, personlighet 
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kännetecknad av mer extroverta än introverta egenskaper har positiv effekt på en revisors 

trovärdiga image, taget både attribut och demografiska aspekter accepteras delvis.  

5.3 Regressionsanalys 

För att undersöka flera variablers påverkan på revisorns trovärdiga image har vi gjort fem 

multipla regressionsmodeller (Hair m.fl.,2010). I samtliga modeller har vi inkluderat flera 

kontrollvariabler (utbildningsprogram, insatt och kön) och en oberoende variabel 

(personlighet). Kontrollvariabeln ”relation” eliminerades från regressionsanalyserna 

eftersom denna är kategorisk och överskrider betydligt fler än två grupper. Vid multipla 

regressionsanalyser är det endast tillåtet med högst två grupper, om variablerna är 

kontinuerliga eller grupperande (Pallant, 2016). En revisors trovärdiga image har efter 

faktoranalysen delats in i fyra komponenter: Kunskap och Tillgänglighet, Utåtriktad, 

Inåtvänd och Kontroll. Revisorns trovärdiga image kan även definieras utifrån de 

demografiska aspekterna. Regressionsanalys har utförts för var och en av dessa fyra 

komponenter samt de demografiska aspekterna där dessa är adderade till en variabel som 

sedan har analyserats i en modell. Detta betyder att endast en regressionsanalys har 

genomförts på en sammanslagen demografisk beroende variabel.  

Huruvida datamaterialet är normalfördelat eller inte är viktigt att ta hänsyn till vid 

analysen eftersom det kan påverka resultatet (Hair m.fl., 2010). Ett Kolmogorov-Smirnov 

test har genomförts för att ta reda på om materialet är normalfördelat eller ej. Resultatet 

av testet visade att enbart Utåtriktad (komponent 2) är normalfördelad vilket gör att 

starkare kopplingar kan göras kring Utåtriktad. De övriga komponenternas regressioner 

bör därför tolkas med försiktighet. Utöver ett Kolmogorov-Smirnov test har även 

residualerna från regressionsanalyserna testats vilka gav samma svar som ovan, det vill 

säga att endast residualerna för Utåtriktad är normalfördelade.  

Innan regressionsanalyserna har utförts har kontrollvariabeln utbildningsprogram kodats 

om till en dummy-variabel där varje program har separerats från de övriga programmen. 

Varje regressionsanalys har genomförts två gånger där ett av de tre programmen har ställts 

utanför som referenskategori (Hair, m.fl., 2010). I samtliga av de regressionsanalyserna 

som presenteras nedan har ekonomprogrammet RR ställts utanför som referenskategori.  
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5.3.1 Kunskap och Tillgänglighet  

I tabell 5.12 visas de resultat som har framkommit utifrån den multipla linjära 

regressionen som utförts på den beroende variabeln Kunskap och Tillgänglighet och är 

en faktor som är avsedd att mäta trovärdig image.  

Tabell 5.12 Regressionsanalys för Kunskap och Tillgänglighet 

 Kunskap och 

Tillgänglighet  

 

Variabler Stand. Beta Standardfel 

Personlighet 0,373** 0,119 

Kön 0,042 0,149 

Lärare -0,573** 0,201 

Sjuksköterska 0,298** 0,201 

Insatt  0,035** 0,048 

Konstant 4,238*** 0,531 

F-värde 6,583***  

Justerad R2 0,215  

VIF- värde, högsta 1,856  

N=103 

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05 

Modellen som helhet är signifikant och den oberoende variabeln tillsammans med 

kontrollvariablerna förklarar 21, 5 % av den beroende variabeln. Således finns det mycket 

kvar som förklarar trovärdig image som inte fångas i denna studie. I modellen finns det 

en variabel som har en tvåstjärnig signifikant påverkan på trovärdighetsfaktorn och det är 

den oberoende variabeln personlighet. Att variabeln personlighet är signifikant tyder på 

att extroverta anser att Kunskap och Tillgänglighet beskriver trovärdigheten mer än vad 

introverta personer anser.  

I modellen finns det även tre kontrollvariabler som har en tvåstjärnig signifikant påverkan 

på trovärdighetsfaktorn, vilket är lärarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och hur 

insatt man är i revisionsbranschen. Ekonomprogrammet RR har ett standardiserat beta-

värde på 4,238 och lärarprogrammet jämfört med detta är 0,573. Detta betyder att 

lärarprogrammet anser att Kunskap och Tillgänglighet beskriver trovärdighet mer än vad 

RR gör. Sjuksköterskeprogrammet i förhållande till RR är -0,298. Detta tolkas som att 
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Sjuksköterskeprogrammet anser att Kunskap och Tillgänglighet beskriver trovärdighet 

mindre än vad RR gör. Att insatt har en signifikant påverkan kan tolkas som att ju mer 

insatt man är i revisionsbranschen, desto mer anser man att Kunskap och Tillgänglighet 

beskriver trovärdigheten hos en revisor. Detta tyder på att om man har en stor kunskap 

om hur revisionsbranschen fungerar värderar man Kunskap och Tillgänglighet som 

väldigt viktiga komponenter för att en revisors image ska framstå som trovärdig.  

5.3.2 Utåtriktad 

I tabell 5.13 visas de resultat som har framkommit utifrån den multipla linjära 

regressionen som utförts på den beroende variabeln Utåtriktad. 

Tabell 5.13 Regressionsanalys för Utåtriktad 

 Utåtriktad  

Variabler Stand. Beta Standardfel 

Personlighet 0,687** 0,227 

Kön 0,220 0,289 

Sjuksköterska 0,203 0,347 

Lärare 0,027 0,349 

Insatt  -0,012 0,073 

Konstant 1,053 0,958 

F-värde 2,534  

Justerad R2 0,057  

VIF- värde, högsta 1,856  

N=103 

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05 

Modellen som helhet är inte signifikant och den oberoende variabeln tillsammans med 

kontrollvariablerna förklarar 5,7 % av den beroende variabeln. Således finns det även här 

mycket kvar som förklarar trovärdig image som inte fångas i denna studie. I modellen 

finns det en variabel som har en tvåstjärnig signifikant påverkan på trovärdighetsfaktorn 

och det är, precis som i den förra regressionsanalysen, den oberoende variabeln 

personlighet. Denna signifikans tyder på att extroverta anser att hur Utåtriktad revisorn är 

beskriver trovärdigheten hos en revisor mer än vad introverta personer tycker att det gör.  
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Ingen av kontrollvariablerna, det vill säga kön, sjuksköterskeprogrammet, 

lärarprogrammet och insatt, har en signifikant påverkan på denna trovärdighetsfaktor. 

Utöver detta har ekonomprogrammet ett standardiserat beta-värde på 1,053 och 

sjuksköterskeprogrammet anser att Utåtriktad beskriver en revisors trovärdighet mer än 

vad RR anser. Lärarprogrammet anser också att Utåtriktad beskriver en revisors 

trovärdighet mer än vad RR anser.    

5.3.3 Inåtvänd 

I tabell 5.14 kan man se den multipla linjära regressionen som har framkommit med hjälp 

av den beroende variabeln Inåtvänd. 

Tabell 5.14 Regressionsanalys för Inåtvänd 

 Inåtvänd  

Variabler Stand. Beta Standardfel 

Personlighet 0,391 0,206 

Kön 0,091 0,260 

Sjuksköterska 0,805* 0,314 

Lärare -0,267 0,323 

Insatt  -0,016 0,067 

Konstant 3,177*** 0,890 

F-värde 2,286  

Justerad R2 0,059  

VIF- värde, högsta 1,856  

N=103 

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05 

Modellen som helhet är inte signifikant och den oberoende variabeln tillsammans med 

kontrollvariablerna förklarar 5,9 % av den beroende variabeln, vilket tyder på att det finns 

mycket kvar som förklarar trovärdig image som inte fångas i denna studie. I modellen, 

som beskriver den oberoende variabeln i förhållande till den beroende, kan man se att den 

inte har en signifikant påverkan på trovärdighetsfaktorn. Det finns alltså ingen skillnad 

mellan extroverta och introverta i denna fråga, det vill säga att ingen av de olika 

personligheterna anser att Inåtvänd beskriver revisorns trovärdiga image mer än den 

andra.  
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När det gäller kontrollvariablerna i modellen kan man se att sjuksköterskeprogrammet 

har en signifikant påverkan på hur Inåtvänd beskriver revisorns trovärdiga image. 

Ekonomprogrammet RR har ett standardiserat beta-värde på 3,177 och 

sjuksköterskeprogrammet anser att Inåtvänd beskriver en revisors trovärdighet mer än 

vad RR tycker. Lärarprogrammet anser det motsatta, att Inåtvänd beskriver en revisors 

trovärdighet mindre än vad RR anser och detta är inte signifikant.  

5.3.4 Kontroll  

I tabell 5.15 kan man se de resultat som har kommit fram utifrån den multipla linjära 

regressionen som utförts på den beroende variabeln Kontroll. 

Tabell 5.15 Regressionsanalys för Kontroll 

 Kontroll  

Variabler Stand. Beta Standardfel 

Personlighet 0,657** 0,222 

Kön -0,232 0,281 

Sjuksköterska 0,108 0,339 

Lärare -0,588 0,332 

Insatt  0,111 0,072 

Konstant 2,048* 0,960 

F-värde 2,700*  

Justerad R2 0,077  

VIF- värde, högsta 1,856  

N=103 

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05 

Modellen som helhet är signifikant och den oberoende variabeln tillsammans med 

kontrollvariablerna förklarar 7,7 % av den beroende variabeln. Följaktligen finns det 

mycket kvar som förklarar trovärdig image som inte fångas i denna studie. I modellen 

finns det en oberoende variabel som har en tvåstjärnig signifikant påverkan på 

trovärdighetsfaktorn och det är personlighetsvariabeln. Denna signifikans tyder på att 

extroverta anser att hur kontrollerande revisorn är beskriver trovärdigheten hos en revisor 

mer än vad introverta personer tycker att det gör.  
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I modellen visas de resultat som beskriver kontrollvariablerna i förhållande till den 

beroende variabeln. Det finns ingen av kontrollvariablerna som har en signifikant 

påverkan på trovärdighetsfaktorn. Utöver detta har ekonomprogrammet RR ett 

standardiserat beta-värde på 2,048 och sjuksköterskeprogrammet anser att Kontroll 

beskriver en revisors trovärdighet mer än vad RR anser. Lärarprogrammet anser att 

Kontroll beskriver en revisors trovärdighet mindre än vad RR tycker.  

5.3.5 Demografiska aspekter 

I tabell 5.16 kan man se de resultat som har kommit fram utifrån den multipla linjära 

regressionen som utförts på den beroende variabeln demografiska aspekter. Samtliga 

medelvärden från kön, hierarki, etnicitet och ålder har tillsammans skapat den beroende 

variabeln och det sammanslagna medelvärdet är 4,963. Alpha-värdet för den 

sammanslagna variabeln av de demografiska aspekterna är 0,88, vilket gör att 

tillförlitligheten anses vara hög (Hair, m.fl., 2010).  Modellen som helhet är inte 

signifikant och den oberoende variabeln tillsammans med kontrollvariablerna förklarar 

5,6 % av den beroende variabeln. Således finns det mycket kvar även här som förklarar 

trovärdig image som inte fångas i denna studie. 

Tabell 5.16 Regressionsanalys för Demografiska aspekter  

 Demografiska 

aspekter 

 

Variabler Stand. Beta Standardfel 

Personlighet -0,156 1,141 

Kön 1,042 1,442 

Sjuksköterska 3,521* 1,739 

Lärare -3,155 1,741 

Insatt  1,034** 0,372 

Konstant 5,055*** 0,830 

F-värde 2,199  

Justerad R2 0,056  

VIF- värde, högsta 1,856  

N=103 

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05 
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I modellen analyseras den oberoende faktorn personlighet för att se om en signifikant 

påverkan på den beroende variabeln demografiska aspekter. Tabellen visar att 

personlighet inte har någon signifikant påverkan på samtliga demografiska aspekter. 

Detta betyder att det inte finns någon skillnad mellan extroverta och introverta individer 

gällande hur demografiska aspekter beskriver en revisors trovärdighet i detta hänseende.  

I modellen kan man se kontrollvariablerna kön, sjuksköterskeprogrammet, 

lärarprogrammet och hur insatt man är i revisionsbranschen. I förhållande till 

demografiska aspekter har hur insatt man är i revisionsbranschen och 

sjuksköterskeprogrammet en signifikant påverkan. De som är mer insatta anser att 

demografiska aspekter beskriver en revisors trovärdighet mer än de som inte är insatta i 

branschen. Utöver detta har ekonomprogrammet RR ett standardiserat beta-värde på 

5,055 och sjuksköterskeprogrammet anser att demografiska aspekter beskriver en revisors 

trovärdighet mer än vad RR gör medan lärarprogrammet tycker att de beskriver en 

revisors trovärdighet mindre.  

5.4 Sammanfattning av analysen 

Denna sammanfattning kommer att bestå av resultat från analyser som gjorts, vilka är 

paired samples testerna samt Spearmans korrelationstest följt av regressionsanalyserna.  

Enligt den teoretiska referensramen definieras en revisors trovärdiga image genom 18 

attribut som nu består av fyra komponenter med hjälp av att en faktoranalys genomförts. 

Vidare bestäms revisorns trovärdiga image genom de demografiska aspekterna. En 

revisors trovärdiga image bestäms genom utfallet av hypotes 1 och 2 a, b, c, d. Hypotes 

3, indikerar att personlighet kännetecknad av mer extroverta än introverta egenskaper har 

positiv effekt på en revisors trovärdiga image, taget både attribut och demografiska 

aspekter.  

Genom paired samples test och Spearmans korrelationstest analyserades samtliga tre 

hypoteser vilket sammanställs i tabell 5.17. Hypotes 3, tillsammans med 

kontrollvariablerna, beaktades även genom regressionsanalyserna. Detta gjordes genom 

en modell, inkluderande den oberoende variabeln personlighet samt någon av de beroende 

variablerna, Kunskap och Tillgänglighet, Utåtriktad, Inåtvänd, Kontroll eller 

demografiska aspekter. Modellen inkluderade även kontrollvariabler, vilka är kön, 

sjuksköterskeprogrammet samt hur insatt man är i revisionsbranschen.  
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I totalt två av fem regressionsanalyser är modellen som helhet signifikant. En 

sammanställning av regressionsanalysen presenteras i tabell 5.18, där en fetstilt pil 

motsvarar en signifikans på 1 % och en vanlig pil motsvarar en signifikans på 5 %.  

När det gäller personlighet visar det signifikant påverkan på revisorns trovärdiga image. 

De komponenter personlighet har en signifikant påverkan på är Kunskap och 

Tillgänglighet, Utåtriktad och Kontroll. Detta indikerar att personer med personlighet mer 

kännetecknad av extroverta egenskaper än introverta egenskaper anser att en revisor är 

mer trovärdig, taget de tre komponenterna. Vi kan vidare konstatera att kontrollvariabeln 

kön inte har någon signifikant påverkan på revisorns trovärdiga image. När det gäller 

kontrollvariabeln utbildningsprogram kan vi konstatera att sjuksköterskor visar en positiv 

signifikant påverkan på komponenten Kunskap och Tillgänglighet, Inåtvänd samt de 

demografiska aspekterna. Detta är i förhållande till ekonomprogrammet RR vilket gör att 

sjuksköterskeprogrammet anser att dessa beroende variabler beskriver trovärdighet mer 

än vad RR gör. Lärare visar också en signifikant påverkan men endast på komponenten 

Kunskap och Tillgänglighet och denna är negativ, vilket gör att lärarprogrammet anser 

att denna beroende variabeln beskriver trovärdighet mindre än vad RR anser. Vidare kan 

vi se att kontrollvariabeln insatt har en påverkan på komponenten Kunskap och 

Tillgänglighet samt de demografiska aspekterna. Det vill säga ju mer insatt man är desto 

trovärdigare tycker man att revisorn är, taget faktorn Kunskap och Tillgänglighet samt de 

demografiska aspekterna.  
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Tabell 5.17 Resultat av hypotesprövning 

Hypoteser Resultat av 

bivariata 

tester 

Resultat av 

regressionsanalys 

H1. Inom revisorns image finns det attribut som 

förknippas med olika grad av trovärdighet. 

Accepteras till 

stor del 

Testas ej 

H2a. Manliga revisorer uppfattas som mer 

trovärdiga än kvinnliga revisorer. 

 

Förkastas Testas ej 

H2b: En revisor högre upp i hierarkin upplevs 

som mer trovärdig än en längre ner i hierarkin. 

RevisorsassistentAuktoriserad revisor = Mer 

trovärdig 

Auktoriserad revisor Partner/delägare = Ingen 

skillnad i grad av trovärdighet. 

 

Accepteras 

delvis 

Testas ej 

H2c: Revisorer inom ett lands nationalitet 

anses vara mer trovärdiga än revisorer utanför 

den nationaliteten. 

Accepteras  Testas ej 

H2d: Äldre revisorer är mer trovärdiga än 

yngre. 

 

Accepteras 

delvis 

Testas ej 

H3: Extroverta individer anser att en revisors 

image, taget både attribut och demografiska 

aspekter, är mer trovärdig än introverta 

individer. 

Extroverta individer anser att en revisors image, 

taget attribut, är mer trovärdig än introverta 

individer = Accepteras delvis 

Extroverta individer anser att en revisors image, 

taget demografiska aspekter, är mer trovärdig än 

introverta individer = Förkastas 

Accepteras 

delvis 

Accepteras  

delvis 
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Tabell 5.18 Resultat av påverkan på revisors trovärdiga image  
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Kapitel 6 

Resultat och slutsats 

I detta kapitel presenteras studiens resultat och slutsatser där det diskuteras att en 

revisors trovärdighet kan förklaras utifrån många olika faktorer och analysmetoder. Här 

presenteras dessutom studiens bidrag samt förslag på framtida forskning.  

6.1 Slutsatser  

Studiens syfte har varit att förklara hur attribut och demografiska aspekter bestämmer en 

revisors trovärdighet, samt hur individers personlighet påverkar en revisors trovärdighet. 

Den problemformulering som har legat till grund för studien är ”Hur bestämmer attribut 

och demografiska aspekter en revisors trovärdighet, samt hur påverkar individers 

personlighet en revisors trovärdighet?” och det empiriska materialet har samlats in genom 

pappersbaserade enkäter som tillfrågade studenter på Högskolan Kristianstad har fått fylla 

i. Den empiriska analysen har gjorts genom en sammanställning av samtliga enkäter i 

SPSS, som sedan har analyserats med hjälp av lämpliga tester där de formulerade 

hypoteserna har besvarats.   

Vår slutsats är att revisorns trovärdiga image beror på många olika faktorer, vilket 

troligtvis är avsevärt fler infallsvinklar än vad som har framkommit i denna studie. En 

revisors trovärdiga image kan undersökas i form av attribut och demografiska aspekter, 

där tidigare forskning har utgjort ett stort stöd i studien (Dimnik & Felton, 2006; 

Lundeslöf & Lundqvist, 2015). Utifrån studiens resultat visas det även att individers olika 

personligheter, det vill säga introvert eller extrovert i denna studie, har en viss 

påverkansmöjlighet gällande vad som anses göra en revisor trovärdig, taget tre av de fyra 

komponenterna gällande attribut. Det kan därmed konstateras att det finns en del 

skillnader mellan personligheterna, dock endast beroende på attribut och inte de 

demografiska aspekterna som har undersökts.  

I den beskrivande statistiken syns medelvärdet för de 18 attribut som studiens empiriska 

analys presenterar (tabell 5.5, bilaga 4) och där tydliggörs det att ärlig är det attribut som 

har högst medelvärde. Detta attribut grundar sig på den teoretiska referensramen där en 

positiv extern image inom revisionsprofessionen är att revisorn framstår som en ärlig 

person (Friedman & Lyne, 2001). En slutsats som kan dras utifrån detta höga medelvärde 
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är att det finns en tydlig koppling mellan attributet ärlig och revisorns trovärdiga image, 

det vill säga att vara ärlig är av betydelse för revisorns trovärdighet.  

I den empiriska analysen har två stycken olika paired samples test gjorts. Det första 

gjordes för att se om det finns någon relation mellan de 18 attribut som har undersökts. 

Majoriteten av dessa attribut skiljde sig från varandra vilket gör att de förknippas med 

olika grad av trovärdighet. Detta betyder att somliga attribut bestämmer trovärdigheten 

mer än andra attribut. Tidigare forskning har även konstaterat att trovärdig image kan 

vara både positiv och negativ samt beskrivas på olika sätt, vilket kan göras genom attribut 

(Friedman & Lyne, 2001).  Det andra testet gjordes för att se medelvärdesskillnaderna 

mellan de olika demografiska aspekterna, det vill säga kön, hierarki, etnicitet samt ålder. 

Utifrån detta test kan det konstateras att det inte finns några direkta skillnader mellan män 

och kvinnors trovärdiga image vilket talar emot tidigare forskning (Grey, 1998). Utöver 

detta anses revisorer högre upp i hierarkin delvis som mer trovärdiga än de längre ner i 

hierarkin, vilket delvis stämmer överens med tidigare forskning (Carrington, 2014). Detta 

gäller mellan revisorsassistenter och auktoriserade revisorer men inte mellan 

auktoriserade revisorer och delägare. En ytterligare aspekt som tagits upp är att revisorer 

inom ett lands nationalitet anses vara mer trovärdiga än de revisorer utanför den 

nationaliteten vilket tydligt kan kopplas till teorin som anser att detta beror på att 

skillnader mellan olika kulturer påverkar en revisors trovärdighet negativt (Peterson & 

Hjerm, 2007). Till sist kan det konstateras att äldre revisorer anses vara mer trovärdiga 

än yngre, vilket även stödjs i teorin där Westermann m.fl. (2015) anser att det beror på 

revisorns kunskap som ofta hänger ihop med erfarenhet och ålder. Detta tolkas som att ju 

äldre revisorn är, desto mer kunskap och erfarenhet har revisorn. Därför anses en äldre 

revisor vara mer trovärdig än en yngre revisor.  

I den empiriska analysen har det utifrån en faktoranalys skapats fyra komponenter som 

grundar sig på samtliga av de attribut som har undersökts empiriskt och beskriver graden 

av revisorns trovärdighet. Dessa fyra komponenter är Kunskap och Tillgänglighet, 

Utåtriktad, Inåtvänd samt Kontroll. Utav dessa komponenter är det endast Utåtriktad som 

är normalfördelad, vilket gör att resultatet av analyserna bör tolkas med viss försiktighet 

(Hair m.fl., 2010). På grund av detta skulle komponenterna kunna formateras bättre för 

att stärka studiens tillförlitlighet men det kan bero på att attributen inte har testats på detta 

sätt i tidigare studier. För att undersöka de olika komponenterna gjordes Spearmans 
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korrelationstest där de fyra komponenterna sattes i förhållande, tillsammans med de 

demografiska aspekterna, till individers personlighet. Resultatet av detta korrelationstest 

indikerar att enligt komponenterna Kunskap och Tillgänglighet, Inåtvänd samt Kontroll 

anser extroverta individer att en revisors image är mer trovärdig än introverta individer. 

Detta stämmer överens med tidigare forskning som påstår att olika individer anser att 

olika infallsvinklar tyder på trovärdighet hos en revisor (Cameron, Moizer & Pettinicchio, 

2012) och att introverta personer ställer högre krav på vad de anser vara trovärdigt 

(Dossey, 2016). Eftersom det stämmer överens med tre av fyra komponenter finns det en 

del signifikanta skillnader mellan de olika personligheterna gentemot revisorns trovärdiga 

image. När det gäller de demografiska aspekterna har personlighet ingen inverkan på 

resultatet. Det finns delvis en signifikant skillnad mellan introverta och extroverta 

personer i förhållande till revisorns trovärdiga image.  

Vad gäller personlighetens inverkan på komponenterna och de demografiska aspekterna 

har detta även undersökts genom multipla regressionsanalyser. Här har de fyra olika 

komponenterna och de demografiska aspekterna utgjort de beroende variablerna. 

Samtliga regressionsanalyser stämde överens med Spearmans korrelationstest trots den 

relativt låga förklaringsgraden som man kan utläsa i den empiriska analysen. På grund av 

denna aspekt, tillsammans med den stora graden av icke-normalfördelning gällande de 

beroende variablerna, bör man tolka regressionsanalysernas resultat med en del 

försiktighet. Sammanfattningsvis kan det dock konstateras att den större delen av 

hypoteserna som har skapats utifrån den teoretiska referensramen stämmer överens med 

den empiriska analysen vilket gör att tillförlitligheten landar på en bra och lämplig nivå i 

slutändan.   

Baserat på ovanförda resonemang har vår problemformulering, ”Hur bestämmer attribut 

och demografiska aspekter en revisors trovärdighet, samt hur påverkar individers 

personlighet en revisors trovärdighet?” besvarats genom resultatet på studien. Det kan 

konstateras att attribut och demografiska bestämmer revisorns trovärdighet till stor del 

samt att individers personlighet påverkar denna trovärdighet delvis, taget attribut och inte 

demografiska aspekter.  

6.2 Studiens bidrag 
Nedan presenteras studiens teoretiska bidrag men även de praktiska bidragen.  
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6.2.1 Teoretiskt bidrag 

Tidigare forskning har fokuserat mer på revisorns trovärdiga interna image (Broberg 

m.fl., 2013; Dimnik & Felton, 2006), medan denna studie bidrar till enbart fokus på 

revisorns trovärdiga externa image. Litteraturen för att förklara hur ett individperspektiv, 

fångat genom individers personligheter, påverkar en revisors trovärdiga image är däremot 

begränsad. Studien ger därmed ett teoretiskt bidrag genom att en hypotes formuleras 

baserat på litteraturen om individers personligheter samt litteraturen om revisorns 

trovärdiga image. Studiens resultat bidrar till teori och forskning kring hur ett 

individperspektiv, fångat genom individers personligheter, påverkar en revisors 

trovärdiga image. Extroverta individer anser att en revisors trovärdiga image, taget 

attribut är mer trovärdig än introverta individer. Däremot finns det inget samband mellan 

personlighet när det gäller de demografiska aspekterna. Tidigare forskning visar även att 

män anses vara mer trovärdiga än kvinnor (Grey, 1998) medan vår studie visar att det inte 

råder någon skillnad mellan könen och deras trovärdiga image. Studiens resultat visar 

bland annat att äldre revisorer har en mer trovärdig image än yngre revisorer, vilket ligger 

i linje med vad tidigare studier indikerat (Westermann, Bredaard & Easley, 2015).  

Vad som förklarar en revisors trovärdiga image är bara en del av studiens bidrag, då 

studien även bidrar till att utforska revisorns trovärdiga images attribut genom en 

explorativ kategorisering. Någon tydlig och enhetlig indelning av attributen finns inte i 

tidigare forskning utan fokus har varit på ett stort antal olika attribut. Denna studie bidrar 

därmed till en kategorisering av revisorns trovärdiga images attribut, där denna 

kategorisering består av fyra komponenter som är Kunskap och Tillgänglighet, 

Utåtriktad, Inåtvänd och Kontroll.  

Komponenten Kunskap och Tillgänglighet innehåller även två attribut som tidigare 

revisionslitteratur inte har tagit upp, vilket är positivt rykte och tillgänglighet (Beattie & 

Fearnley 1995,1998; Sands & McPhail, 2003), där båda dessa bestämmer en revisors 

trovärdiga image. Även komponenten Kontroll innehåller ett attribut som tidigare 

revisionslitteratur inte tagit upp, vilket är integritet (Beattie & Fearnley 1995,1998; Sands 

& McPhail, 2003), där även detta attribut bestämmer en revisors trovärdiga image. Detta 

gör att studien bidrar teoretiskt till en mer omfattande ram för en revisors trovärdiga 

image som involverar fler attribut.  
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Utbildningsprogram spelar roll i förhållande till en revisors trovärdiga image. 

Sjuksköterskeprogrammet anser att Kunskap och Tillgänglighet, Inåtvänd och 

demografiska aspekter beskriver en revisors trovärdighet mer i förhållande till de andra 

programmen. Lärarprogrammet anser att Kunskap och Tillgänglighet beskriver en 

revisors trovärdighet mindre i förhållande till de andra programmen. De som är mer 

insatta i revisionsbranschen anser att komponenten, Kunskap och Tillgänglighet och 

demografiska aspekter beskriver en revisors trovärdighet mer än de som inte är insatta i 

branschen. När det gäller relation är annat den relation som har en påverkan på Kunskap 

och Tillgänglighet. Detta betyder att om man har en annan relation än de relationer som 

tagits upp som förslag (se avsnitt 4.3.2) anser man att Kunskap och Tillgänglighet 

beskriver en revisors trovärdighet mindre än vad de andra relationerna tyder på. Detta gör 

att studien bidrar teoretiskt till en mer omfattande ram för en revisors trovärdiga image 

där denna image påverkas av olika kontrollvariabler.  

6.2.2 Praktiska bidrag 

Kunskap om vad som bestämmer en revisors trovärdiga image och hur ett 

individperspektiv, fångat genom individers personligheter, påverkar en revisors 

trovärdiga image är troligen till stor nytta för de som söker sig till eller har tänkt söka sig 

till revisionsbranschen. Att få en större insikt av hur en trovärdig revisor ska vara kan 

hjälpa de som är intresserade av yrket. Insikten kan avgöra om de passar för yrket eller 

om det finns något de kan göra för att passa in där. Vidare är det även till nytta för de 

inrättningar och lärare som utbildar blivande revisorer eftersom de ska bidra till att skapa 

positiva förväntningar inom just revisionsbranschen (Friberg & Gertsson, 2015). Det är 

även av stor betydelse att studenterna blir väl preparerade för den, eventuellt, framtida 

karriären. 

Genom att revisionsbyråer får en bredare kunskap om vad som gör en revisor trovärdig 

kan de vid rekrytering och anställning ha detta i åtanke. Studiens resultat kan dessutom 

hjälpa revisionsbyråer att anpassa sina rekryteringsstrategier och inte bara sina 

personalpolicys.  

6.3 Förslag på framtida forskning 

Denna studie avser att förklara revisorns trovärdiga image samt hur ett individperspektiv, 

fångat genom individers personligheter, påverkar detta. Ett förslag på framtida forskning 

är att genomföra en kvalitativ studie där man söker en djupare förståelse för varför 
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revisorns trovärdiga image ser ut som den gör. Detta skulle kunna studeras med hjälp av 

intervjuer med kunder till olika revisionsbyråer. 

Ett annat förslag på framtida forskning är att genomföra en liknande studie om en revisors 

trovärdiga image, men istället för att mäta ifall attributen påverkar en revisors image 

förklara hur de påverkar en revisors trovärdiga image med.  

Studiens resultat visar att revisorer med skandinaviskt utseende uppfattas som mer 

trovärdiga än revisorer med icke skandinaviskt utseende. En fråga vi ställde oss var därför 

vad det är som gör att en revisor med icke skandinaviskt utseende uppfattas som mindre 

trovärdig än en revisor med skandinaviskt utseende. Hur man ska gå tillväga för att 

motverka detta är även en fråga vi ställde till oss. Detta är ett ytterligare förslag på 

framtida forskning som kan genomföras.  

Avslutningsvis är det intressant att utveckla denna studie genom att använda den som 

underlag för att jämföra revisorns externa image med hur revisorn uppfattar sig själv. 

Därmed blir det möjligt att se ifall revisorns bild av sig själv stämmer överens med 

revisorns externa image.  
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Bilaga 1 Enkät 

En revisors image 

Genom denna enkät undersöks dina uppfattningar om revisorns trovärdiga image. All 

information behandlas konfidentiellt.  

1. Kön 

Man (0) Kvinna (1) 

2. Vilket år är du född? _________________ 

3. Vilket utbildningsprogram på Högskolan Kristianstad läser 

du?______________ 

4. Vilken termin i utbildningsprogrammet läser du nu?_________________ 

 

Besvara följande frågor på en skala ”1” till ”7” där 1 står för ”instämmer inte alls” och 7 

står för ”instämmer helt”.  

 

5. Fyll i hur följande påstående instämmer på sig själv.  

 

5.1 Jag tycker om att lära känna nya människor 

5.2 Jag är noggrann 

5.3 Jag har många vänner 

5.4 Jag är försiktig 

5.5 Jag tycker om att ha mycket att göra 

5.6 Jag tänker innan jag agerar 

5.7 Jag är en pratglad person 

5.8 Jag är lugn 

5.9 Jag är optimistisk 

5.10 Jag är oftast tyst med nya människor runtomkring mig 

5.11 Jag känner mig osäker att prata inför andra människor i stora sammanhang 

(ex föreningsmöten) 

5.12 Jag tycker om att reflektera över saker som händer omkring mig 

5.13 Jag är impulsiv 
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6. Är du insatt i hur revisionsbranschen fungerar? (1 inte alls, 7 mycket väl) 

7. Vad har du för relation till revision?  

Följer FAR på sociala medier eller annat (1) Läser balans (2) Nära 

familj/släkt/vänner som arbetar som revisor (3) Deltar på aktiviteter arrangerade 

av revisionsbyråer (4) Annat (5) Ingen (6) 

8. Hur skulle du främst beskriva en revisor? ________________________ 

 

9. På vilket sätt påverkar följande positioner trovärdigheten? (1 påverkar 

trovärdigheten negativt, 7 påverkar trovärdigheten positivt) 

 

9.1 Revisorsassistent 

9.2 Auktoriserad revisor 

9.3 Delägare/partner  

 

Nedan följer 20 bilder, vänligen ange, för respektive bild, grad av trovärdighet. Vi 

önskar att ni besvarar samtliga på en skala från ”1” till ”7” där 1 står för ”inte alls 

trovärdig” och 7 står för ”mycket trovärdig”. Från fråga 10 till 29 ska frågan ”Hur 

trovärdig ser denna person ut att vara enligt dig?” besvaras.  

 

10.   

11.  
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12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  
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18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  
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25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

 

Besvara nedanstående frågor på en skala från ”1” till ”7” där 1 står för ”påverkar inte 

trovärdigheten alls” och 7 står för ”påverkar trovärdigheten mycket”.  

30. Hur anser du att följande attribut påverkar en revisors trovärdighet? 

 

30.1 Ärlig 

30.2 Dedikerad 

30.3 Intelligens 

30.4 Försiktig 

30.5 Social 

30.6 Kunnig 

30.7 Blyg 

30.8 Självförtroende 
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30.9 Kommunikativ 

30.10 Tråkig 

30.11 Äventyrslysten 

30.12 Självisk 

30.13 Maskulin 

30.14 Kontrollerande 

30.15 Integritet 

30.16 Positivt rykte 

30.17 Kompetens 

30.18 Tillgänglighet 
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Bilaga 2 Förtydligande av de demografiska aspekterna i 

enkäten 

Bilder som beskriver kön: 

Alla som presenteras i enkäten (se bilaga 1), det vill säga 10 kvinnor och 10 män.  

 

Bilder som beskriver ålder:  

Unga revisorer 
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Medelålders revisorer 

    

   

Äldre revisorer 
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Bilder som beskriver etnicitet: 

Icke skandinaviskt utseende 
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Bilaga 3 Beskrivning av revisorn 

Tabell 5.4 Beskrivning av revisorn fördelat på utbildningsprogram 

 Inget  Kunnig Social, 

kommu- 

nikativ 

 

Kompet

ent 

Integritet Kontroll- 

erande 

Tråkig 

 

Ärlig Dedikerad Maskulin 

RR 7 20 3 8 1 5 3 2 2 1 

Lärare 5 5 0 3 3 5 6 1 3 0 

Sjuk- 

sköterk

a 

0 10 0 2 2 3 2 0 1 0 

Total 12 35 3 13 6 13 11 3 6 1 
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Bilaga 4 Beskrivande statistik - attribut 

Tabell 5.5 Beskrivande statistik för de 18 attribut 

 N Minimum Maximum Medelvärde Standardfel 

Ärlig 103 2 7 6,59 0,912 

Kunnig 103 2 7 6,54 0,883 

Kompetens 103 3 7 6,46 0,883 

Dedikerad 103 2 7 6,06 1,119 

Intelligens 103 3 7 5,95 1,115 

Kommunikativ 103 1 7 5,91 1,230 

Positivt rykte 103 1 7 5,90 1,445 

Tillgänglighet 103 1 7 5,78 1,400 

Självförtroende 103 1 7 5,27 1,548 

Social  103 1 7 5,09 1,541 

Integritet 103 1 7 4,98 1,639 

Försiktig 103 1 7 4,87 1,412 

Kontrollerande 103 1 7 4,60 1,694 

Självisk 103 1 7 4,19 2,096 

Blyg 103 1 7 3,74 1,868 

Tråkig 103 1 7 3,67 2,031 

Äventyrslysten 103 1 7 3,43 1,892 

Maskulin 103 1 7 2,84 1,939 
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Bilaga 5 Beskrivande statistik- demografiska aspekter 

Tabell 5.6 Beskrivande statistik för de demografiska aspekterna  

 N Minimum Maximum Medelvärde Standardfel 

9.2 103 2 7 6,12 1,096 

9.3 103 2 7 5,83 1,307 

17 103 1 7 5,36 1,297 

25 103 1 7 5,28 1,417 

12 103 1 7 5,15 1,465 

28 103 1 7 5,13 1,460 

20 103 1 7 5,10 1,317 

13 103 1 7 5,05 1,360 

22 103 1 7 4,96 1,495 

19 103 1 7 4,94 1,297 

26 103 1 7 4,89 1,320 

11 103 1 7 4,74 1,414 

29 103 1 7 4,69 1,314 

10 103 1 7 4,62 1,292 

23 103 1 7 4,61 1,409 

14 103 1 7 4,61 1,497 

21 103 1 7 4,58 1,332 

9.1 103 2 7 4,54 1,274 

18 103 1 7 4,53 1,243 

16 103 1 7 4,49 1,441 

24 103 1 7 4,29 1,318 

27 103 1 7 3,89 1,313 

15 103 1 7 3,63 1,358 

 

9.1. Revisorsassistent 

9.2. Auktoriserad revisor 

9.3. Delägare/partner  

10-29: se bilaga 1, fråga 10-29  
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Bilaga 6 Beskrivande statistik- personlighet 

Tabell 5.7 Beskrivande statistik för personlighet 

 N Minimum Maximum Medelvärde Standardfel 

1 103 3 7 5,97 1,033 

2 103 2 7 5,86 1,121 

7 103 2 7 5,43 1,390 

8 103 1 7 5,27 1,477 

3 103 1 7 5,21 1,499 

6 103 2 7 5,17 1,496 

9 103 2 7 5,05 1,301 

5 103 1 7 4,96 1,386 

12 103 2 7 4,80 1,430 

4 103 1 7 4,78 1,393 

11 103 1 7 4,17 2,015 

10 103 1 7 4,02 1,858 

13 103 1 7 3,75 1,487 

 
1. Jag tycker om att lära känna nya människor  

2. Jag är noggrann 

3. Jag har många vänner 

4. Jag är försiktig 

5. Jag tycker om att ha mycket att göra 

6. Jag tänker innan jag agerar 

7. Jag är en pratglad person  

8. Jag är lugn 

9. Jag är optimistisk 

10. Jag är oftast tyst med nya människor runtomkring mig 

11. Jag känner mig osäker att prata inför andra människor i stora sammanhang (ex föreningsmöten) 

12. Jag tycker om att reflektera över saker som händer omkring mig 

13. Jag är impulsiv 
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Bilaga 7 Jämförelse mellan medelvärden av attributen  

Tabell 5.8 Jämförelse av medelvärden av attributen  

 Ärlig Dedikerad Intelligens Försiktig Social Kunnig Blyg Självförtroende Kommunikativ 

Dedikerad 0,534***         

Intelligens 0,641*** 0,107        

Försiktig 1,718*** 1,184*** 1,078***       

Social 1,505*** 0,971*** 0,864*** -0,214      

Kunnig 0,049 0,485*** -0,592*** -1,670*** -1,456***     

Blyg 2,854*** 2,320*** 2,214*** 1,136*** 1,350*** 2,806***    

Självförtroende 1,320*** 0,786*** 0,680*** -0,398* -0,184 1,272*** -1,534***   

Kommunikativ 0,680*** 0,146 0,039 -1,039*** -0,825*** 0,631*** -2,175*** -0,641***  

Tråkig 2,922*** 2,388*** 2,282*** 1,204*** 1,417*** 2,874*** 0,068 1,602*** 2,243*** 

Äventyrslysten 3,165*** 2,631*** 2,524*** 1,447*** 1,660*** 3,117*** 0,311 1,845*** 2,485*** 

Självisk 2,398*** 1,864*** 1,757*** 0,680** 0,893*** 2,350*** -0,456 1,078*** 1,718*** 

Maskulin 3,748*** 3,214*** 3,107*** 2,029*** 2,243*** 3,699*** 0,893*** 2,427*** 3,068*** 

Kontrollerande 1,990*** 1,456*** 1,350*** 0,272 0,485* 1,942*** -0,864*** 0,670** 1,311*** 

Integritet 1,612*** 1,078*** 0,971*** -0,107 0,107 1,563*** -1,243*** 0,291 0,932*** 

Positivt rykte 0,689*** 0,155 0,049 -1,029*** -0,816*** 0,641*** -2,165*** -0,631** 0,010 

Kompetens 0,136 -0,398** -0,505*** -1,583*** -1,369*** 0,087 -2,718*** -1,184*** -0,544*** 

Tillgänglighet 0,816*** 0,282 0,175 -903*** -0,689*** 0,767*** -2,039*** -0,505** 0,136 

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05  
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 Tråkig Äventyrslysten Självisk Maskulin Kontrollerande Integritet Positivt rykte Kompetens 

Dedikerad         

Intelligens         

Försiktig         

Social         

Kunnig         

Blyg         

Självförtroende         

Kommunikativ         

Tråkig         

Äventyrslysten 0,243        

Självisk -0,524* -0,767**       

Maskulin 0,825*** 0,583** 1,350***      

Kontrollerande 0,932*** -1,175*** -0,408 -1,757***     

Integritet 1,311*** -1,553*** -0,786** -2,136*** -0,379*    

Positivt rykte 2,233*** -2,476*** -1,709*** -3,058*** -1,301*** -0,922***   

Kompetens -2,786*** -3,029*** -2,262*** -3,612*** -1,854*** -1,476*** -0,553***  

Tillgänglighet -2,107*** -2,350*** -2,583*** -2,932*** -1,175*** -0,796*** 0,126 0,680*** 

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05  
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Bilaga 8 Jämförelse mellan medelvärden av demografiska 

aspekter 

Tabell 5.10 Jämförelse mellan medelvärden av de demografiska aspekterna  

 Man Revisorsassistent Auktoriserad 

revisor 

Icke 

skandinavisk 

Unga Medel  

Kvinna -0,9223      

Auktoriserad 

revisor 

 -1,573***     

Delägare/Partner  -1,291*** 0,282*    

Skandinavisk    -0,68271***   

Medel     -0,15673  

Äldre     -0,59362*** -0,43689*** 

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05 
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Bilaga 9 Korrelationsmatris- personlighet 

Tabell 5.11 Korrelationsmatris för personlighet 

 Personlighet 

Kunskap och Tillgänglighet 0,237* 

Utåtriktad 0,254** 

Inåtvänd 0,191 

Kontroll  0,334** 

Man 0,043 

Kvinna -0,007 

Unga -0,016 

Medel 0,044 

Äldre 0,025 

Icke skandinaviskt utseende 0,001 

Skandinaviskt utseende 0,032 

Revisorsassistent -0,071 

Auktoriserad revisor -0,024 

Partner/delägare 0,044 

Sammanställning av demografiska 

aspekterna 

0,011 

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05  

 


