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Abstract
The independence of the auditor is since a long time a debated topic. Lack of independence has earlier
caused several major corporate scandals and led to the public losing trust in the audit profession.
Afterwards, several changes have been made through implementation of various regulations which
among other things aim to strengthen the independence. The purpose of this paper is to explain whether
there is a relationship between auditors’ personality traits and their ability to remain independent.
This study tests hypotheses which have been created through existing theory and thus, has a
quantitative approach. To examine auditors’ personality traits, the five-factor model of personality traits
has been used which consists of five dimensions that explain an individual's fundamental personality
traits. To examine the independence, three vignette questions have been used. The vignette questions
did not manage to measure the level of independence together and consequently, the study’s results
need to be interpreted with caution.
The findings of the study indicate that the personality traits neuroticism, openness to new experience
and agreeableness might have an impact on the auditors’ ability to maintain the independence.
However, the found relationships are weak. Furthermore, no relationships can be found between
extraversion, conscientiousness and the independence which suggests that personality traits affect the
independence to a very low extent. Lastly, the auditors’ personality traits are a research area that can
be further developed.
Keywords
Auditor independence, independence, personality traits, five-factor model of personality, FFM

Sammanfattning
Författare
Stina Le och Tina Nilsson

Titel
Är en introvert revisor mer oberoende än en extrovert? – En kvantitativ studie beträffande sambandet
mellan revisorers personlighetsdrag och oberoende
Handledare
Yuliya Ponomareva

Medbedömare
Nellie Gertsson

Examinator
Marina Jogmark

Sammanfattning
Revisorns oberoende är sedan länge ett omdiskuterat ämne. Brist på oberoende har tidigare orsakat
flera större företagsskandaler och lett till att allmänheten förlorat förtroende för revisionsprofessionen.
Därefter har ett flertal förändringar skett genom att olika regleringar har införts, vilka bland annat har
syftat till att stärka oberoendet. Syftet med denna studie är att förklara huruvida det finns ett samband
mellan revisorers personlighetsdrag och deras förmåga att bibehålla oberoendet.
Denna studie undersöker hypoteser som har skapats utifrån befintlig teori och har därmed en kvantitativ
ansats. För att undersöka revisorers personlighetsdrag har femfaktormodellen använts, som består av
fem olika dimensioner vilka undersöker en individs grundläggande personlighetsdrag. För att undersöka
oberoendet har tre vinjettfrågor tillämpats. Vinjettfrågorna lyckades inte mäta graden av oberoende
tillsammans och således bör studiens resultat tolkas med försiktighet.
Resultaten av denna studie indikerar att personlighetsdragen neuroticism, öppenhet för erfarenhet och
vänlighet skulle kunna ha en påverkan på revisorers förmåga att bibehålla oberoendet. Sambanden
som återfinns är emellertid svaga. Vidare återfinns inga samband mellan extraversion samt
samvetsgrannhet och oberoendet, vilket talar för att personlighetsdragen påverkar oberoendet i mycket
låg utsträckning. Slutligen är revisorers personlighetsdrag ett forskningsområde som kan
vidareutvecklas.
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1. Inledning
Uppsatsens första kapitel kommer att inledas med en introduktion till studiens ämne. Därefter
presenteras en problematisering innehållande en kortare diskussion som bland annat behandlar
den forskning som tidigare har bedrivits inom området. Problematiseringsdiskussionen kommer
att leda fram till studiens syfte och därefter presenteras uppsatsens fortsatta disposition.

1.1 Bakgrund
”Värdet av revision förklaras vanligen i termer av det bestyrkande som revisorn ger
företagsledningens påstående. Det som gör revisorns bestyrkande värdefullt är det faktum att
revisorn är en oberoende part” (Carrington, 2014, s. 207). Revisorns oberoende utgör en
betydande del av revisionsprofessionen (Wahid, Nazri, & Hudaib, 2006; Ye, Carson, &
Simnett, 2011; Yu, 2011; Mohamed & Habib, 2013) eftersom en revisor bidrar till att skapa
trovärdighet för den information som levereras av företag. Trovärdigheten som skapas ska i sin
tur bidra till en trygghet hos allmänheten, inte minst investerare (Carrington, 2014). Med
oberoende menas följande:
A member engaged as an auditor to express an opinion on financial statements or on financial or
other information shall hold himself or herself free of any influence, interest or relationship which,
in respect of the engagement, impairs the member’s professional judgment or objectivity or which,
in the view of a reasonable observer, would impair the member’s professional judgment or
objectivity (Gunz, McCutcheon, & Reynolds, 2008, s. 80).

Revisorers brist på oberoende har gett upphov till flera företagsskandaler 1. En av de mer kända
har kommit att benämnas Enronskandalen, som åsyftar det stora amerikanska företaget Enron
som gick i konkurs just på grund av revisorernas bristande oberoende. Revisionsfirman som
reviderade Enron, Arthur Andersen, påstås ha varit beroende av konsultintäkterna i den höga
grad att revisorerna inte vågade ifrågasätta Enrons redovisning, vilket innebar att de frångick
sin skyldighet att anmärka brister i materialet som har granskats. Eftersom syftet med
revisionen är att öka trovärdigheten i företagens redovisning har revisorerna en förpliktelse att
påpeka eventuella felaktigheter och brister som upptäcks vid revisionen (Carrington, 2014).

Enronskandalen är endast en av flera skandaler som har bidragit till att revisionsprofessionen
har förändrats genom att olika regleringar har införts. En förändring inträffade i USA där

1

Till exempel Worldcom och Tyco som båda inträffade i USA (Carrington, 2014).
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Sarbanes-Oxley Act (SOX), som är den största förändringen inom revisionsbranschen sedan
1930-talet, implementerades av tillsynsmyndigheten2 som ska styra revisionens utförande
(Carrington, 2014). Ett annat exempel på regleringar som har införts är EU:s revisionspaket
som implementerades under åren 2016 och 2017. Huvudsyftet med revisionspaketet är att
förbättra revisionskvalitén samt stärka revisorns oberoende (Brännström, 2016) och bland annat
byrårotation3 samt skärpta krav kring möjligheten att erbjuda non-audit services (NAS), det vill
säga konsulttjänster (Carrington, 2014), till det granskade företaget har införts (SOU 2015:49).

Trots regleringar som ska stärka oberoendet kan revisorers förmåga att fatta beslut som gör att
de förhåller sig oberoende fortfarande ifrågasättas, exempelvis eftersom NAS fortfarande
förekommer i en större omfattning trots striktare regler för att minska förekomsten. Flera större
revisionsbyråer, främst Big 4 4, erbjuder ett flertal konsulttjänster utöver revisionen (Deloitte,
2018; KMPG, 2018; EY, 2018; PwC, 2018). Samtidigt står revisorer inför flera faktorer som
kan påverka oberoendet och om det påverkas i negativ bemärkelse får detta konsekvenser, både
för revisorn själv och det reviderade företagets förtroende (Nawaiseh & Alnawaiseh, 2015). För
att kunna uppnå revisionens syfte är det av betydande värde att revisorn är oberoende
(Carrington, 2014) och en hög grad av oberoende är möjligen att förknippa med en god
arbetsprestation. Arbetsprestationen kan i sin tur tänkas påverkas av ett flertal faktorer och
Blickle m.fl. (2008) nämner personligheten som ett exempel.

Begreppet oberoende kan emellertid anses vara svårtolkat (Stewart, 2006) samtidigt som det
används alltmer sällan. Numera talas det istället om opartiskhet, objektivitet och självständighet
eftersom det ansågs svårt för en revisor att vara absolut oberoende (Wallerstedt, 2009).
Carrington (2014) beskriver problematiken kring begreppet som att revisorn exempelvis är
beroende av sin klient för att bland annat kunna få tillgång till granskningsmaterial. Vidare
knyter enligt Carrington (2014) begreppet oberoende an till en lång forskartradition vilka de
båda begreppen opartiskhet och självständighet avser. Med bakgrund av detta resonemang
kommer begreppet oberoende att användas genomgående i denna studie som ett
samlingsbegrepp för termerna opartiskhet, objektivitet och självständighet förutom vid
hänvisning till rådande lagstiftning.
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Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) (PCAOB, 2018).
Byrårotation innebär att börsnoterade och finansiella företag måste byta revisionsbyrå efter ett visst antal år
(FAR, 2016).
4 Big 4 består av PwC, EY, Deloitte och KPMG (Boone, Khurana, & Raman, 2010).
3
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1.2 Problematisering
Efter de stora företagsskandalerna som inträffade i USA förlorade allmänheten till viss del
förtroende för revisionsprofessionen (The Economist, 2002). Därefter har ett flertal studier
gjorts som har syftat till att kartlägga de faktorer som påverkar revisorernas oberoende
(Hellman, 2011; Sweeney & Pierce, 2011; Hosseinniakani, Inácio, & Mota, 2014; Rusmanto,
2016) och faktorerna kan delas in i omgivnings-, organisations- och individnivå. De faktorer
som kan påverka oberoendet på omgivningsnivå är intressenternas förväntningar (Wahid m.fl.,
2006), revisionsbyråns rykte hos allmänheten (Hosseinniakani m.fl., 2014) och konkurrensen
inom revisionsbranschen (Mayhew, Schatzberg, & Sevcik, 2001). Även revisorns ämbetstid 5
kan ha en påverkan då en längre ämbetstid är att förknippa med en lägre grad av oberoende (AlThuneibat, Issa, & Baker, 2011; Hosseinniakani m.fl., 2014; Ball, Tyler, & Wells, 2015) samt
klientens inverkan (Hellman, 2011; Sweeney & Pierce, 2011). På organisationsnivå kan
revisionsbyråns kultur ha en påverkan (Svanberg & Öhman, 2016), men även byråstorleken
eftersom Wahid m.fl. (2006) menar att Big 4 tenderar att vara mer oberoende. På individnivå
kan revisorns kännedom om klientens verksamhet ha en påverkan då en högre kännedom om
klienten är att associera med en lägre grad av oberoende (Hosseinniakani m.fl., 2014). Vidare
har revisorer med längre erfarenhet6 bevisats ha lättare för att bibehålla oberoendet
(Bhattacharjee & Moreno, 2002; Bamber & Iyer, 2007) och slutligen kan även revisorns etiska
resonemang ha en påverkan (Tsui, 1996), likaså den moraliska utvecklingen hos revisorn
(Sweeney & Roberts, 1997).

En av faktorerna som det däremot råder tvivel kring är byråtillhörigheten och dess påverkan på
oberoendet eftersom Rusmanto (2016) menar att graden av oberoende inte beror på
revisionsbyråns storlek utan på revisorns integritet, personlighet och karaktärsstyrka. Om
Rusmantos (2016) teori angående personlighetens påverkan på oberoendet är korrekt anser vi
att det i hög grad är lämpligt att identifiera vilka personlighetsdrag som eventuellt har en positiv
eller negativ inverkan på revisorns förmåga att bibehålla oberoendet. Oss veterligen har
sambandet mellan revisorers personlighetsdrag och oberoende endast undersökts i en tidigare
kandidatuppsats, varför det fortfarande är ett relativt outforskat ämne. Kandidatuppsatsen
fokuserade på revisorer med mindre erfarenhet inom små och medelstora byråer och deras
5

Ämbetstid är en synonym till mandatperiod (TypKanske, 2018) och åsyftar den tidsperiod som en vald
representant genomför ett uppdrag efter ett val (Nationalencyklopedin, 2018a). I detta sammanhang avser
ämbetstiden den tid som revisorn reviderar samma klient innan ett omval sker.
6 Erfarenhet är en synonym till kunskap (Synonymer.se, 2018a) och insamlas genom praktik (Sahlström, 2013). I
denna studies sammanhang avser erfarenhet den tid som revisorn har varit verksam inom revisionsprofessionen.
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förmåga att stå emot extern manipulation. Författarna inkluderade därför endast
revisorsassistenter och några nyligen auktoriserade revisorer i studien (Wernerson & Larsson,
2015). Inga indikationer på positiva samband uppvisades, däremot anser vi att det är av stor
vikt att utöka forskningen kring sambandet genom att även inkludera såväl godkända som
auktoriserade revisorer med både kortare och längre erfarenhet och som arbetar både inom
större och mindre byråer. Detta för att bidra med en mer utökad förklaring kring huruvida
personlighetsdragen har någon påverkan på oberoendet. Wernerson och Larsson (2015)
fokuserade dessutom endast på en faktor inom konceptet oberoende, men denna studie avser att
fokusera på konceptet på ett generellt sätt för att kunna ge en mer rättvis förklaring till huruvida
ett samband föreligger.

Det finns, oss veterligen, utöver Wernerson och Larssons (2015) kandidatuppsats endast en
studie som har studerat revisorers personlighetsdrag relaterat till en faktor som indirekt kan
sättas i förbindelse till oberoendet. Fathil och Schmidtke (2010) har funnit ett positivt samband
mellan revisorers personlighetsdrag och deras förmåga att finna bedrägerier och andra oriktiga
uppgifter i bland annat företags finansiella rapporter. En förutsättning för att revisorn ska
förhålla sig oberoende i detta fall är dock att bedrägerierna påpekas eftersom revisorn måste
vägra att acceptera funna felaktigheter (Prop. 2000/01:146). Fathil och Schmidtkes (2010)
studie ger en fortsatt anledning till att ponera att personligheten kan ha en påverkan på förmågan
att fatta beslut som gör att oberoendet bibehålls och det är skäligen intressant att sätta
personlighetsdragen i relation till oberoendet till följd av dess betydelse. Vidare har Tang och
Wang (2010) konstaterat att personlighetsdragen har en inverkan på arbeten som kräver
självbedömningar

vilket

revisorsyrket

emellanåt

gör,

främst

vid

risk-

och

väsentlighetsbedömningar (Carrington, 2014). En felaktig bedömning kan i sin tur ha en negativ
inverkan på oberoendet, vilket kan konstateras utifrån Enronskandalen då revisorerna gjorde
bedömningen att inte påpeka felaktigheter i redovisningen (Carrington, 2014).

Inför varje nytt uppdrag är revisorer skyldiga att pröva sitt oberoende utifrån FAR:s
analysmodell (se bilaga 1), som prövar oberoendet utifrån fem hot. Genom denna studie
kommer det vara möjligt att skapa en uppfattning om bland annat analysmodellen, obligatorisk
byrårotation och gällande lagar är tillräckliga skyddsåtgärder för att oberoendet ska bibehållas,
eller om personer som besitter vissa personlighetsdrag är mer eller mindre lämpade för
revisorsyrket, utifrån ett oberoendeperspektiv.
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En väl applicerad modell vid forskning av personlighetsdrag är femfaktormodellen (FFM) som
ett flertal forskare tidigare har inkluderat i sina studier (Judge & Bono, 2000; Seibert &
Kraimer, 2001; Judge, Ilies, Bono, & Gerhardt, 2002). I modellen finns fem dimensioner
inkluderade. Den första dimensionen, neuroticism, handlar om känslomässig instabilitet. Den
andra, extraversion, behandlar hur människor interagerar med andra personer. Den tredje,
öppenhet för erfarenhet, behandlar huruvida individer besitter en förmåga att lämna sina
bekvämlighetszoner och uppleva nya saker. Den fjärde, vänlighet, handlar om hur väl individer
kommer överens och samspelar med andra och den femte, samvetsgrannhet, behandlar huruvida
en individs agerande anses vara socialt acceptabelt (Psychologist World, 2018). Tang och Wang
(2010) har konstaterat att samtliga personlighetsdrag som inkluderas i FFM har en påverkan på
arbetsprestationen, främst inom professioner som präglas av självbedömningar vilket
revisionsprofessionen, som tidigare nämnts, till viss del gör (Carrington, 2014). Det är även
tänkbart att en oberoende revisor presterar bättre i sitt arbete än en beroende revisor och det är
därmed intressant att utgå från FFM. Vidare är FFM den mest tillämpade, moderna och
praktiska modellen inom personlighetspsykologin (Popkins, 1998) och anses därmed vara en
trovärdig och relevant modell vid undersökning av personlighetsdrag.

Det är enligt oss av betydelse att utöka forskningen beträffande revisorers personlighetsdrag
och deras förmåga att förhålla sig oberoende eftersom ett bristande oberoende tidigare har lett
till ett, hos allmänheten, förlorat förtroende för revisorsyrket till följd av företagsskandaler (The
Economist, 2002) vilket även detta tyder på oberoendets viktiga betydelse. Utifrån denna studie
kommer det vara möjligt att påvisa om vissa personlighetsdrag eventuellt är mer eller mindre
lämpade inom revisionsprofessionen, utifrån ett oberoendeperspektiv.

1.3 Syfte
Syftet med denna studie är att förklara huruvida det finns ett samband mellan revisorers
personlighetsdrag och deras förmåga att bibehålla oberoendet.

1.4 Disposition
Härnäst, i uppsatsens andra kapitel, diskuteras de vetenskapliga metodval som har gjorts utifrån
de tre dimensionerna forskningsfilosofi, forskningsansats och forskningsmetod. Dessutom
presenteras ett avsnitt gällande uppsatsens teorianvändning. I det tredje kapitlet behandlas den
teoretiska referensramen, vilken består av en diskussion kring oberoendets betydelse, faktorer
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som i tidigare forskning har påvisats kunna äventyra revisorns oberoende samt en beskrivning
av FFM som i denna studie tillämpas för att kunna mäta personlighetsdrag. Det bildas även
hypoteser kring hur varje personlighetsdrag antas ha en positiv respektive negativ inverkan på
revisorers förmåga att förhålla sig oberoende, vilka kommer att driva denna studie framåt. I det
fjärde kapitlet behandlas den empiriska metoden där den valda datainsamlingsmetoden först
kommer att diskuteras. Därefter kommer en beskrivning av urvalet och studiens genomförande
att ske, följt av en operationalisering av enkäten som har utformats. Sedan kommer en
bortfallsanalys att presenteras, följt av de analysmetoder som har använts för att analysera det
empiriska datamaterialet. Slutligen sker en diskussion kring studiens reliabilitet och validitet
samt forskningsetiska beaktande. I det femte kapitlet sker en analys av det empiriska
datamaterialet och inledningsvis presenteras beskrivande statistik för materialet. Vidare sker en
diskussion kring sammanslagning av olika variabler och därefter kommer en korrelationsanalys
att genomföras, följt av multipla regressionsanalyser. Även en sammanställning av
hypotesprövning kommer att presenteras. I studiens sjätte och sista kapitel sker en
sammanfattning av studiens resultat och därefter presenteras slutsatserna, följt av studiens
bidrag samt förslag till framtida forskning.
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2. Vetenskaplig metod
I detta kapitel presenteras de vetenskapliga metodval som har gjorts. Kapitlet inleds med en
presentation av studiens forskningsfilosofiska perspektiv, positivism. Därefter presenteras
forskningsansatsen, som i denna studie är deduktiv och forskningsmetoden, som är kvantitativ.
Slutligen presenteras ett avsnitt gällande uppsatsens teorianvändning.

2.1 Forskningsfilosofi
För att uppnå syftet med denna studie och därmed kunna förklara sambandet mellan revisorers
personlighetsdrag och oberoende har det positivistiska forskningsparadigmet tillämpats.
Positivism är det forskningsparadigm som är att föredra vid studier som syftar till att förklara
samband mellan olika variabler (Denscombe, 2016), vilket denna studie tydligt avser att göra.
Vidare menar Denscombe (2016) att fokus i forskning med positivism som tankegång ofta är
inriktad på fakta och siffror som är kopplade till statistik. Detta har en nära koppling till denna
studie då hypoteser har bildats utifrån befintliga studier relaterade till revisorers oberoende och
individers personlighetsdrag, som sedan har testats med hjälp av ett datorprogram för statistisk
analys.

2.2 Forskningsansats
För att förklara sambandet mellan revisorers personlighetsdrag och oberoende har litteratur som
tidigare behandlat faktorer som påverkar deras oberoende samt en personlighetsmodell som
förklarar olika personlighetsdrag krävts. Utifrån dessa två ämnesområden har hypoteser bildats
som sedan har testats empiriskt, det är därmed hypoteserna som har drivit forskningen framåt
(Bryman & Bell, 2014). För att genomföra denna studie ansåg vi att den deduktiva processen
var mest lämpad eftersom hypoteser härleddes ur befintlig teori och denna teori bestämde vilken
empiri som behövde samlas in (Patel & Davidson, 2011). En risk med att basera forskning på
befintlig teori är att denna är begränsad och att viktiga aspekter därmed utesluts (Patel &
Davidson, 2011). Däremot har vi strävat efter att täcka flera relevanta hot mot revisorernas
oberoende samtidigt som FFM har valts ut som underlag eftersom den ansågs vara en
heltäckande modell vid undersökning av personlighetsdrag (Ackerman, 2017). Den induktiva
ansatsen bygger på att en teori utvecklas ur empirin och lämpar sig bättre för studier vars syfte
är att förstå istället för att förklara (Denscombe, 2016). Eftersom syftet med denna studie är att
förklara sambandet mellan revisorers personlighetsdrag och oberoende ansågs därmed den
deduktiva forskningsansatsen vara mest lämpad.
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2.3 Forskningsmetod
Eftersom det positivistiska paradigmet och den deduktiva ansatsen ansågs vara mest lämpade
för denna studie var den data som har samlats in av en kvantitativ karaktär och därmed har en
kvantitativ forskningsmetod tillämpats (Denscombe, 2016). Vidare ansågs den kvantitativa
metoden vara mest lämpad att tillämpa eftersom denna studie syftar till att förklara ett eventuellt
samband mellan olika variabler. Den kvantitativa metoden innebär att datamaterialet analyseras
objektivt med hjälp av olika standardiserade mätinstrument, till skillnad från en kvalitativ
metod då forskaren är subjektiv och själv är det viktigaste analysverktyget (Denscombe, 2016).
I denna studie ansågs en analys av det empiriska datamaterialet att ske mest lämpligt med hjälp
av olika statistiska instrument, varför det insamlade datamaterialet omvandlades till numeriska
data i ett datorprogram för statistisk analys. Resultaten har sedan illustrerats med hjälp av olika
tabeller som har uppkommit genom statistiska tester och analyser. Vidare favoriserar
kvantitativa metoder storskaliga undersökningar, vilket ökade sannolikheten att resultaten
statistiskt sett var tillförlitliga och att en generalisering kunde ske. En större kvantitet innebar
dessutom att analysen inte gick långsammare när datamaterialet hade transformerats till
numeriska data (Denscombe, 2016), vilket gav en möjlighet att inkludera en större mängd
revisorer i studie utan att processen förlängdes. En kvalitativ metod hade varit användbar om
denna studie hade eftersträvat att skapa en förståelse istället för att förklara (Denscombe, 2016).

2.4 Teorianvändning
För att kunna besvara huruvida ett samband föreligger mellan revisorers personlighetsdrag och
oberoende har vi valt att fokusera på just de två begreppen personlighetsdrag och oberoende,
varför tidigare litteratur inom dessa två ämnesområden har tillämpats. Eftersom revisorers
oberoende utgör en betydande del av revisionsprofessionen (Wahid m.fl., 2006; Ye m.fl., 2011;
Yu, 2011; Mohamed & Habib, 2013) har vi, i den teoretiska referensramen (se kapitel 3), valt
att ta ytterligare hänsyn till betydelsen och diskutera vikten av att en revisor är oberoende för
att på så vis leda studien vidare till intressekonflikter som skulle kunna påverka oberoendet
(Gunz m.fl., 2008). Vidare har vi valt att fokusera på faktorer som påverkar oberoendet utifrån
tre nivåer, vilka är omgivnings-, organisations- och individnivå. Faktorerna har dels beskrivits
och använts för att kunna mäta graden av oberoende, dels för att kunna bilda hypoteser som
sedan har kunnat testats empiriskt.
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För att kunna mäta personlighetsdragen har vi valt att tillämpa FFM. FFM och de faktorer som
har påvisats kunna påverka oberoendet har utgjort grunden för att kunna uppnå denna studies
syfte. Utifrån den tillämpade litteraturen har fem hypoteser skapats i avsnitt 3.4. Hypoteserna
har utformats genom att kombinera litteraturen som har behandlat revisorernas oberoende och
de fem personlighetsdragen som finns inkluderade i FFM. Eftersom revisorers
personlighetsdrag till stor del tycks ha uteslutits ur forskningen har hypotesbildningen till viss
del baserats på, vad vi ansåg var, logiska antaganden eftersom det var svårt att finna tillförlitlig
litteratur inom personlighetspsykologin som tidigare har inkluderat revisorer i forskningen.
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3. Teoretisk referensram
I detta kapitel kommer inledningsvis betydelsen av revisorns oberoende att vidareutvecklas
samtidigt som olika intressekonflikter inom revisionsprofessionen kommer att presenteras.
Därefter beskrivs olika faktorer som kan leda till att revisorns oberoende äventyras utifrån
omgivnings-, organisations-, och individnivå. Sedan presenteras det som är känt om revisorers
personlighetsdrag och därefter introduceras FFM, vilken är den modell som anses vara mest
lämpad för att förklara en individs personlighetsdrag, samt dess fem olika faktorer. Utifrån
modellen kommer sedan hypoteser kring personlighetsdragens påverkan på revisorns förmåga
att förhålla sig oberoende att skapas.

3.1 Oberoendets betydelse
Som tidigare nämnts utgör revisorns oberoende en betydande del av revisionsprofessionen
(Wahid m.fl., 2006; Ye, Carson, & Simnett, 2011; Yu, 2011; Mohamed & Habib, 2013).
Revisorn ska bidra till att skapa förtroende för företagen och informationen som dessa levererar
och för att detta ska vara möjligt krävs att revisorn är oberoende (Carrington, 2014). Om fel
uppstår vid revisionen påverkas investerare i negativ bemärkelse och marknadsaktörernas
förtroende för revisionsprofessionen kan skadas (Ye, Cheng, & Gao, 2014), vilket även kan
inträffa om revisorn är beroende (Carrington, 2014). Vidare måste revisorn kunna göra
uttalanden om den granskade informationen utan att påverkas av diverse omständigheter (Gunz
m.fl., 2008; Carrington, 2014). En omständighet som Gunz m.fl. (2008) nämner är
intressekonflikter. Det finns ett flertal intressenter och parter som i olika avseenden förlitar sig
på det tillstyrkande som revisorn ger företagsledningens påståenden. Till följd därav finns även
ett flertal intressekonflikter som riskerar att äventyra revisorns oberoende och som tidigare har
orsakat flera större företagsskandaler (Carrington, 2014).

Clements, Neill och Stovall (2012) har studerat olika intressekonflikter som sannolikt kommer
att fortleva inom revisionsprofessionen. En intressekonflikt behandlar förhållandet mellan
revisorn och det granskade bolaget då det granskade företaget självt anlitar en viss revisor och
betalar revisionskostnaderna. För att vidhålla oberoendet måste revisionsuppdraget vara det
enda sambandet mellan det granskade företaget och revisorn (Romero, 2010). När klienten själv
anlitar en revisor och betalar kostnaderna för denne finns det en risk att en revisor som sannolikt
kommer att genomföra en gynnsam revision väljs (Romero, 2010). Det kan därmed bli svårt för
allmänheten att bevara förtroendet för revisionsprofessionen när det är de granskade företagen
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som utgör revisionsbyråernas primära inkomstkälla (Clements m.fl., 2012). Även Sikka (2009)
beskriver att revisorer är beroende av revisionens arvode, som betalas av klienten, vilket utgör
en betydande bakgrund till denna intressekonflikt. Vidare framhäver Clemens m.fl. (2012) att
det finns en risk att revisorn avger en revisionsberättelse som motsvarar klientens förväntningar
för att kunna behålla denne, samtidigt som Sikka (2009) påpekar att revisorer kan förlora på att
avge en oren revisionsberättelse.

Även om revisorn under ett revisionsuppdrag upplevs som oberoende kan fortfarande det
synbara oberoendet påverkas av intressekonflikten som uppstår mellan revisorn och det
granskade bolaget (Clements m.fl., 2012). Oberoendet kan nämligen delas in i två parametrar,
upplevt och synbart oberoende. Med det upplevda oberoendet menas att revisorn ska kunna
göra ett uttalande om den granskade informationen utan att påverkas av omständigheter som
äventyrar oberoendet. Synbart oberoende handlar om tredje parts, det vill säga omgivningens,
förtroende för revisorn och vad denna part skulle anse som oberoende. Omständigheter som gör
att en kunnig tredje part skulle kunna ifrågasätta revisorns oberoende måste undvikas
(Carrington, 2014). Att det synbara oberoendet kan påverkas av intressekonfliken mellan
revisorn och det granskade bolaget beror på att det kan vara svårt att se hur allmänheten ska
bevara ett förtroende för revisorn, alternativt revisionsbyrån, när det är de granskade bolagen
som utgör majoriteten av revisionsbyråernas intäkter. Till följd därav kan allmänheten förlora
förtroende för den information som företagen levererar och som revisorn bestyrker (Clements
m.fl., 2012).

En annan intressekonflikt handlar om att revisorn till viss del har tystnadsplikt men ändå måste
tjäna det intresse som finns hos allmänheten. Att tjäna allmänintresset innebär att revisorn
ibland måste avslöja information som klienten menar bör hållas hemlig. Problemet som denna
intressekonflikt bär med sig är att revisorn eventuellt tar hänsyn till klientens intresse framför
allmänhetens för att inte riskera att förlora klienten och därmed intäkterna som denne ger
(Clemens m.fl., 2012).

Som beskrivits har revisorn olika intressenter att ta hänsyn till och det är viktigt att revisorn är
en oberoende part för att kunna uppnå kraven från de olika intressenterna (Carrington, 2014).
För att hjälpa revisorerna att bibehålla oberoendet i svensk kontext tillämpas analysmodellen,
som prövar revisorns oberoende utifrån fem olika dimensioner där revisorn skulle kunna tänkas
vara beroende (Carrington, 2014; FAR) och analysmodellen finns lagstadgad i Revisorslagen
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(SFS 2001:883). Därutöver har revisionspaketet införts och det finns även andra lagar som styr
revisionen och dess utförande. En revisor är bland annat skyldig att följa god revisors- och
revisionssed vid utförandet av revisioner enligt Revisorslagen (SFS 2001:883) och
Aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Vidare krävs att revisorn enligt Revisorslagen (SFS
2001:883) är objektiv i sina ställningstaganden och genomför sina uppdrag med opartiskhet och
självständighet. Enligt regeringens proposition (2000/01:146) ligger i kravet på opartiskhet,
självständighet och objektivitet, det vill säga de begrepp som vi i denna studie har valt att
definiera som oberoende, att revisorn endast ska ta hänsyn till omständigheter i
revisionsuppdraget som är av betydelse. Revisorn måste även försäkra sig om att det är möjligt
att genomföra uppdragen utan sidoblickar på omständigheter som inte är av betydelse samt stå
fri gentemot klienten och andra intressenter (Prop. 2000/01:146). Att lagstiftning tar hänsyn till
revisorns oberoende stärker betydelsen ytterligare.

3.2 Faktorer som påverkar oberoendet
Revisorns oberoende har studerats i stor omfattning och ett flertal olika faktorer har konstaterats
kunna påverka oberoendet (Wahid m.fl., 2006; Al-Thuneibat m.fl., 2011; Hellman, 2011;
Sweeney & Pierce, 2011; Svanberg & Öhman, 2016). Faktorerna kan delas in i tre olika nivåer,
vilka är omgivnings-, organisations- och individnivå. Härnäst kommer ett flertal faktorer att
beskrivas och vissa faktorer kan ha en förbindelse till varandra medan andra är mer fristående.

3.2.1 Omgivningsnivå
Intressenternas förväntningar kan utgöra en av faktorerna som har en påverkan på oberoendet
då de är högre på Big 4-byråerna. Högre förväntningar medför en högre press att leverera
korrekta rapporter vilket leder till en högre grad av oberoende (Wahid m.fl., 2006). Vidare kan
revisionsbyråns egna rykte hos allmänheten påverka graden av oberoende då ett försämrat rykte
kan leda till skada för byrån till följd av både färre klienter och intäkter (Hosseinniakani m.fl.,
2014). Även konkurrensen inom branschen kan påverka revisorns oberoende. En hårdare
konkurrens för med sig en större tendens att revisorerna agerar till förmån för klienterna för att
kunna bibehålla dessa trots att det egna ryktet hos allmänheten kan påverkas negativt. Vid en
mildare konkurrens influeras inte verksamheten i lika stor omfattning vid förlust av en viss
klient, vilket innebär att sannolikheten att revisorn reducerar sitt oberoende är mindre trots att
revisorns egna rykte hos klienten påverkas negativt (Mayhew m.fl., 2001). Däremot är det egna
ryktet betydande inom revisionsprofessionen eftersom det är en profession som bygger på

12

förtroende. Ett försämrat rykte kan påverka en revisors karriär negativt då det kan vara svårt att
attrahera nya klienter och bevara de befintliga (Khurana & Raman, 2004; Lou & Vasvari, 2013).
Ett bättre rykte kan föra med sig en möjlighet till ett högre arvode eftersom studier visar att
klienter är mer villiga att betala högre arvoden till revisorer med ett bättre rykte (Chaney &
Philipich, 2002), vilket kan utgöra en motivationsfaktor för revisorerna att bibehålla
oberoendet.

Något som har studerats i större omfattning är om revisorns ämbetstid tenderar att påverka
oberoendet. Flera studier konstaterar att en längre ämbetstid har en negativ inverkan på
revisorns oberoende (Al-Thuneibat m.fl., 2011; Hosseinniakani m.fl., 2014; Ball m.fl., 2015).
Detta beror på att revisorn vid en längre ämbetstid kan hinna utveckla en nära och känslomässig
relation med klienten som inkluderar en stark lojalitet och förtrogenhet, vilket kan öka viljan
att göra obefogade antaganden (Wahid m.fl., 2006). Ett sätt att minska konflikten mellan ett
nära klientförhållande och revisorns oberoende har varit införandet av obligatorisk byrårotation
(Wahid m.fl., 2006; Mohamed & Habib, 2013; Hosseinniakani m.fl., 2014; Ball m.fl., 2015;
Svanberg & Öhman, 2015). Införandet av byrårotation kan medföra att revisorns professionella
bedömning är högre och att konkurrensen inom branschen ökar (Mohamed & Habib, 2013).
Däremot ökar revisionsavgiften för klienten eftersom en ny revisor måste avsätta mer tid till att
sätta sig in i dennes verksamhet, vilket kan öka risken för revisionsfel (Wahid m.fl., 2006;
Jackson, Moldrich, & Roebuck, 2008; Mohamed & Habib, 2013; Hosseinniakani m.fl., 2014).

Ytterligare en faktor som kan påverka oberoendet är klientens inverkan. Med klient menas i
detta sammanhang främst ekonomichefen på det reviderade bolaget då hen i tidigare studier har
bevisats kunna påverka revisionsprocessen (Hellman, 2011; Sweeney & Pierce, 2011).
Anledningen till detta är att klienterna vill minimera tiden som revisorn lägger ned på
revisionsprocessen, samtidigt som de vill ha ut ett så stort värde som möjligt av revisionen
(Sweeney

&

Pierce,

2011).

Hellman

(2011)

menar

att

klienten

kan

påverka

granskningsprocessen redan vid planeringsstadiet genom att ställa frågor kring det som
omfattas av revisionen. Vidare har klienter även blivit bevisade att kunna påverka revisionens
tidsplan och en vanlig taktik för att manipulera revisorer under deras revisionsuppdrag har visat
sig vara att lämna viss information närmare deadline och inte vid revisionens början. Detta kan
medföra att noggrannheten påverkas på grund av tidsbristen som kan uppstå (Sweeney &
Pierce, 2011), vilket i sin tur kan påverka oberoendet negativt.
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3.2.2 Organisationsnivå
Kulturen på revisionsbyrån kan ha en påverkan på oberoendet eftersom Svanberg och Öhman
(2016) menar att revisorer i en byrå med en stark etisk kultur gör fler oberoende bedömningar
och tar mer oberoende beslut. Detta innebär således att graden av oberoende borde vara högre
i dessa typer av byråer och en stark etisk kultur bör därför främjas i revisionsbyråerna (Svanberg
& Öhman, 2016). Vidare kan byråstorleken ha en påverkan eftersom oberoendet förväntas vara
högre inom Big 4. Big 4-byråer innehar en högre grad av specialisering bland sina anställda
och fler verktyg för att revisorerna ska kunna bibehålla oberoendet, såsom mer avancerad
teknologi och revisionssystem. Dessutom besitter dessa revisionsbyråer även mer teknisk
kunskap (Hosseinniakani m.fl., 2014; Rusmanto, 2016). Big 4-byråerna innehar även ett bättre
rykte och för att kunna behålla detta krävs att revisionerna genomförs korrekt, vilket ökar
graden av oberoende (Hosseinniakani m.fl., 2014).

3.2.3 Individnivå
En faktor som kan påverka oberoendet på individnivå är revisorns kännedom om klientens
verksamhet, vilket har en stark koppling till ämbetstiden. Ett längre samarbete med daglig
kommunikation under revisionsprocessen ökar möjligheten till mer kunskap om klienten och
dess verksamhet (Hosseinniakani m.fl., 2014). En hög grad av kännedom om klienten är positivt
eftersom det ökar förmågan att upptäcka felaktigheter, men samtidigt reduceras sannolikheten
att brister rapporteras och oberoendet kan därmed reduceras (Hosseinniakani m.fl., 2014).

Även revisorns erfarenhet kan ha en påverkan på oberoendet eftersom Bamber och Iyer (2007)
menar att oerfarna revisorer är mer villiga att acceptera klientens vilja utan motsägelser än
erfarna revisorer, vilket reducerar oberoendet. Även Bhattacharjee och Moreno (2002) har
undersökt revisorers erfarenhet då de har gjort en studie kring huruvida realistisk, men
irrelevant, affektiv7 information påverkar både mer och mindre erfarna revisorers
beslutsfattning. Det kunde konstateras att revisorer med längre erfarenhet hade enklare för att
bortse från den irrelevanta informationen medan mindre erfarna revisorer påverkades mer av
denna typ av information, vilket ledde till att bedömningen blev sämre (Bhattacharjee &
Moreno, 2002). Studien tyder därmed på att yrkeserfarenhet är en faktor som påverkar de
bedömningar revisorer gör.

7

Affektiv är en synonym till känslomässig/emotionell (Synonymer.se, 2018b).
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Ytterligare en faktor som kan påverka oberoendet är graden av etiskt resonemang hos revisorn
då en hög grad av etiskt resonemang minskar sannolikheten att agera enligt klientens begäran,
vilket innebär att graden av oberoende är högre (Tsui, 1996). Vidare har det även konstaterats
att graden av revisorns moraliska utveckling influerar oberoendet då en högre grad av moralisk
utveckling innebär att revisorn är mer känslig för etiska dilemman, vilket medför att oberoendet
tenderar att vara högre (Sweeney & Roberts, 1997).

3.3 Revisorers personlighet
”Personligheten berör hela vårt sätt att vara: vårt sätt att uppleva världen, varandra och oss
själva – vårt sätt att förhålla oss till och vad vi gör gentemot världen, varandra och oss själva”
(Bertelsen, 2007, s. 6). En individs personlighet kan anses vara det som gör det möjligt att på
förhand se hur hen kommer att agera i en given situation (Bertelsen, 2007). Personligheten är
enligt Nationalencyklopedin (2018b) summan av de egenskaper som gör en person till det hen
är, med andra ord det som gör att en individ skiljer sig åt från alla andra. I tidigare forskning
som har berört revisorer talas det vanligtvis om egenskaper (eng. characteristics) såsom
exempelvis

utbildning

och

erfarenhet

och

vilken

påverkan

dessa

har

inom

revisionsprofessionen. Ye m.fl. (2014) har funnit ett positivt samband mellan revisorers
erfarenhet och sannolikheten att fel ska uppstå vid revisionen och revisorer med en längre
erfarenhet av revisionsprofessionen är mindre associerade med revisionsfel. Studien uppvisade
även ett svagt samband mellan utbildning och revisionsfel (Ye m.fl., 2014). Att forskning kring
revisorers egenskaper verkar vara mer förekommande kan tyda på att deras personlighetsdrag
till viss del har uteslutits ur forskningen.

Levy m.fl. (2011) har studerat revisorers personligheter med hjälp av FFM och funnit att deras
personlighetsdrag skiljer sig åt från personlighetsdrag som finns representerade hos individer i
andra professioner. Det konstaterades att revisorer uppvisade en lägre nivå av neuroticism,
extraversion, öppenhet för erfarenhet och vänlighet medan de uppvisade en högre grad av
samvetsgrannhet jämfört med personer inom andra yrkesgrupper (Levy m.fl., 2011). Vidare har
Fathil och Schmidtke (2010), som tidigare nämnts, funnit ett positivt samband mellan revisorers
personlighetsdrag och deras förmåga att finna bedrägerier och andra felaktigheter i företagens
information. Ett personlighetsdrag som visades ha en indirekt påverkan på förmågan att finna
felaktigheter var samvetsgrannhet (Fathil & Schmidtke, 2010).
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För att kunna beskriva och förklara en individs personlighet kan en personlighetsmodell
användas och i denna studie kommer FFM att tillämpas. FFM är en personlighetsmodell som
består av fem dimensioner som kan förklara en individs personlighet (Bertelsen, 2007). Vidare
benämns FFM som ett exempel inom egenskapsteorin (eng. trait theory), vilken definieras som
en förklaring och beskrivning av en individs grundläggande personlighetsdrag (Cherry, 2017).
Vidare kommer FFM:s dimensioner att beskrivas mer utförligt och modellens faktorer kommer
även att sättas i förbindelse med några av de faktorer som påverkar oberoendet, vilka har
beskrivits i föregående avsnitt. Därefter kommer hypoteser att bildas angående huruvida varje
personlighetsdrag antas ha en bättre eller sämre påverkan på revisorns förmåga att bibehålla
oberoendet.

3.4 Femfaktormodellen och hypotesbildning
På 1930-talet gjorde psykologerna Allport och Odbert ett försök att beskriva personligheten
utifrån vanliga ord och fann cirka 4500 ord i ett engelskt lexikon som kunde beskriva olika
aspekter av beteenden och personlighetsdrag (Psychologist World, 2018). Tio år senare fann
Catell 16 faktorer med motsatspar som kunde beskriva personligheten genom att utföra en
faktoranalys utifrån ett frågeformulär och en statistisk bearbetning av svaren (Benthorn, u.d.).
Catell utvecklade sedan ett frågeformulär som skulle mäta de 16 personlighetsdragen
(Psychologist World, 2018). Dessa 16 väsentliga faktorer arbetade sedan Goldberg ned till fem
primära – neuroticism, extraversion, öppenhet för erfarenhet, vänlighet och samvetsgrannhet,
vilka är de faktorer som inkluderas i FFM. Modellen uppmärksammades senare av Costa och
McCrae som bekräftade dess giltighet eftersom den är heltäckande och omfattar flera
personlighetsrelaterade termer. Modellen kan tillämpas i flera olika kulturer samt generellt för
alla personer (Ackerman, 2017). Det finns en studie som har undersökt individer från över 50
olika kulturer och författarna konstaterade att FFM kunde tillämpas på alla, oavsett kultur, vid
en beskrivning av personlighetsdrag (Cherry, 2018).

3.4.1 Neuroticism
Detta personlighetsdrag mäter graden av känslomässig instabilitet och individer med en hög
grad av neuroticism upplever mer humörsvängningar, ångest och sorg. Stress, oro och en
tendens att övertänka problem är vanligt förekommande och istället för att se det positiva i varje
situation dras en individ som uppvisar en hög grad av neuroticism till negativa aspekter. Vidare
kan humöret bli aggressivt och en frustration kan inträffa när händelser inte sker som önskat.
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Låg självkänsla och dåligt självförtroende är även att associera med hög neuroticism, men även
sämre motivation och jobbprestation. En låg grad av neuroticism har de individer som hanterar
stress bra och med ett lugn eftersom de har en förmåga att prioritera rätt saker, vilket leder till
mindre oro i stressiga situationer (Psychologist World, 2018). Mer stabilitet i känslorna är att
förknippa med en låg grad av neuroticism, samtidigt som dessa individer sällan är ledsna eller
deprimerade (Cherry, 2018). Vidare besitter de ett bättre självförtroende och är mer bekväma i
sig själva (Ackerman, 2017).

Revisorer med en hög grad av neuroticism kan tänkas ha en låg självkänsla och ett lågt
självförtroende. Sweeney och Pierce (2011) har konstaterat att revisorer som besitter ett
bristande självförtroende har svårt att konfrontera klienten vid eventuella upptäckta brister.
Klienter har även bevisats kunna påverka revisionen (Hellman, 2011; Sweeney & Pierce, 2011)
och det är tänkbart att en revisor med ett sämre självförtroende eventuellt inte lyckas stå emot
klientens försök att påverka revisionen till följd av svårigheter att konfrontera denne (Sweeney
& Pierce, 2011). Detta antas leda till en lägre grad av oberoende. En hög grad av neuroticism
påverkar även jobbprestationen och motivationen i negativ bemärkelse. Det är därmed tänkbart
att revisorn eventuellt inte genomför revisionen på ett noggrant och korrekt sätt enligt rådande
lagar och regler, vilket i sin tur riskerar att minska oberoendet. Ett antagande om att revisorer
med en bättre självkänsla har lättare för att påtala klientens eventuella brister i den granskade
informationen kan göras. Detta antagande baseras på Sweeney och Pierces (2011) studie som
påvisar att ett lågt självförtroende leder till svårigheter att konfrontera klienten. Det är även
tänkbart att revisorer med bättre självsäkerhet har lättare för att stå emot klientens inverkan,
vilket leder till en högre grad av oberoende. Med bakgrund av den förda diskussionen
presenteras följande hypotes:

H1: Revisorer som uppvisar en högre grad av neuroticism har en sämre förmåga
att förhålla sig oberoende.

3.4.2 Extraversion
Extraversion behandlar hur individer interagerar med andra personer och extroverta personer,
det vill säga de som besitter en hög grad av extraversion, kännetecknas av ett utåtriktat, socialt
och självsäkert beteende. Dessa individer är mer sociala, pratglada och tar gärna plats i sociala
sammanhang då de strävar efter uppmärksamhet och uppskattar att vara i centrum. Vidare har
de lätt för att träffa nya människor och påbörja en konversation, vilket leder till ett brett socialt
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nätverk bestående av vänner och bekanta. En hög grad av extraversion har även en stark
koppling till ledarskap och är ett sätt att beskriva den framgång som bland annat chefer
åstadkommer. Dessa personer associeras även med hög inkomst, konservativa politiska
attityder och sociala relationer (Ackerman, 2017). På andra sidan finns de individer med en låg
grad av extraversion, det vill säga de introverta personerna som är mer tysta, blyga och som
uppskattar mindre sociala umgängen, helst med familjära personer. Emellertid har dessa
individer enklare att upprätthålla en nära relation med pålitliga vänner (Psychologist World,
2018).

En revisor med en hög grad av extraversion kan tänkas utveckla en bekantskap med sina klienter
eftersom de har lätt för att träffa och prata med nya människor samtidigt som de är sociala i
större umgängen. Vidare kan en revisor som har lätt för att interagera med sina klienter
eventuellt ha en bättre kommunikation med dessa, vilket kan tänkas leda till att revisorn ges en
större möjlighet att få mer kännedom om klienten och dess verksamhet. En hög grad av
kännedom om klienten kan skapa en nära relation som i sin tur kan påverka oberoendet negativt
(Hosseinniakani m.fl., 2014) på grund av att benägenheten att göra obefogade antaganden är
större vid en nära relation, detta eftersom en stark förtrogenhet och lojalitet kan uppstå (Wahid
m.fl., 2006). En låg grad av extraversion innebär att individen är mer tillbakadragen och
föredrar mindre sociala umgängen, helst med bekanta personer (Psychologist World, 2018).
Det är tänkbart att den introverta revisorn inte är lika engagerad i att skapa nya och nära
relationer då den föredrar umgängen med familjära personer. Att revisorn är mindre villig att
utveckla nära relationer antas påverka oberoendet positivt eftersom chansen är större att
revisorn endast ser klienten som en klient och inte som en vän. Med bakgrund av den förda
diskussionen presenteras följande hypotes:

H2: Revisorer som uppvisar en högre grad av extraversion har en sämre förmåga
att förhålla sig oberoende.

3.4.3 Öppenhet för erfarenhet
En individ med en hög grad öppenhet för erfarenhet präglas av en vilja att prova nya aktiviteter
(Ackerman, 2017; Psychologist World, 2018), samtidigt som det finns ett intresse av att möta
nya människor (Ackerman, 2017). En hög grad av denna faktor hör även samman med en
mottaglighet för idéer som inte hör till vanligheterna (Psychologist World, 2018). En anledning
till detta kan vara att öppna individer förknippas med en vilja att lära sig nya saker. Öppenhet
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för erfarenhet associeras vanligtvis med intelligens då en högre grad av personlighetsdraget är
att förknippa med högre intelligens, vilket baseras på tidigare studier som har påvisat att
individer som uppvisat högre resultat i olika intelligenstest visat sig vara mer öppna som
personer. Individer som är öppna för erfarenheter tenderar även att placera sig i miljöer där det
ges möjlighet att anskaffa ny kunskap (Psychologist World, 2018). Denissen och Penke (2008)
påpekar att öppna individer präglas av ett intresse för innovation och problemlösning, samtidigt
som Ackerman (2017) menar att öppna individer tenderar att ha en god förmåga att kunna tänka
utanför boxen. Det finns även ett intresse av att behandla ofullständig information och en
inneboende nyfikenhet som underlättar den kognitiva kompetensens utveckling (Denissen &
Penke, 2008). Individer som däremot besitter en låg grad av öppenhet för erfarenhet har en
osäker inställning till okända saker. Det som faller utanför vanligheterna är de misstänksamma
mot och föredrar att befinna sig i miljöer och situationer som de känner sig trygga i, samtidigt
som de förespråkar rutiner istället för variation (Psychologist World, 2018).

Revisorer med en hög grad av öppenhet för erfarenhet kan tänkas vara engagerade i att träffa
nya människor där nya relationer kan skapas. Vidare är en hög grad av öppenhet för erfarenhet
att förknippa med en vilja att söka sig till nya saker och det är tänkbart att revisorer med en hög
grad av detta personlighetsdrag är mer villiga att dras till nya personer för att kunna skapa nya
relationer. Även här är det tänkbart att revisorn är mer villig att utveckla en nära relation med
klienten vilket kan vara negativt för oberoendet (Wahid m.fl., 2006). Vidare innebär en högre
grad av öppenhet för erfarenhet även en öppenhet för ny kunskap (Psychologist World, 2018)
vilket kan leda till att revisorer är mer villiga att ta emot ny kunskap om klienten och dess
verksamhet, vilket även detta kan påverka oberoendet i negativ bemärkelse (Hosseinniakani
m.fl., 2014). Revisorer som istället besitter en lägre grad av öppenhet för erfarenhet borde ha
en misstänksam inställning till det okända som faller utanför vanligheterna, vilket kan leda fram
till antagandet att revisorer som upptäcker felaktigheter vid revisionen påpekar detta vilket i sin
tur gör att de i högre grad förhåller sig oberoende. Med bakgrund av den förda diskussionen
presenteras följande hypotes:

H3: Revisorer som uppvisar en högre grad av öppenhet för erfarenhet har en sämre
förmåga att förhålla sig oberoende.
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3.4.4 Vänlighet
Vänlighetsfaktorn behandlar hur väl individer interagerar och kommer överens med varandra.
Individer som besitter en hög grad av vänlighet tenderar att vara respekterade och omtyckta av
andra och har sällan fiender (Ackerman, 2017). De har även en tendens att sympatisera med
främlingar i svårare situationer och hjälpa dessa när det behövs (Ackerman, 2017; Psychologist
World, 2018). Individer som uppvisar en hög grad av vänlighet undviker gärna olika typer av
konflikter och bidrar hellre till att skapa fred när olika typer av tvister uppstår. Vidare har de
även en god samarbetsförmåga till följd av en vilja att samarbeta med andra individer (Denissen
& Penke, 2008; Psychologist World, 2018) och tycker om att skapa nya relationer (Denissen &
Penke, 2008). En låg grad av vänlighet associeras vanligtvis med en mindre motivation att bry
sig om andra individer och att ta hänsyn till andras behov, vilket leder till att dessa individer
vanligen agerar för att främja eget intresse (Psychologist World, 2018).

En revisor som besitter en hög grad av vänlighet bör tendera att undvika konflikter, vilket skulle
kunna innebära att hen tar hänsyn till klientens vilja och låter sig påverkas av denne. Detta
påverkar enligt Mohamed och Habib (2013) oberoendet i negativ bemärkelse eftersom revisorn
måste motstå klientens försök att påverka revisionen. Det kan även vara ett skäl till att dessa
revisorer sällan har fiender, vilket kan medföra att de kommer bättre överens med sina klienter
samtidigt som de har lätt för att samarbeta, vilket i sin tur kan leda till att en nära vänskap skapas
som kan påverka oberoendet negativt (FAR). En revisor med en lägre grad av denna faktor
borde handla i eget intresse och inte ta hänsyn till klientens behov eftersom personer med en
lägre grad av vänlighet inte tenderar att bry sig om andra individer. Det är därmed möjligt att
revisorn inte låter sig påverkas av sin klient, vilket leder till en ökad förmåga att bibehålla
oberoendet. Med bakgrund av den förda diskussionen presenteras följande hypotes:

H4: Revisorer som uppvisar en högre grad av vänlighet har en sämre förmåga att
förhålla sig oberoende.

3.4.5 Samvetsgrannhet
Samvetsgrannhet beskriver huruvida en individ agerar på ett sätt som anses vara socialt
acceptabelt och undviker att utföra impulsiva handlingar, det vill säga beteenden som ska
främja ett målmedvetet beteende (Ackerman, 2017). En målmedvetenhet tenderar vanligtvis att
uppnås eftersom individer med hög samvetsgrannhet motiveras av uppsatta mål som har en
benägenhet att vara ambitiösa (Psychologist World, 2018). Individer som har en hög grad av
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samvetsgrannhet uppvisar även en tendens till att vara mer medvetna om sina handlingar,
samtidigt som de är medvetna om de konsekvenser som deras handlingar får. De som uppvisar
en hög grad av samvetsgrannhet sägs vanligtvis vara välorganiserade, samtidigt som de gärna
planerar (Ackerman, 2017; Psychologist World, 2018) och dessutom förhåller sig till rådande
regler (Ackerman, 2017). Någon som besitter en hög grad av samvetsgrannhet tenderar även
att lyckas med sin karriär och uppnå högre positioner (Ackerman, 2017). En lägre nivå av
samvetsgrannhet är att associera med ett inte lika välmotiverat beteende. Individer som saknar
en högre grad av samvetsgrannhet tenderar att vara sena till exempelvis möten, eftersom de inte
bryr sig om punktlighet. De sätter inte heller upp mål som de strävar efter att uppnå vilket
resulterar i ett mindre målmedvetet beteende. De agerar dessutom mer impulsivt och tänker
därmed inte på konsekvenserna som deras handlingar får (Psychologist World, 2018).

Revisorer med en hög grad av samvetsgrannhet bör agera utifrån rådande regler och vara mer
medvetna om sina handlingar. Detta borde i sin tur leda till en högre grad av oberoende eftersom
det finns ett flertal regler som behandlar revisionens utförande, se exempelvis Revisorslagen
(SFS 2001:883) och Aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Vidare bör en revisor med en hög grad
av detta personlighetsdrag även lyckas med sin karriär. Med tanke på oberoendets betydelse är
det rimligt att ponera att revisorn måste förhålla sig oberoende för att kunna nå framgång och
en högre grad av samvetsgrannhet bör därmed påverka oberoendet positivt. Planering och
organisering är även att associera med en hög grad av samvetsgrannhet. Detta kan leda till att
revisorn har lättare för att prioritera och fokusera på det som är primärt för revisionsuppdraget,
vilket underlättar revisionsprocessen. Enligt regeringens proposition (2000/01:146) ska
revisorn vid utförandet av revisioner endast ta hänsyn till omständigheter som är av betydelse
för uppdraget för att uppfylla kraven för att kunna anses vara oberoende. Revisorer med en
lägre grad av samvetsgrannhet kan komma att tänka impulsivt, vilket skulle kunna innebära att
revisionen inte utförs på ett noggrant, korrekt vis och revisorn skulle eventuellt inte heller vara
medveten om konsekvenserna av en felaktigt utförd revision. Det är tänkbart att revisorerna
bortser från oberoendekravet när förmågan att handla impulsivt är hög. Konsekvensen av att
handla impulsivt kan exempelvis vara att klientens åsikter ges uttryck i revisionen, vilket
reducerar oberoendet då revisorerna möjligen accepterar klientens vilja. Med bakgrund av den
förda diskussionen presenteras följande hypotes:

H5: Revisorer som uppvisar en högre grad av samvetsgrannhet har en bättre
förmåga att förhålla sig oberoende.
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För att summera det som vidare kommer att tas med från den teoretiska referensramen har en
figur skapats (se figur 3.1). Figuren illustrerar samtliga hypoteser som har utformats och visar
att personlighetsdragen som har diskuterats antas ha antingen en positiv eller negativ påverkan
på oberoendet, beroende på om revisorn besitter en hög grad av vart och ett av
personlighetsdragen.

Figur 3.1 Sammanfattning av den teoretiska referensramen
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4. Empirisk metod
I detta kapitel kommer en redogörelse att ske för den undersökningsmetod som har valts för att
uppnå studiens syfte. Därefter presenteras det urval som ingår i undersökningen, följt av en
operationalisering av enkäten som har utformats. Vidare kommer de metoder som har använts
för att genomföra analysen att presenteras och slutligen sker en diskussion kring studiens
reliabilitet, validitet och forskningsetiska beaktanden.

4.1 Datainsamlingsmetod
Syftet med denna studie är att förklara huruvida det finns ett samband mellan revisorers
personlighetsdrag och deras förmåga att bibehålla oberoendet. Målsättningen har därmed varit
att finna ett samband kring huruvida olika personlighetsdrag har en positiv eller negativ
påverkan på revisorers oberoende. Som undersökningsmetod har den kvantitativa ansatsen valts
eftersom det finns en omfattande kunskap och en stark teori inom både oberoende- och
personlighetsområdet då en större mängd forskning har genomförts (Bhattacharjee & Moreno,
2002; Bamber & Iyer, 2007; Blickle m.fl., 2008; Fathil & Schmidtke, 2010; Tang & Wang,
2010; Hellman, 2011; Sweeney & Pierce, 2011; Ackerman, 2017). Vi avsåg därför att skapa ny
empiri ur teorin, varför vi har testat den befintliga teorin istället för att skapa en ny ur empirin.
Den kvalitativa ansatsen hade varit lämplig om studien hade åsyftat att skapa en djupare
förståelse kring ett visst fenomen (Denscombe, 2016), i detta fall en förståelse för exempelvis
varför revisorns personlighet har en påverkan oberoendet. För att kunna söka efter denna
förståelse ansåg vi, som tidigare nämnts, att det först och främst behövde förklaras huruvida ett
samband föreligger.

Denna studie bygger på en surveyundersökning, närmare bestämt en webbaserad enkät. Detta
underlättade datainsamlingen eftersom den skedde på ett snabbt, enkelt sätt och var därmed
tidsbesparande (Denscombe, 2016). Det var även möjligt att nå ut till många revisorer, vilket i
sin tur ledde till att resultatet gick att generalisera till den bredare populationen (Denscombe,
2016). Dessutom påverkades inte respondenterna av en personlig närvaro som vid en intervju,
det vill säga att någon intervjuareffekt inte uppstod (Denscombe, 2016). För denna studie var
det av betydelse att minimera intervjuareffekten eftersom det i hög grad kunde anses vara både
personligt och känsligt att besvara frågor kring personlighetsdrag. Dessutom baserades
vinjettfrågorna, det vill säga frågor som kan användas för att undersöka individers normer och
värderingar (Bryman & Bell, 2014) och som i denna studie tillämpades för att kunna mäta
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graden av oberoende, på en personlig värdering vilket även detta kunde anses vara känsligt,
varför vi ansåg att intervjuareffekten inte borde uppstå.

Undersökningens framgång kunde påverkas av vilket webbundersökningsföretag som anlitades
(Denscombe, 2016) och vi valde att anlita WebbEnkäter (2018). En fördel med WebbEnkäter
(2018) var att resultaten kunde exporteras direkt till Excel och därifrån importeras till
datorprogrammet för statistisk analys, SPSS, vilket underlättade analysen eftersom den skedde
i just SPSS. Vidare förpliktade sig företaget bakom Webbenkäter (2018), enuvo GmbH, att inte
sprida enkätsvaren till tredje part (Webbenkäter, 2018) och respondenterna kunde därmed
känna sig trygga när de besvarade enkäten.

Att mäta både den beroende och oberoende variabeln i samma enkät kunde utgöra en risk
eftersom ett mätfel kunde uppstå. Detta problem benämns vanligtvis som common method
variance (CMV) och med CMV menas följande:
Method biases are likely to be particularly powerful in studies in which the data for both the predictor
and criterion variable are obtained from the same person in the same measurement context using the
same item context and similar item characteristics (Podsakoff, MacKenzie, Lee, & Podsakoff, 2003,
s. 885).

Eftersom denna studie har mätt både den beroende och de oberoende variablerna samtidigt av
samma respondenter, vid samma tidpunkt och på samma sätt, fanns det en risk att problemet
kring CMV uppstod. För att undvika risken att CMV skulle uppkomma hade
personlighetsdragen och oberoendet behövt mätas på två olika sätt. Eftersom en viss individ
endast på egen hand kan besvara frågor kring sina personlighetsdrag på ett tillförlitligt sätt till
följd av att detta är något högst personligt, ansågs dessa endast gå att mäta på ett objektivt sätt.
Detta innebar i sin tur att oberoendet hade behövt mätas på ett annat sätt och att finna ett
mätinstrument som hade gjort detta, där svaren från personlighetstestet dessutom skulle kunna
sättas i förbindelse till det personliga beslut som fattats angående oberoendet, hade varit svårt.
Eftersom denna studie avsåg att undersöka hur revisorerna skulle agerat i ett angivet scenario i
samband med att personlighetsdragen mättes, för att därefter kunna sätta dessa variabler i
relation till varandra, ansågs det enda alternativet vara att mäta både personlighetsdragen och
oberoendet samtidigt. I denna studie kunde därmed inte risken för att CMV skulle uppstå
undflys. För att däremot minimera risken att CMV eventuellt påverkade studien har en
faktoranalys genomförts.
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4.2 Urval och genomförande
För att kunna uppnå studiens syfte har revisorer varit målgruppen och vi avsåg att inkludera
både revisorsassistenter samt godkända och auktoriserade revisorer. En lista med alla
mejladresser till samtliga godkända och auktoriserade revisorer inom Sverige fanns att tillgå
hos Revisorsinspektionen (Revisorsinspektionen, 2018). Listan bestod av 3299 revisorer, varav
2872 auktoriserade och 427 godkända. När samtliga mejladresser var inlagda i
enkätprogrammet var de mejladresser som hade önskat att inte få enkäter skickade till sig
markerade. Dessa uppgick till 205 stycken och raderades från listan, vilket resulterade i att 3094
mejladresser fanns kvar. Vid massutskicket var 14 mejladresser ogiltiga, vilket ledde till att
enkäten slutligen nådde ut till 3080 revisorer.

En lista över revisorsassistenters mejladresser fanns inte att tillgå. Ett försök att nå ut till dessa
gjordes genom att kontakta en kontaktperson på varje Big 4-byrå, där de ombads att
vidarebefordra vår enkät till revisorsassistenterna på deras byrå (se bilaga 2). Beslutet att endast
försöka nå ut till revisorsassistenter inom Big 4 berodde främst på att dessa byråer antogs ha
fler assistenter jämfört med mindre byråer. Vidare ledde denna studies begränsade tidsram till
att det inte var möjligt att finna mejladresser till kontaktpersoner inom samtliga mindre byråer.
Av de fyra kontaktade personerna gav en återkoppling, men som avvisade förfrågan att
vidarebefordra vår enkät på grund av hög arbetsbelastning. Övriga tre gav ingen återkoppling,
vilket innebar att vi inte lyckades nå ut till revisorsassistenterna och de var därmed inte
representerade i denna studie. Däremot kunde de godkända och auktoriserade revisorerna
utgöra en bättre målgrupp för denna studie eftersom de möjligen är mer insatta i beslutsfattandet
och oberoendets innebörd än vad revisorsassistenterna är. Således bestod det slutgiltiga urvalet
av godkända och auktoriserade revisorer.

4.3 Operationalisering
För att undersöka syftet med denna studie har en enkät utformats (se bilaga 3). Enkäten inleddes
med fem frågor, då vi valde att undersöka kön, födelseår, antal års erfarenhet av
revisionsbranschen, yrkestitel samt byråtillhörighet, vilka utgjorde studiens kontrollvariabler.
Därefter undersöktes personlighetsdragen genom ett personlighetstest enligt FFM:s fem
dimensioner, vilka var de oberoende variablerna. Slutligen undersöktes den beroende variabeln,
oberoendet, genom tre vinjettfrågor (Bryman & Bell, 2014). Utifrån den beroende och de
oberoende variablerna avsåg vi att förklara ett eventuellt samband mellan revisorers
personlighetsdrag och deras förmåga att bibehålla oberoendet.
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4.3.1 Beroende variabler
I denna studie utgjordes den beroende variabeln av revisorns oberoende och tre vinjettfrågor
ställdes för att kunna mäta variabeln. Bryman och Bell (2014) menar att vinjettfrågor kan
användas vid undersökning av människors normer och värderingar, då respondenterna får ett
scenario presenterat för sig som de ska ta ställning till. Respondenterna ska därmed kunna sätta
sig in i scenariot och besvara frågan utifrån hur de skulle agerat, alternativt reagerat, om de
befann sig i situationen som vinjettfrågan behandlar (Bryman & Bell, 2014).

Tre olika scenarion, som vi valde att benämna som revisionsfall, har använts i hopp om att
undvika ett snedvridet resultat och respondenterna fick ta ställning och fundera hur de skulle
ha agerat i de givna situationerna. I det första revisionsfallet inträffade en tvist mellan revisorn
och klienten, vilket avsåg att mäta revisorns förmåga att stå emot klientens inverkan och därmed
sannolikheten att agera till förmån för denne. Revisorn måste kunna göra en bedömning utan
att påverkas av andra individer för att bibehålla oberoendet (Gunz m.fl., 2008; Carrington,
2014), varför detta fall ansågs vara ett scenario som skulle kunna äventyra oberoendet. Fallet
baserades på en vinjettfråga som Wernerson och Larsson (2015) tillämpade i sin
kandidatuppsats. Det andra scenariot behandlade en svaghet i ett redovisningssystem hos en
klient som har utvecklats av den reviderade revisionsbyrån. Detta fall var tänkt att undersöka
revisorns lojalitet och därmed se om den var starkare det egna företaget eller klienten, det vill
säga om revisorn skulle se till sitt eget företags bästa och därmed inte rapportera bristen, eller
klientens bästa och därmed rapportera bristen. Revisorn måste i sitt uppdrag rapportera de
brister och felaktigheter som upptäcks (Prop. 2000/01:146) för att bibehålla oberoendet, således
ansågs även detta fall behandla ett scenario som skulle kunna påverka oberoendet. Fallet
hämtades från Kuchak och Petrovics (2013) kandidatuppsats och endast en mindre bearbetning
av vinjettfrågan skedde. Slutligen undersökte det tredje revisionsfallet sannolikheten att agera
för klientens eller allmänhetens bästa då revisorn ställdes inför valet att rapportera klientens
svåra ekonomiska situation i revisionsberättelsen eller inte. Clements m.fl (2012) menar att
revisorn ibland måste dela med sig av information till allmänheten som klienten menar bör
hållas hemlig för att anses vara oberoende, vilket utgör en intressekonflikt som kan äventyra
oberoendet. Fallet baserades på en studie som har undersökt olika intressekonflikter inom
revisionsprofessionen (Clements m.fl., 2012). Med hjälp av de tre olika revisionsfallen kunde
en uppfattning kring revisorns oberoende bildas.
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Samtliga revisionsfall utgick från en tredje person istället för ”du”. Tanken bakom att använda
ett namn i frågorna istället för att rikta dem direkt till respondenterna genom ”du”-form var att
indirekt testa hur respondenterna personligen ansåg att ett korrekt beslut skulle ha varit. Svaren
var tänkta att baseras på deras tankar angående huruvida de ansåg att en person skulle ha agerat
mer eller mindre korrekt vid ett angivet scenario, vilket på ett indirekt sätt skulle speglat deras
eget beslut och därmed beroendet eller oberoendet. Beslutsfattande kunde även tänkas vara en
aning känsligt och en förhoppning med att använda ett namn i frågorna var att det eventuellt
skulle kännas enklare för respondenterna att besvara revisionsfallen när de utgick från en tredje
person.

Vi valde att tillämpa en femgradig skala vid mätning av den beroende variabeln. För att uppnå
denna studies syfte ansåg vi att det endast var av betydelse att veta om respondenterna
uppvisade en tendens till att ta ett beslut som antingen skulle ha en positiv eller negativ påverkan
på oberoendet. Att tillämpa en sjugradig skala hade varit lämpligt om mer detaljerad
information hade varit nödvändig, men för denna studie ansåg vi inte att en sådan skala skulle
tillfört något extra. Vidare kunde en niogradig skala öka risken att respondenterna svarade mer
slumpmässigt (Bryman & Bell, 2014). Med bakgrund av dessa anledningar föll valet på en
femgradig skala och svarsalternativen löpte från 1=mycket låg sannolikhet till 5=mycket hög
sannolikhet och 1 innebar enligt teorin att revisorn var beroende medan 5 innebar att revisorn
var oberoende.

4.3.2 Oberoende variabler
Personlighetsdragen undersöktes utifrån FFM, vilken är en personlighetsmodell som tidigare
har tillämpats i forskning (Judge & Bono, 2000; Seibert & Kraimer, 2001; Judge m.fl., 2002).
Modellen ansågs vara trovärdig vid undersökning av personlighetsdrag till följd av att det är
den mest tillämpade, moderna och praktiska modellen inom personlighetspsykologin (Popkins,
1998). Vid tillämpning av FFM finns aktuella personlighetstester tillgängliga online, vilka
vanligtvis är formulerade på engelska. Hos Berkeley Personality Lab (2007) kunde en förfrågan
skickas om att få ett färdigt personlighetstest utformat enligt FFM:s fem dimensioner och det
fanns även en möjlighet att välja vilket språk som testet skulle vara översatt till. Zakrisson
(2010) har tillämpat en liknande svensk version av personlighetstestet i sin studie och
konstaterat att det är ett välfungerande och pålitligt test vid mätning av personlighetsdrag.
Genom att använda färdiga frågor ökade reliabiliteten eftersom de befintliga frågorna redan har
prövats (Bryman & Bell, 2014). Frågorna blandades för att respondenterna inte skulle kunna
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veta vilken dimension som undersöktes. För denna studie ansågs det emellertid inte vara av
betydelse att frågorna blandades, däremot kunde testet eventuellt upplevas mer varierande
vilket möjligtvis ökade respondenternas motivation till att fortsätta besvara enkäten. Vidare
bestod testet av 44 korta påståenden som även dessa mättes genom en femgradig skala. Denna
skala medföljde i samband med att personlighetstestet hämtades och har därmed tillämpats
tidigare vid undersökning av personlighetsdrag och att använda ett test med en befintlig skala
tillät inga ändringar.

För att kunna uppnå studiens syfte har fem hypoteser utformats (se avsnitt 3.4) som sedan har
testats empiriskt. Hypotes ett var tänkt att förklara vilken påverkan neuroticism har på
oberoendet och mättes genom åtta påståenden, där tre var omvända. Hypotes två undersökte
graden av extraversion, vilket även detta mättes genom åtta påståenden varav tre omvända.
Hypotes tre behandlade huruvida revisorn är öppen för erfarenhet och mättes genom tio
påståenden, varav två var omvända. Hypotes fyra mätte graden av vänlighet vilket skedde
genom nio påståenden, där fyra var omvända. Slutligen mättes hypotes fem genom nio
påståenden vilka var tänkta att förklara graden av samvetsgrannhet, där fyra påståenden var
omvända (se tabell 4.1).

Tabell 4.1 Översikt över personlighetstestet
Dimension i FFM

Fråga i enkäten

Neuroticism

6.4, 6.9R, 6.14, 6.19, 6.24R, 6.29, 6.34R, 6.39

Extraversion

6.1, 6.6R, 6.11, 6.16, 6.21R, 6.26, 6.31R, 6.36

Öppenhet för erfarenhet

6.5, 6.10, 6.15, 6.20, 6.25, 6.30, 6.35R, 6.40, 6.41R, 6.44

Vänlighet

6.2R, 6.7, 6.12R, 6.17, 6.22, 6.27R, 6.32, 6.37R, 6.42

Samvetsgrannhet

6.3, 6.8R, 6.13, 6.18R, 6.23R, 6.28, 6.33, 6.38, 6.43R

4.3.3 Kontrollvariabler
Den första kontrollvariabeln utgjordes av genus och respondenterna fick svara på om de är man,
kvinna eller annat. Tidigare forskning har konstaterat att kön har en påverkan vad gäller
beslutsfattande (Powell & Ansic, 1997; Lizárraga, Baquedano, & Cardelle-Elawar, 2007).
Kvinnor tenderar att oroa sig mer kring osäkerheter och tvivelaktigheter samtidigt som de oroar
sig för konsekvenserna ett visst beslut får (Lizárraga m.fl., 2007). Vidare är kvinnor mindre
benägna att ta risker än män (Powell & Ansic, 1997). Graden av oberoende påverkas till stor
del av det beslut revisorn tar och det fanns därmed en anledning att inkludera denna
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kontrollvariabel i studien. Denna variabel utgjorde en dummy-variabel som kodades 0=man,
1=kvinna och 2=annat. I Sverige finns endast två juridiska kön trots att möjlighet till byte av
kön ges i vissa fall (SFS 1972:119). Däremot valde vi att inkludera ett tredje alternativ och
respondenterna kunde därmed även svara annat, dels för att inte utesluta någon ur studien, dels
för att vi ville att samtliga revisorer skulle känna sig välkomna att delta i studien oavsett kön.

Den andra kontrollvariabeln mätte respondenternas ålder och den tredje mätte erfarenhet. Ålder
mättes genom att respondenterna uppmanades att skriva in sitt födelseår i ett tomt fält och
erfarenhet mättes genom att de ombads att skriva antal års erfarenhet av revisionsprofessionen
i siffror, även detta i ett tomt fält. Mindre erfarna revisorer har tidigare blivit påvisade att kunna
förhålla sig mindre oberoende (Bamber & Iyer, 2007). Ålder och erfarenhet kunde även tänkas
gå hand i hand, det vill säga ju yngre revisorn är, desto mindre erfarenhet. Det behövde däremot
inte nödvändigtvis vara så och därmed behövde båda variablerna inkluderas. Ålder och
erfarenhet kunde även tänkas sättas i förbindelse till yrkestitel som mättes genom fråga fyra där
respondenterna fick svara på om de är 1=auktoriserad revisor, 2=godkänd revisor eller
3=revisorsassistent, vilka har utgjort dummy-variabler. En auktoriserad revisor var sannolikt
äldre och hade mer erfarenhet till skillnad från revisorsassistenter som brukar vara
ingångspositionen i revisionsbranschen.

Som en sista kontrollvariabel valde vi att inkludera byråtillhörighet och respondenterna ombads
att ange om de arbetar på en Big 4-byrå eller icke Big 4-byrå. Big 4 förväntas leverera högre
revisionskvalité och vara mer oberoende till följd av det högre ryktet som finns inom dessa
byråer (Sweeney & Roberts, 1997; Wahid m.fl., 2006). Eftersom förväntningarna och ryktet är
högre inom Big 4, tenderar revisorer inom dessa byråer vara mer oberoende och utföra fler
korrekta revisioner för att kunna bibehålla sitt rykte och därmed uppfylla förväntningarna
(Wahid m.fl., 2006; Hosseinniakani m.fl., 2014). Vidare innehar större byråer även fler verktyg
samt mer teknisk kunskap (Hosseinniakani m.fl., 2014; Rusmanto, 2016) som kan vara till hjälp
för att oberoendet ska kunna bibehållas i större utsträckning. Byråtillhörighet utgjorde en
dummy-variabel och kodades 0=icke Big 4 och 1=Big 4.

Att enbart ha inkluderat de fem diskuterade faktorerna som kontrollvariabler i studien trots att
det finns flera faktorer som kan påverka revisorernas oberoende beror bland annat på att dessa
variabler kunde mätas på ett snabbt och enkelt sätt utan en större ansträngning från
respondenterna. Vidare kunde våra personlighets- och vinjettfrågor upplevas som tidskrävande
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att besvara, varför vi ville inleda enkäten med vanligt förekommande och lättbesvarade frågor,
vilket även hade kunnat öka sannolikheten att respondenterna fullföljde undersökningen. Att
inkludera samtliga faktorer som har påvisats kunna påverka revisorernas oberoende och som
har diskuterats i avsnitt 3.2 skulle även kunna ha påverkat svarsfrekvensen negativt då enkäten
eventuellt hade upplevts för ansträngande att besvara.

4.4 Svarsfrekvens och bortfallsanalys
Utifrån enkätundersökningen som tillämpades för att samla in empiriska data till analysen
kunde ett deltagande på 249 personer identifieras av totalt 3080 revisorer som enkäten nådde
ut till. Detta gav en svarsfrekvens på 8,08 procent. Däremot valde 28 stycken av deltagarna att
endast besvara ett fåtal frågor medan 17 av dem valde att inte slutföra undersökningen helt. Att
dessa personer avstod från att besvara samtliga frågor i enkäten kunde bland annat bero på den
höga arbetsbelastningen som rådde under våren, under vilken årstid enkäten skickades ut, men
även för att personlighets- och oberoendefrågorna kunde tyckas vara känsliga. Eftersom inga
frågor var obligatoriska var det inte möjligt att avgöra om anledningen till att vissa respondenter
inte valde att fullfölja undersökningen var på grund av exempelvis tidsbristen eller de utformade
frågorna. Dessa svar togs bort före analysen påbörjades vilket resulterade i 204 svar och en
slutgiltig svarsfrekvens på 6,62 procent.

I listan från Revisorsinspektionen fanns det totalt 3299 revisorer. Av dessa var 64,26 procent
män och 35,74 procent kvinnor och andelen för vårt urval utgjordes av 62,7 procent män och
37,3 procent kvinnor. Eftersom skillnaden mellan populationens andel och andelen för vårt
urval var minimal innebar detta att vårt urval gällande kön kunde anses vara representativt för
hela populationen (se tabell 4.2).

Tabell 4.2 Fördelning av respondenterna gällande kön
Kön

Population

Andel %

Antal svar

Andel %

Man

2120

64,26

128

62,7

Kvinna

1179

35,74

76

37,3

Totalt

3299

100%

204

100%

Av den totala populationen var 87,06 procent auktoriserade revisorer och 12,94 procent
godkända revisorer. Vårt urval utgjordes av 91,2 procent auktoriserade och 8,8 procent
godkända revisorer (se tabell 4.3). Vid en första anblick kan antalet auktoriserade revisorer som
besvarade enkäten anses vara högt jämfört med antalet godkända, däremot kan det utläsas ur
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tabellen att det finns betydligt fler auktoriserade än godkända revisorer i Sverige och att andelen
för vårt urval inte skilde sig åt i större utsträckning från andelen för hela populationen.

Tabell 4.3 Fördelning av respondenterna gällande yrkestitel
Yrkestitel

Population

Andel %

Antal svar

Andel %

Auktoriserad revisor

2872

87,06

186

91,2

427

12,94

18

8,8

204

100%

Godkänd revisor
Totalt

3299

100%

Gällande byråtillhörighet representerades hela populationen av 43,95 procent som arbetar inom
Big 4 och 56,05 procent som arbetar inom icke Big 4. Andelen för vårt urval gällande
byråtillhörighet representerades till 38,7 procent av revisorer inom Big 4 och till 60,8 procent
av revisorer inom icke Big 4. Även här visade bortfallsanalysen att urvalet var representativt
vad gäller byråtillhörighet eftersom det inte fanns någon större skillnad mellan andelen för vårt
urval och hela populationen (se tabell 4.4).
Tabell 4.4 Fördelning av respondenterna gällande byråtillhörighet
Byråtillhörighet

Population

Andel %

Big 4

1450

43,95

79

38,7

Icke Big 4

1849

56,05

124

60,8

1

0,5

Ej uppgett
Totalt

3299

100%

Antal svar

204

Andel %

100%

Som kan utläsas ur tabell 4.2–4 var andelen för vårt urval gällande kön, yrkestitel och
byråtillhörighet snarlik andelen för hela populationen med några mindre avvikelser. Detta
innebar att vårt urval kunde anses vara representativt för hela populationen och resultatet kunde
därmed generaliseras, ändock med försiktighet eftersom vissa skillnader förekom mellan
urvalet och populationen. Dessutom resulterade även den låga svarsfrekvensen i att studiens
resultat borde tolkas med försiktighet.

4.5 Analysmetod
För att kunna testa hypoteserna som har bildats utifrån teorin har det insamlade empiriska
datamaterialet analyserats i SPSS, som är ett verktyg för statistisk dataanalys. Konfidensgraden
på 95 procent användes för den statistiska analysen, vilket gav en signifikansnivå på fem
procent. Beslutet att använda konfidensgraden på 95 procent innebar att ett obehövligt brett
intervall undveks samtidigt som tillförlitligheten var tillräckligt hög (Körner & Wahlgren,
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2015). Analysen inleddes med Cronbach’s Alpha för att mäta reliabiliteten och säkerställa vilka
av de olika påståendena kring personlighetsdragen som mätte samma dimension. Denna analys
kunde sedan utgöra en möjlighet att slå samman de påståenden som mätte samma dimension
och bilda en variabel. Gällande vinjettfrågorna genomfördes först en faktoranalys för att
undersöka om frågorna mätte det de var avsedda att mäta. Därefter kunde Cronbach’s Alpha
göras för att undersöka huruvida det var möjligt att skapa en variabel av de tre frågorna.

En korrelationsanalys har genomförts för att se huruvida ett samband förelåg mellan två
variabler och hur de var relaterade till varandra. Analysen undersökte även hur starkt sambandet
mellan variablerna var. Denna analys genomfördes mellan samtliga oberoende variabler och
den beroende variabeln för att kunna se vilka variabler som influerade revisorns oberoende
mest. Slutligen genomfördes även en multipel regressionsanalys för att se vilka, samt om, flera
personlighetsdrag och kontrollvariablerna kunde ha en påverkan på revisorns oberoende
samtidigt.

4.6 Reliabilitet och validitet
För kvantitativa studier är det av betydelse att de kan uppvisa både god reliabilitet och validitet,
eftersom dessa begrepp utgör ett mått på hur god kvalité forskningen är av. Reliabilitet och
validitet krävs därmed för att kunna göra en bedömning av forskningens tillförlitlighet (Bryman
& Bell, 2014).

4.6.1 Reliabilitet
Reliabiliteten syftar till att förklara om undersökningen ger samma resultat vid upprepade
mätningar. Ejlertsson (2014) menar att frågorna ska vara utformade på ett sätt som gör att
respondenterna som besvarar dem ska kunna svara likadant oavsett vid vilket tillfälle de
besvaras. Frågor som är utformade på ett mindre bra sätt kan ge en slumpvariation i svaren,
vilket leder till en låg reliabilitet (Ejlertsson, 2014). Angående personlighetstestet som är
inkluderat i enkäten valde vi att inte utforma egna frågor eftersom detta skulle kunna påverka
reliabiliteten i negativ bemärkelse. Vi valde istället att skicka en förfrågan via Berkeley
Personality Lab (2007) om att få ett färdigt test utformat på svenska eftersom testen vanligtvis
är konstruerade på engelska. Därmed uppstod inga problem gällande översättningen och att
använda ett befintligt test stärkte reliabiliteten eftersom det har använts tidigare.
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För att mäta graden av oberoende utformades vinjettfrågor med hjälp av inspiration från tidigare
kandidatuppsatser och vetenskaplig forskning. Vinjettfrågor har i tidigare vetenskaplig
forskning tillämpats (Moore, Tanlu, & Bazerman, 2010), dock inte, oss veterligen, vid
undersökning av revisorers oberoende förutom i tidigare kandidatuppsatser. Någon metod,
alternativt modell, som tidigare har applicerats i syfte att mäta graden av oberoende fann vi inte
och detta påverkade därmed reliabiliteten i negativ bemärkelse. Konceptet i två av
vinjettfrågorna som har använts i denna studie kan anses ha tillämpats tidigare eftersom de har
använts i tidigare kandidatuppsatser, däremot har inte den exakta formuleringen av dem
använts. En vinjettfråga skapades dessutom endast med inspiration av tidigare forskning, varvid
konceptet inte har tillämpats tidigare. Det fanns även en risk att frågorna kunde tolkas olika
beroende på respondent och detta gjorde att vi inte kunde säkerställa att ett liknande resultat
skulle uppstå vid upprepade undersökningar, vilket även detta var negativt för reliabiliteten.

Eftersom denna studie mätte den beroende variabeln och de oberoende variablerna samtidigt
fanns, som tidigare nämnts, en risk att CMV uppstod. CMV kunde påverka studiens reliabilitet
negativt och för att minimera detta genomfördes en faktoranalys som påvisade att CMV inte
har uppstått, vilket var positivt för reliabiliteten. För att stärka studiens reliabilitet ytterligare
skulle enkäten kunnat besvaras av samma urval även vid ett senare tillfälle för att se om
undersökningen skulle gett samma resultat eller om respondenterna eventuellt påverkades av
temporära betingelser när de besvarade enkäten vid det första tillfället (Bryman & Bell, 2014).
På grund av den begränsade tidsram under vilken denna studie har framställts var det emellertid
inte möjligt att genomföra samma undersökning även vid ett senare tillfälle.

4.6.2 Validitet
Validitet anger huruvida ett mått för ett specifikt begrepp faktiskt mäter det aktuella begreppet
(Ejlertsson, 2014). Eftersom FFM har använts vid tidigare forskning (se exempelvis Judge &
Bono, 2000) antogs denna modell ha god validitet. Vidare fanns ett flertal påståenden som mätte
samma dimension inom FFM, då det fanns mellan åtta till tio påståenden som mätte vardera
dimension i modellen. För att granska validiteten ytterligare genomfördes Cronbach’s Alpha
före datamaterialet analyserades. På detta sätt var det möjligt att säkerställa om frågorna mätte
det som de avsåg att mäta.
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Vinjettfrågorna som var tänkta att mäta revisorernas grad av oberoende var utformade utifrån
en stark teori som tidigare har behandlat olika faktorer som kan äventyra oberoendet. Eftersom
den exakta formuleringen av vinjettfrågorna som har tillämpats i denna studie inte har använts
tidigare försämrades validiteten. Däremot valde vi att inkludera tre vinjettfrågor för att skapa
en bättre förståelse för om oberoendet mättes på ett korrekt sätt. Här gjordes en faktoranalys,
följt av Cronbach’s Alpha för att se om de tre olika vinjettfrågorna mätte samma sak, det vill
säga graden av oberoende. Vidare, när empirin var insamlad kunde den automatiskt överföras
till Excel och därifrån till SPSS (Webbenkäter, 2018), där analysen skedde. Att resultaten kunde
exporteras till Excel och därigenom importeras till SPSS automatiskt stärkte validiteten på så
vis att resultaten inte behövde matas in manuellt, vilket minskade risken för att fel skulle uppstå.

4.7 Forskningsetiska beaktanden
Inom samhällsforskning är det viktigt att vara medveten om de etiska aspekterna, vilka utgörs
av fyra huvudprinciper. Den första principen innebär att deltagarnas intressen ska skyddas
eftersom ett deltagande i ett forskningsprojekt inte ska medföra något lidande eller någon skada
(Denscombe, 2016). I vår studie har all information som har lämnats av respondenterna
bearbetats på ett konfidentiellt sätt och resultaten som sedan har publicerats har exkluderat all
information som skulle kunna avslöja någon av respondenternas identitet. Enkätförfarandet var
utformat på ett sådant sätt att det inte gick att koppla en viss individ till dess svar eftersom varje
respondent fick en egen kod, vilket ökade anonymiteten. Den insamlade informationen
användes endast till att uppnå denna studies syfte och raderades när datamaterialet hade
behandlats i studien. Respondenterna gavs även en möjlighet att få tillgång till
forskningsresultatet vid projektets slut eftersom enkäten avslutades med en öppen och frivillig
fråga där de kunde ange sin mejladress om de var intresserade att få ta del av studien och dess
resultat. Detta erbjudande var riktat till alla deltagare i undersökningen eftersom samtliga ska
behandlas på ett lika och rättvist sätt vid en undersökning (Denscombe, 2016). Att erbjuda
denna möjlighet kunde även upplevas vara positivt utifrån respondenternas perspektiv eftersom
en forskare inte enbart ska behandla deltagarna som försökspersoner för att kunna erhålla data,
utan den tid och energi som respondenterna lägger ned bör ge någonting tillbaka (Denscombe,
2016). Däremot gav mejladresserna information kring förnamn, efternamn och byråtillhörighet
men dessa uppgifter hanterades med särskild försiktighet och raderades när resultatet hade
skickats ut till dem som önskade att få ta del av det. Övriga frågor innehöll inga uppgifter som
kunde hänföras till en specifik respondent.
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Den andra principen behandlar frivilligheten och samtycket till att delta i forskningsprojektet.
Ett deltagande måste alltid vara frivilligt och tillgång till den nödvändiga information kring
undersökningen bör vara tillräcklig för att en bedömning ska kunna göras angående ett
eventuellt deltagande. Med andra ord måste forskaren lämna all information som krävs för ett
samtycke (Denscombe, 2016). Att delta i vår undersökning var helt frivilligt. Samtliga frågor i
enkäten var frivilliga att besvara vid deltagandet om respondenterna eventuellt upplevde att det
fanns någonting de inte ville besvara. Vidare kunde enkäten skickas in med ofullständiga svar
och respondenterna kunde lämna webbsidan där enkäten besvarades när som helst, vilket
garanterade frivilligheten att delta.

Den tredje principen är att falska förespeglingar och oriktiga framställningar ska undvikas och
den vetenskapliga integriteten ska säkerställas. En forskare förväntas vara öppen och tydlig med
sin forskning och det datamaterial som insamlas ska endast användas för att kunna uppnå syftet
med en studie (Denscombe, 2016). Denna princip uppfylldes genom att ett följebrev medföljde
vid utskick av enkäten där studiens syfte förklarades (se bilaga 4). I följebrevet togs dock
beslutet att använda begreppet beslutsfattande istället för oberoende eftersom termen oberoende
kan anses ha en negativ klang. Dessutom påverkas graden av oberoendet till stor del av det
beslut revisorn tar, antingen i positiv eller negativ bemärkelse och att använda ordet
beslutsfattande istället för oberoende ansågs därmed inte vara vilseledande. Vidare klargjordes
att det insamlade materialet endast skulle användas i forskningssammanhang. Dessutom fanns
kontaktuppgifter till oss tillgängliga vid eventuella frågor kring forskningen och dess innebörd
för att uppvisa vår transparens. Slutligen ska forskningen även följa den nationella
lagstiftningen (Denscombe, 2016) men eftersom denna studie ingick i en utbildning på
kandidatnivå, vilket innebär en högskoleutbildning på grundnivå, omfattades den inte av lagen
om etikprövning (SFS 2003:460).
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5. Empirisk analys
I detta kapitel kommer en analys att ske av datamaterialet som har inkommit genom
enkätundersökningen. Inledningsvis kommer beskrivande statistik av materialet att presenteras,
följt av en diskussion kring sammanslagning av variabler för att undersöka huruvida flera
faktorer kan bilda en variabel. Därefter kommer materialet att analyseras genom en
korrelationsanalys följt av multipla regressionsanalyser och slutligen sker en sammanställning
av hypotesprövningen för att se vilka hypoteser som stöds och inte.

5.1 Beskrivande statistik
Totalt påbörjades 249 av enkäterna som skickades ut, varav 204 respondenters svar ansågs vara
lämpade att basera analysen på. Tabell 5.1 visar att 128 män och 76 kvinnor deltog i studien.
Männen representerar därmed 62,7 procent och kvinnorna 37,3 procent. Ur tabell 4.2 i
föregående kapitel kan det utläsas att det finns nästan dubbelt så många män som kvinnor inom
revisionsprofessionen, vilket är en potentiell förklaring till denna snedfördelning. Vidare
uppgav ingen respondent annat som kön, varför denna kategori inte kommer att inkluderas i
analysen.
Tabell 5.1 Könsfördelning
Kön

Antal

Andel

Man

128

62,7%

Kvinna

76

37,3%

Totalt

204

100,0%

Respondenterna ombads även att ange sitt födelseår. Utifrån födelseåren har åldern beräknats
om i hela år för att skapa en lättare översikt. Tabell 5.2 illustrerar att den yngsta respondenten
har angett att hen är 28 år, medan den äldsta har uppgett att hen är 78 år. Vidare är
respondenternas medianålder 45 år och medelvärdet 46,10 år med en standardavvikelse på 12
år.
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Tabell 5.2 Åldersfördelning
Ålder
Medelvärde

46,10

Median

45

Standardavvikelse

12

Minimum

28

Maximum

78

N = 204

Av de 204 respondenterna är 186 stycken auktoriserade och 18 godkända, vilket finns
presenterat i tabell 5.3. De auktoriserade revisorerna representerar därmed 91,2 procent och de
godkända 8,8 procent. Vid en första anblick kan, som tidigare nämnts, antalet auktoriserade
revisorer som besvarade enkäten anses vara högt jämfört med antalet godkända. Ur tabell 4.3 i
föregående kapitel kan det dock utläsas att det finns betydligt fler auktoriserade än godkända
revisorer i Sverige. År 2013 försvann möjligheten att bli godkänd revisor (Wikner, u.d.), vilket
förklarar att det idag finns betydligt fler auktoriserade revisorer. Detta i sin tur är en förklaring
till snedfördelningen gällande

yrkestitel.

Eftersom

vi

inte

lyckades

nå

ut

till

revisorsassistenterna kommer dessa, som tidigare nämnts, inte att finnas representerade i
analysen.

Tabell 5.3 Yrkestitel
Yrkestitel
Auktoriserad revisor
Godkänd revisor
Totalt

Antal

Andel

186

91,2%

18

8,8%

204

100%

Tabell 5.4 visar respondenternas totala erfarenhet av revisionsprofessionen, mätt utifrån antal
år. Med detta avses den sammanlagda erfarenheten och inte byråerfarenhet, det vill säga antalet
år som revisorn har arbetat på sin nuvarande byrå. Den respondent som har flest års erfarenhet
har varit verksam inom revisionsprofessionen i 48 år, medan den respondent med minst antal
års erfarenhet endast har varit verksam inom professionen i fyra år.
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Tabell 5.4 Antal års erfarenhet inom revisionsprofessionen
Yrkeserfarenhet
Medelvärde

20,14

Median

19,00

Standardavvikelse

11,57

Minimum

4

Maximum

48

N = 204

Respondenterna ombads även att ange om de arbetar på en Big 4-byrå eller en icke Big 4-byrå.
Av de 204 revisorer som denna analys baseras på arbetar 79 stycken inom Big 4 och 124 stycken
inom icke Big 4, vilket framgår i tabell 5.5. Vidare valde en respondent att inte uppge vilken
typ av byrå hen arbetar på.
Tabell 5.5 Byråtillhörighet
Byråtillhörighet

Antal

Andel

79

38,7%

Icke Big 4

124

60,8%

Ej uppgett

1

0,5%

204

100%

Big 4

Totalt

Nedan kommer beskrivande statistik för de oberoende variablerna, det vill säga
personlighetsdragen, att presenteras. Samtliga påståenden gällande personlighetsdragen har en
femgradig likertskala som svarsalternativ och 1 innebär att revisorerna inte instämt alls, medan
5 innebär att de instämt helt. Vid analys av den beskrivande statistiken för personlighetsdragen
används medelvärdet 3 som utgångspunkt och medelvärdena som överstiger 3 betraktas som
höga medan medelvärdena som understiger 3 betraktas som låga, detta för att underlätta
tolkningen.

I tabell 5.6 återfinns beskrivande statistik för påståendena som avsåg att mäta graden av
neuroticism. Tabellen visar att medelvärdena på de tre omvända påståendena är höga, vilket på
samma sätt som de låga medelvärdena på de övriga påståendena tyder på en låg grad av
neuroticism. Detta innebär att revisorer generellt besitter en låg grad av personlighetsdraget,
vilket bland annat innebär att de sällan känner sig deprimerade eller nedstämda, att de hanterar
stress bra och känner mindre oro. De har dessutom hög stabilitet i sina känslor och känner sig
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sällan nervösa. Det påstående som uppvisar högst medelvärde är ”behåller lugnet i spända
situationer” vilket innebär att revisorer i hög utsträckning är bra på att behålla lugnet i andra än
lugna situationer. Däremot är det högsta svaret på detta påstående 4 på den femgradiga
likertskalan, vilket innebär att ingen revisor har instämt helt till att den behåller lugnet i spända
situationer. Det påstående som uppvisar lägst medelvärde är ”är deprimerad, nedstämd” vilket
innebär att revisorer generellt inte känner sig deprimerade eller nedstämda och det tyder på att
de har god stabilitet i sina känslor. Dessutom har ingen svarat 5, instämmer helt, till påståendet
”kan vara lynnig” vilket också kan tyda på god stabilitet i känslorna.

Tabell 5.6 Beskrivande statistik för påståendena hänförda till neuroticism
Fråga

Medelvärde

Standardavvikelse

Min

Max

N

6.4 Är deprimerad, nedstämd

1,58

0,887

1

5

204

6.9R Är avslappnad, hanterar stress bra

3,81

0,922

1

5

202

6.14 Kan vara spänd

2,53

1,094

1

5

204

6.19 Oroar sig mycket

2,47

1,129

1

5

204

6.24R Är emotionellt stabil, blir inte lätt upprörd

3,87

1,073

1

5

202

6.29 Kan vara lynnig

1,88

0,933

1

4

203

6.34R Behåller lugnet i spända situationer

4,04

0,764

1

4

204

6.39 Lätt blir nervös

2,18

1,006

1

5

204

Tabell 5.7 visar beskrivande statistik för de påståenden som avsåg att mäta graden av
extraversion. De tre omvända påståendena uppvisar låga medelvärden, vilket på samma sätt
som de övriga påståendenas höga medelvärden tyder på en högre grad av extraversion. Detta
innebär att revisorer generellt kan ses som extroverta individer som kännetecknas av bland
annat ett utåtriktat och socialt beteende. De är pratglada, har mycket energi och sprider mycket
entusiasm. Att revisorer sprider mycket entusiasm stärks till viss del av att ingen revisor har
svarat 1 på den femgradiga likertskalan till påståendet ”sprider mycket entusiasm”. Det
påstående som uppvisar högst medelvärde är ”är beslutsam som person”, vilket innebär att
revisorer i hög grad känner sig beslutsamma. Påståendet ”tenderar att vara tyst” uppvisar lägst
medelvärde och betyder att de i låg utsträckning tenderar att vara tysta, vilket därmed tyder på
att de är utåtriktade och sociala individer.
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Tabell 5.7 Beskrivande statistik för påståendena hänförda till extraversion
Fråga

Medelvärde

Standardavvikelse

Min

Max

N

6.1 Är pratsam

3,54

0,964

1

5

204

6.6R Är reserverad

2,45

1,070

1

5

202

6.11 Är full av energi

3,68

0,838

1

5

204

6.16 Sprider mycket entusiasm

3,60

0,803

2

5

204

6.21R Tenderar att vara tyst

2,44

1,051

1

5

204

6.26 Är beslutsam som person

3,94

0,846

1

5

204

6.31R Ibland är blyg, hämmad

2,45

1,020

1

5

203

6.36 Är utåtriktad, social

3,81

0,907

1

5

204

I tabell 5.8 återfinns beskrivande statistik för påståendena som avsåg att mäta graden av
öppenhet för erfarenhet. Variationen i medelvärdena är relativt hög eftersom fem påståenden
överstiger medelvärdet 3 medan fem understiger värdet, vilket gör att det är svårt att göra ett
uttalande kring huruvida revisorer generellt besitter en hög eller låg grad av öppenhet för
erfarenhet. Det skulle därför kunna sägas att revisorer varken besitter en låg eller en hög grad
av öppenhet utifrån en tolkning av de enskilda påståendena. Däremot har samtliga påståenden
varierande svar från 1 till 5, vilket tyder på att det finns hög variation. Det påstående som
däremot uppvisar högst medelvärde är ”är nyfiken på många olika saker”, som tyder på att
revisorer i hög utsträckning är nyfikna individer vilket därmed skulle kunna innebära att de är
villiga att exempelvis upptäcka och prova på nya saker. Påståendet ”föredrar rutinmässiga jobb”
uppvisar lägst medelvärde, vilket betyder att revisorer i låg grad föredrar arbeten med rutiner,
utan hellre föredrar variation i sitt arbete.
Tabell 5.8 Beskrivande statistik för påståendena hänförda till öppenhet för erfarenhet
Fråga

Medelvärde

Standardavvikelse

Min

Max

N

6.5 Är originell, kommer på nya idéer

3,35

1,014

1

5

204

6.10 Är nyfiken på många olika saker

4,09

0,889

1

5

204

6.15 Är sinnrik, filosofisk

2,73

1,121

1

5

203

6.20 Har en livlig fantasi

2,73

1,184

1

5

204

6.25 Är uppfinningsrik

3,26

0,982

1

5

204

6.30 Uppskattar konst, estetiska upplevelser

2,85

1,283

1

5

204

6.35R Föredrar rutinmässiga jobb

2,36

1,062

1

5

204

6.40 Gillar att reflektera, leker med idéer

3,50

1,005

1

5

204

6.41R Har få konstnärliga intressen

3,27

1,302

1

5

204

6.44 Är bevandrad inom konst, musik eller litteratur

2,64

1,217

1

5

204
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I tabell 5.9 visas beskrivande statistik för de påståenden som avsåg att mäta graden av vänlighet.
Tabellen visar låga medelvärden på de omvända påståendena och höga medelvärden på
resterande påståenden, vilket sammantaget innebär att revisorer generellt besitter en hög grad
av vänlighet. De tenderar därmed att bland annat vara hjälpsamma och omtänksamma individer,
undviker gärna konflikter och har en god samarbetsförmåga. Att de tycker om att samarbeta
med andra och därmed troligen har god samarbetsförmåga stärks till viss del av att ingen revisor
svarat 1 på påståendet ”gillar att samarbeta med andra”. Det påstående som uppvisar högst
medelvärde är ”är hjälpsam och osjälvisk med andra” vilket tyder på att de i hög utsträckning
tycker om att hjälpa andra. Påståendet ”startar gräl med andra” uppvisar det lägsta medelvärdet,
vilket tyder på att revisorer i hög grad undviker konflikter.
Tabell 5.9 Beskrivande statistik för påståendena hänförda till vänlighet
Fråga

Medelvärde

Standardavvikelse

Min

Max

N

6.2R Tenderar att hitta fel hos andra

2,75

1,023

1

5

204

6.7 Är hjälpsam och osjälvisk med andra

4,27

0,752

1

5

203

6.12R Startar gräl med andra

1,26

0,558

1

5

204

6.17 Av naturen är förlåtande

3,60

0,930

1

5

203

6.22 Som vanligtvis litar på andra

3,60

0,949

1

5

204

6.27R Kan vara kall och reserverad

2,45

1,106

1

5

204

6.32 Är omtänksam och vänlig i princip mot alla

4,08

0,795

1

5

203

6.37R Ibland är oförskämd mot andra

1,64

0,863

1

5

204

6.42 Gillar att samarbeta med andra

4,04

0,824

2

5

202

Den beskrivande statistiken för de påståenden som avsåg att mäta graden av samvetsgrannhet
återfinns i tabell 5.10. De omvända påståendena uppvisar låga medelvärden och de övriga
påståendena visar höga medelvärden, vilket sammantaget innebär att revisorer besitter en hög
grad av samvetsgrannhet. Detta innebär att de bland annat har ett målmedvetet beteende, är
medvetna om sina handlingar och är välorganiserade. Påståendet som uppvisar det högsta
medelvärdet är ”är en pålitlig medarbetare” och har dessutom minst variation i svaren eftersom
dessa endast varierar mellan 3 och 5. Detta innebär att revisorer i hög utsträckning ser sig själva
som pålitliga medarbetare. Påståendet med lägst medelvärde är ”kan vara något oaktsam” tätt
följt av ”tenderar att vara lat”, vilket innebär att revisorer inte ser sig själva som oaktsamma
och lata individer.
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Tabell 5.10 Beskrivande statistik för påståendena hänförda till samvetsgrannhet
Fråga

Medelvärde

Standardavvikelse

Min

Max

N

6.3 Utför ett jobb grundligt

4,17

0,707

2

5

203

6.8R Kan vara något oaktsam

2,04

1,036

1

5

204

6.13 Är en pålitlig medarbetare

4,70

0,529

3

5

202

6.18R Tenderar att vara oorganiserad

2,09

1,126

1

5

204

6.23R Tenderar att vara lat

2,05

1,137

1

5

204

6.28 Ger mig inte förrän uppgiften är fullföljd

4,16

0,849

1

5

203

6.33 Gör saker på ett effektivt sätt

4,15

0,778

2

5

203

6.38 Gör upp planer och fullföljer dem

3,90

0,844

2

5

203

6.43R Lätt blir distraherad

2,47

1,014

1

5

204

I tabell 5.11 återfinns beskrivande statistik för de fem personlighetsdragen när en
sammanslagning har gjorts av samtliga påståenden hänförda till vart och ett av
personlighetsdragen. Eftersom att vissa påståenden var omvända har dessa behövt korrigeras
för att de totala medelvärdena inte ska bli felaktiga. Ur tabellen kan det utläsas att neuroticism
är det personlighetsdrag som uppvisar lägst medelvärde. Extraversion, öppenhet för erfarenhet
samt vänlighet uppvisar höga medelvärden eftersom de överstiger 3 och vidare uppvisar
samvetsgrannhet högst medelvärde.
Tabell 5.11 Beskrivande statistik för sammanslagningen av samtliga personlighetsdrag
Fråga

Medelvärde

Standardavvikelse

Min

Max

N

Neuroticism

2,12

0,624

1

5

199

Extraversion

3,65

0,613

1

5

201

Öppenhet för erfarenhet

3,15

0,707

1

5

203

Vänlighet

3,94

0,471

1

5

199

Samvetsgrannhet

4,03

0,540

1

5

198

I tabell 5.12 återfinns beskrivande statistik för de beroende variablerna, det vill säga de tre
revisionsfallen. Medelvärdena är relativt snarlika, eftersom de ligger nära 3. Dock tyder
standardavvikelserna på att det finns relativt höga avvikelser från medelvärdena, samtidigt som
minimi- och maximivärdena visar bred variation eftersom det finns varierande svar från 1 till 5
på alla revisionsfall, varför vidare analys av materialet och därmed sambandet mellan
personlighetsdrag och oberoende är nödvändig.
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Tabell 5.12 Beskrivande statistik för revisionsfallen
Fråga

Medelvärde

Standardavvikelse

Min

Max

N

7 Revisionsfall A

3,0597

1,070

1

5

201

8 Revisionsfall B

2,9158

1,225

1

5

202

9 Revisionsfall C

3,1692

1,091

1

5

201

5.2 Sammanslagning av variabler
För att kunna påbörja analysen är en sammanslagning av de olika dimensionerna i
personlighetstestet avgörande, eftersom det finns mellan 8 till 10 påståenden som mäter varje
dimension i FFM. För att säkerställa om det är möjligt att skapa en variabel genom att slå
samman flera påståenden genomförs Cronbach’s Alpha och resultaten finns illustrerade i tabell
5.13.
Tabell 5.13 Cronbach’s Alpha för FFM
Dimension i FFM

Alpha-värde

Antal faktorer

Neuroticism

0,787

8

Extraversion

0,808

8

Öppenhet för erfarenhet

0,835

10

Vänlighet

0,688

9

Samvetsgrannhet

0,768

9

Först hade en faktoranalys kunnat genomföras för att undersöka huruvida frågorna mäter de
dimensioner som de är tänkta att göra, men eftersom personlighetstestet är hämtat från Berkeley
Personality Lab (2007) och därmed är ett befintligt test är chansen stor att de olika frågorna
mäter den dimension de är avsedda att mäta. Därför genomförs enbart Cronbach’s Alpha för
personlighetsdragen för att undersöka om en sammanslagning kan ske. För att det ska vara av
värde att göra en sammanslagning bör Alpha-värdet överstiga 0,7 (Pallant, 2016), vilket det gör
för fyra av fem variabler. Den variabel som understiger gränsvärdet 0,7 är vänlighet eftersom
Alpha-värdet uppgår till 0,688. För att se vilken fråga, alternativt vilka frågor, som ger detta
resultat genomförs en faktoranalys för variabeln för att undersöka huruvida något påstående
kan uteslutas för att förbättra variabelns värde. Faktoranalysen visar att Alpha-värdet inte skulle
förbättras oavsett vilket påstående som utesluts utan skulle snarare försämras (se bilaga 5, tabell
5.14).
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För att kunna undersöka resultatet ytterligare genomförs en korrelationsanalys, som beskriver
sambandet mellan två variabler (Pallant, 2016), för samtliga påståenden som behandlar
personlighetsdraget vänlighet (se tabell 5.15). Korrelationsanalysen visar ett flertal signifikanta
korrelationer mellan påståendena, samt att de är korrelerade med varandra på en lägre nivå då
den högsta korrelationen endast uppgår till 0,401. Detta innebär att ett uteslutande av något
påstående inte skulle medföra ett högre Alpha-värde. Det ursprungliga Alpha-värdet, 0,688, är
däremot inte exceptionellt lågt utan ligger relativt nära gränsvärdet och därmed tas beslutet att
ta hänsyn till variabeln i analysen. Eftersom endast en variabel understiger gränsvärdet anses
testet fortfarande ha god reliabilitet och därmed vara ett tillräckligt etablerat och tillförlitligt
test vid mätning av personlighetsdrag.
Tabell 5.15 Pearson-korrelationsmatris för variabeln vänlighet
Variabel

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1

2

-,002

1

3

,244**

,263**

1

4

,267**

,071

,189**

5

,194**

,117

,288**

,331**

1

6

,187**

,097

,120

,155*

,260**

1

7

,248**

,368**

,328**

,240**

,327**

,363**

1

8

,204**

,246**

,401**

,093

,080

,286**

,280**

1

9

,151*

,142*

,133

,189**

,142*

,261**

,117

9

1

,227**

1

Signifikansnivå: **<.01, *<.05.
N=204
1. Tenderar att hitta fel hos andra

6. Kan vara kall och reserverad

2. Är hjälpsam och självisk med andra

7. Är omtänksam och vänlig i princip mot alla

3. Startar gräl med andra

8. Ibland är oförskämd mot andra

4. Av naturen är förlåtande

9. Gillar att samarbeta med andra

5. Vanligtvis litar på andra

Angående de tre revisionsfallen var tanken att de tillsammans skulle mäta det bakomliggande
konceptet oberoende. Först genomförs Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adecuacy
(KMO) och Bartlett’s Test of Sphericity för att undersöka om en faktoranalys är passande att
genomföra. För att en faktoranalys ska vara passande bör KMO-värdet överstiga 0,6 medan
Barlett’s test är signifikant när p-värdet>0,05 (Pallant, 2016), däremot uppfylls inget av de båda
testens krav (se bilaga 5, tabell 5.16). Detta innebär att revisionsfallen tillsammans inte har mätt
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det som de var tänkta att göra vilket resulterar i att studiens reliabilitet försämras. Även
Cronbach’s Alpha genomförs för att säkerställa om det inte är möjligt att skapa en variabel av
de tre revisionsfallen, vilket det inte är eftersom Alpha-värdet endast uppgår till 0,209. Det
skulle inte vara av värde att skapa en variabel av de tre revisionsfallen, därmed kommer denna
analys att utgå från tre beroende variabler och varje revisionsfall kommer att utgöra en variabel.
Att en sammanslagning av de olika fallen inte kan ske innebär att de tillsammans inte mäter det
bakomliggande konceptet, däremot anses varje fall fortfarande mäta oberoendet enskilt.
Eftersom Alpha-värdet för revisionsfallen inte når upp till gränsvärdet bör samtliga resultat som
presenteras härnäst tolkas med försiktighet.

5.3 Bivariat korrelationsanalys
För att undersöka huruvida det finns ett samband mellan personlighetsdragen, de tre
revisionsfallen

och

kontrollvariablerna

enskilt

genomförs

en

korrelationsanalys.

Korrelationsanalysen syftar till att beskriva sambandet mellan två variabler (Pallant, 2016).
Först redogörs för de korrelationer som identifieras mellan personlighetsdragen och
oberoendet. Sedan redogörs för personlighetsdragens samband med studiens kontrollvariabler
och därefter beskrivs korrelationerna mellan kontrollvariablerna för att se huruvida indikationer
uppvisas på att multikollinearitet eventuellt kan föreligga.

Fyra signifikanta korrelationer mellan personlighetsdragen och oberoendet kan utläsas ur
korrelationsmatrisen (se tabell 5.17). Som tidigare nämnts är det inte möjligt att skapa en
variabel för oberoendet, utan analysen kommer att utgå från tre beroende variabler. En
signifikant negativ korrelation kan utläsas mellan neuroticism och revisionsfall C. Detta innebär
att en högre grad av neuroticism medför att benägenheten att rapportera klienters ekonomiskt
dåliga situation reduceras, vilket skulle påverka oberoendet negativt. Vidare återfinns
indikationer på att öppenhet för erfarenhet kan ha en påverkan på oberoendet eftersom två
positiva signifikanta korrelationer kan utläsas mellan öppenhet för erfarenhet och revisionsfall
B samt C. Den första korrelationen innebär att en högre grad av personlighetsdraget medför att
revisorers benägenhet att rapportera en klients ekonomisk dåliga situation i revisionsberättelsen
är högre, vilket skulle ha en positiv inverkan på oberoendet. Även den andra korrelationen
påverkar oberoendet positivt då lojaliteten mot det egna företaget är lägre vid beslutsfattandet,
vilket medför att revisorn skulle påpeka den upptäckta bristen som hens eget företag står bakom.
Vidare uppvisas ett positivt signifikant samband mellan vänlighet och revisionsfall B, vilket
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återigen skulle vara positivt för oberoendet då en högre grad av vänlighet innebär en sämre
lojalitet mot det egna företaget gentemot klienten. Inga korrelationer återfinns mellan
personlighetsdragen extraversion samt samvetsgrannhet och de tre revisionsfallen, vilket
innebär att det inte finns några indikationer på att sättet revisorer interagerar med andra
individer samt att de agerar på sätt som anses vara socialt acceptabelt har någon påverkan på
deras förmåga att bibehålla oberoendet.

Ett flertal signifikanta korrelationer kan utläsas mellan de oberoende variablerna och
kontrollvariablerna. Gällande neuroticism och kontrollvariablerna kan en signifikant negativ
korrelation utläsas mellan personlighetsdraget och ålder samt erfarenhet. Detta innebär att ju
äldre och mer erfaren en revisor är, desto lägre är graden av neuroticism, det vill säga att
stabiliteten i känslorna är mer stabil. Vidare återfinns en negativ korrelation mellan öppenhet
för erfarenhet och dummy-variabeln kön, medan sambandet är positivt mellan
personlighetsdraget och ålder samt erfarenhet. Dessa korrelationer innebär att kvinnor inte har
en lika stor vilja att prova nya aktiviteter och lämna sin bekvämlighetszon jämfört med män,
samt att en äldre och mer erfaren revisor har en större vilja att testa på nya saker och lämna
bekvämlighetszonen. Det förekommer även ett signifikant positivt samband mellan vänlighet
och dummy-variabeln byråtillhörighet, vilket indikerar att revisorer inom Big 4 tenderar att vara
bättre på att interagera och komma överens med andra individer än revisorer inom de mindre
byråerna. Slutligen identifieras även en positiv korrelation mellan samvetsgrannhet och kön,
vilket innebär att kvinnor har en större tendens att agera på sätt som anses vara socialt
acceptabla och undviker i större grad att utföra impulsiva handlingar än män.

Gällande korrelationen mellan kontrollvariablerna finns det signifikanta korrelationer mellan
samtliga variabler med undantag för kön och dummy-variabeln yrkestitel samt byråtillhörighet.
Fyra korrelationer, varav en positiv och tre negativa, kan utläsas mellan ålder och samtliga
kontrollvariabler. Den positiva korrelationen förekommer mellan ålder och erfarenhet, vilket
innebär att ju äldre en revisor är, desto större är sannolikheten att hen besitter mer erfarenhet.
De negativa korrelationerna, som kan utläsas mellan ålder och övriga kontrollvariabler,
indikerar att de yngre respondenterna som har deltagit i undersökningen är auktoriserade
kvinnor från en Big 4-byrå. Vidare finns det indikationer på att kvinnor har mindre erfarenhet
än män då ett negativt samband kan utläsas mellan kön och erfarenhet. Det förekommer även
signifikanta korrelationer mellan erfarenhet och yrkestitel samt byråtillhörighet. Sambandet är
positivt för den första korrelationen och negativ för den andra, vilket innebär att en auktoriserad
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revisor besitter mer erfarenhet än en godkänd och att mer erfarna revisorer främst förekommer
i de mindre byråerna. Slutligen återfinns även indikationer på att auktoriserade revisorer främst
arbetar inom Big 4 då en positiv korrelation förekommer mellan yrkestitel och byråtillhörighet.
Eftersom en hög korrelation föreligger mellan ålder och erfarenhet ger detta indikationer på att
multikollinearitet kan föreligga, vilket undersöks vidare i nästkommande avsnitt.

Tabell 5.17 Pearson-korrelationsmatris för hela materialet
Variabel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1

2

,204**

1

3

,000

-,007

1

4

-,003

-,020

-,151*

1

5

-,062

-,035

,083

-,382**

1

6

,103

,147*

,159*

-,166*

,350**

1

7

-,074

,144*

-,064

-,325**

,247**

,087

1

8

-,005

-,052

,035

-,205**

,109

-,194**

,159*

1

9

,070

,095

,102

-,135*

,050

,231**

,036

-,020

1

10

,093

-,106

-,138

,138

-,014

-,194**

,093

,234**

-,203**

1

11

,046

,089

,107

-,157*

,061

,179*

,011

,050

,835**

-,187**

1

12

,117

-,021

-,018

-,079

-,028

-,035

,006

-,056

-,263**

-,011

,344**

1

13

-,035

,079

-,037

,043

,022

-,002

,256**

-,036

-,215**

,038

-,279**

,246**

Signifikansnivå: **<.01, *<.05.

N=204
1. Revisionsfall A

7. Vänlighet

2. Revisionsfall B

8. Samvetsgrannhet

3. Revisionsfall C

9. Ålder

4. Neuroticism

10. Kön (dummy)

5. Extraversion

11. Erfarenhet

6. Öppenhet för

12. Yrkestitel (dummy)

erfarenhet

13. Byråtillhörighet (dummy)

5.4 Multipel regressionsanalys
För att undersöka huruvida flera oberoende variabler och kontrollvariabler samtidigt kan ha en
påverkan på de beroende variablerna kommer en multipel regressionsanalys att genomföras
(Pallant, 2016). En multipel regressionsanalys kan i sin tur ses som en mer utvidgad version av
en korrelationsanalys då flera oberoende variabler sätts i förhållande till de beroende
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13

1

variablerna (Pallant, 2016). Innan en multipel regressionsanalys kan genomföras måste ett
flertal kriterier vara uppfyllda (Pallant, 2016).

Det första kriteriet är att urvalet måste vara tillräckligt stort. För att undersöka huruvida urvalet
lämpar sig för en multipel regressionsanalys används formeln N>50+8X, där X utgörs av antalet
oberoende variabler (Pallant, 2016). Denna studie inkluderar tio oberoende variabler, inklusive
kontrollvariablerna. Detta betyder således att denna studies stickprov måste överstiga 130,
vilket är uppfyllt eftersom stickprovet uppgår till 204. Vidare ska materialet vara normalfördelat
(Pallant, 2016), vilket har undersökts genom ett Kolmogorov-Smirnov-test för de beroende
variablerna. Testet visar att endast revisionsfall A är normalfördelat och resultat som
härstammar från variabler som inte uppvisar normalfördelning bör beaktas med försiktighet.
Slutligen får inte multikollinearitet föreligga (Pallant, 2016). Eftersom en hög korrelation
föreligger mellan kontrollvariablerna ålder och erfarenhet i den bivariata korrelationsanalysen
(se tabell 5.17) är det nödvändigt att inkludera de båda kontrollvariablerna i samma modell för
att se huruvida multikollinearitet föreligger. Ett VIF-värde på högst 3,462 erhålls, vilket
föreligger mellan ålder och erfarenhet, när samtliga oberoende variabler och kontrollvariabler
är inkluderade i modellen, vilket är mindre än det kritiska VIF-värdet på 10. Därmed uppvisas
inga indikationer på att multikollinearitet föreligger (Pallant, 2016).

Multipla regressionsanalyser genomförs för hela materialet men dessvärre kan modellerna i sin
helhet inte påvisa någon signifikant regression. Därmed kan inga tolkningar göras och inga
resultat kan presenteras utifrån modellerna. Samtliga tabeller från regressionsanalysen finns att
tillgå i bilaga 6.

5.5 Sammanställning av hypotesprövning
Utifrån den bivariata korrelationsanalysen (se tabell 5.17) kommer denna studies hypoteser att
besvaras. Korrelationsanalysen visar indikationer på att några av personlighetsdragen enskilt
kan ha en påverkan på oberoendet. Betonas bör dock att resultaten som presenteras i
sammanställningen av hypotesprövningen (se tabell 5.21) endast bör ses som indikationer och
är ingenting som går att konstatera eftersom det inte är statistiskt säkerställt.

En korrelation uppvisas mellan neuroticism och ett revisionsfall, vilken dessutom är i linje med
den första utformade hypotesen. Det ger därmed visst stöd för hypotesen att revisorer som
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uppvisar en högre grad av neuroticism och därmed är känslomässigt instabila har en sämre
förmåga att förhålla sig oberoende. Därefter uppvisas korrelationer mellan öppenhet för
erfarenhet och två revisionsfall, vilken däremot inte är i linje med den utformade hypotesen
kring personlighetsdragets påverkan på oberoendet. Båda korrelationerna talar för att en högre
grad av öppenhet för erfarenhet, det vill säga en vilja att upptäcka nya saker och en förmåga att
lämna bekvämlighetszonen, har en positiv påverkan på oberoendet, medan den tredje utformade
hypotesen sade att en högre grad av öppenhet för erfarenhet skulle ha en negativ inverkan på
oberoendet. Detta leder till att hypotesen uppvisar ett omvänt resultat. En sista korrelation
återfinns mellan vänlighet och ett revisionsfall, vilket inte heller är i linje med den utformade
hypotesen gällande vänlighetens påverkan. Korrelationen visar att en högre grad av vänlighet,
det vill säga en bättre förmåga att interagera och komma överens med andra individer, påverkar
oberoendet i positiv bemärkelse medan den fjärde utformade hypotesen talade för att en högre
grad av vänlighet skulle ha en negativ inverkan på oberoendet. Således uppvisar även denna
hypotes ett omvänt resultat. Sammanfattningsvis stöds en hypotes till viss del, två hypoteser
uppvisar omvända resultat varför de inte stöds och det finns inte heller något stöd för resterande
två hypoteser.

Tabell 5.21 Sammanställning av hypotesprövning
Hypotes

Tillstånd

Resultat

H1: Revisorer som uppvisar en högre grad av neuroticism
har en sämre förmåga att förhålla sig oberoende

Stöds till viss
del

Samband uppvisas i endast
ett revisionsfall

H2: Revisorer som uppvisar en högre grad av extraversion
har en sämre förmåga att förhålla sig oberoende

Stöds ej

Samband saknas

H3: Revisorer som uppvisar en högre grad av öppenhet för
erfarenhet har en sämre förmåga att förhålla sig oberoende

Stöds ej

Omvänt, indikationer på att
en högre grad innebär en
bättre förmåga

H4: Revisorer som uppvisar en högre grad av vänlighet
har en sämre förmåga att förhålla sig oberoende

Stöds ej

Omvänt, indikationer på att
en högre grad innebär en
bättre förmåga

H5: Revisorer som uppvisar en högre grad av samvetsgrannhet
har en bättre förmåga att förhålla sig oberoende

Stöds ej

Samband saknas

49

6. Diskussion och slutsats
I detta kapitel kommer först en kort sammanfattning av studiens resultat att göras. Därefter
presenteras slutsatserna i samband med att studiens syfte besvaras. Sedan presenteras de bidrag
som studien anses ha genererat och avslutningsvis lämnas förslag till fortsatt forskning kring
personlighetsdragens påverkan inom revisionsprofessionen.

6.1 Sammanfattning av studiens resultat
Denna studie har syftat till att förklara huruvida det finns ett samband mellan revisorers
personlighetsdrag och deras förmåga att bibehålla oberoendet. Utifrån en korrelationsanalys
uppvisas indikationer på att personlighetsdragen neuroticism, öppenhet för erfarenhet och
vänlighet skulle kunna ha en påverkan på oberoendet, däremot är indikationerna mycket svaga.
Vidare gav en multipel regressionsanalys möjligheten att förklara huruvida flera
personlighetsdrag, tillsammans med kontrollvariablerna, kunde ha en påverkan på oberoendet
samtidigt. Dessvärre blev inga modeller signifikanta, varför de inte kunde tolkas. Studiens
resultat bör dock tolkas med försiktighet eftersom de tre revisionsfallen som tillämpades i denna
studie tillsammans misslyckades att mäta det bakomliggande konceptet oberoende, varför
denna studie har utgått från tre beroende variabler som samtliga har behandlat olika scenarion
där revisorns oberoende skulle kunna äventyras.

6.2 Slutsatser
För att undersöka personlighetsdragen användes ett tillförlitligt mätinstrument, FFM, och
utifrån personlighetstestet går det att konstatera vilka personlighetsdrag som generellt är mer
eller mindre förekommande hos revisorer. En låg grad av neuroticism förekommer och är det
personlighetsdrag som uppvisar lägst medelvärde. Detta innebär kortfattat att revisorer besitter
en god känslomässig stabilitet och känner sig sällan nedstämda. En högre grad av extraversion
finns generellt representerat hos revisorerna, vilket innebär att de är utåtriktade, pratglada och
sociala individer som har mycket energi och som gärna sprider entusiasm. Vidare återfinns även
en hög grad av öppenhet för erfarenhet, vilket innebär att revisorer generellt kan sägas präglas
av en vilja att prova nya aktiviteter samtidigt som de har ett intresse av att möta nya människor
och en mottaglighet för idéer som inte hör till vanligheterna. Revisorer besitter även en hög
grad av vänlighet, vilket innebär att de är hjälpsamma och omtänksamma individer som
undviker konflikter och har god samarbetsförmåga. Slutligen är samvetsgrannhet generellt
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förekommande i hög grad och är dessutom det personlighetsdrag som uppvisar högst
medelvärde. Detta innebär således att revisorer kännetecknas av ett målmedvetet beteende och
att de är medvetna om sina handlingar samt välorganiserade.

Angående sambandet mellan revisorers personlighetsdrag och oberoende kan däremot inte
några slutsatser som är helt tillförlitliga göras eftersom graden av oberoende inte mättes på ett
tillförlitligt sätt. Det kan ha varit fel att använda vinjettfrågor som mätinstrument, bland annat
eftersom texter kan tolkas olika och ge varierande resultat beroende på tillfälle, men det kan
även ha varit fel att behandla olika situationer i dem. En potentiell förklaring till att det inte
gick att göra en sammanslagning av vinjettfrågorna är att revisorer agerar på olika sätt beroende
på vilken faktor inom konceptet oberoende de utsätts för. Studien visar emellertid att det finns
indikationer på samband mellan neuroticism, öppenhet för erfarenhet samt vänlighet och
oberoendet eftersom korrelationer uppvisas mellan dessa personlighetsdrag och antingen ett
eller två av de tre revisionsfallen. För att med säkerhet kunna hävda en stark korrelation mellan
personlighetsdragen och oberoendet som helhet anser vi att signifikanta samband skulle behövt
uppvisas mellan personlighetsdragen och samtliga tre revisionsfall, vilket det inte gör för något
personlighetsdrag.

Korrelationen mellan neuroticism och oberoendet är i linje med den utformade hypotesen och
indikerar att revisorer som besitter en högre grad av neuroticism och därmed är mer
känslomässigt instabila har en sämre förmåga att bibehålla oberoendet. Sweeney och Pierce
(2011) har funnit att revisorer med sämre självkänsla har svårare för att konfrontera klienten
vid eventuella funna brister, vilket skulle kunna påverka oberoendet negativt. Eftersom en låg
självkänsla är att förknippa med en hög grad av neuroticism är indikationerna som uppvisas i
denna studie således till viss del i linje med vad tidigare forskning har visat. De andra
korrelationerna, som uppvisas mellan öppenhet för erfarenhet, vänlighet och oberoendet, talar
för att en högre grad av både öppenhet för erfarenhet och vänlighet kan ha en positiv inverkan
på oberoendet. Detta är däremot inte i linje med någon av de utformade hypoteserna, varken
hypotes tre eller fyra, varför det är svårt att göra ett uttalande angående vad korrelationerna
skulle kunna bero på. Eftersom indikationerna emellertid är mycket svaga talar det för att
personlighetsdragen är en faktor som påverkar oberoendet i mycket låg utsträckning. Dessutom
återfinns inga indikationer på att extraversion och samvetsgrannhet skulle kunna ha en påverkan
på revisorns oberoende, vilket stärker att en revisors personlighetsdrag inte har en stor betydelse
för att oberoendet ska bibehållas.
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Inte heller de utvalda kontrollvariablerna visas kunna förklara revisorns oberoende, eftersom vi
i denna studie inte finner stöd för att kunna påvisa att varken kön, ålder, yrkestitel, erfarenhet
eller byråtillhörighet är faktorer som kan ha en påverkan. Flera forskare har genomfört studier
som har syftat till att förklara huruvida olika faktorer påverkar revisorernas oberoende och ett
flertal faktorer har identifierats, vilka även har diskuterats i denna studie (se avsnitt 3.2). Några
av de faktorer som har bevisats kunna påverka oberoendet ansågs dock inte vara lämpade att
tillämpa som kontrollvariabler i denna studie. Att vi inte har tillämpat faktorer som har påvisats
ha en påverkan på oberoendet är en potentiell förklaring till att vi i denna studie inte har lyckats
fånga någon faktor som kan konstateras påverka oberoendet. En annan möjlig förklaring är att
de skyddsåtgärder som finns, som bland annat analysmodellen, gällande lagar såsom
Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) och Revisorslagen (SFS 2001:883) men även obligatorisk
byrårotation, är tillräckligt etablerade, vägledande och välfungerande skyddsåtgärder för att
revisorerna inte ska riskera att reducera oberoendet.

En liknande kandidatuppsats har tidigare genomförts, som vände sig till revisorsassistenter och
nyligen auktoriserade revisorer inom små och medelstora bolag, med syftet att förklara deras
förmåga att stå emot extern manipulation (Wernerson & Larsson, 2015). Författarna fann
emellertid att inga personlighetsdrag som finns inkluderade i FFM hade någon påverkan på
deras förmåga att stå emot extern manipulation. Vår studie kan ses som en vidareutveckling av
Wernerson och Larssons (2015) kandidatuppsats eftersom den har vänt sig till en bredare
målgrupp, det vill säga både godkända och auktoriserade revisorer med både kortare och längre
erfarenhet, inom både Big 4 och icke Big 4, samt försökt att mäta oberoendet på ett generellt
sätt. Att mäta oberoendet på ett generellt sätt är däremot inget som lyckades, men genom att
kombinera denna studie med den tidigare ges en ökad förklaring till att revisorers
personlighetsdrag inte är en betydande faktor som påverkar oberoendet. Eftersom denna studie
emellertid endast visar mycket svaga indikationer på att vissa personlighetsdrag skulle kunna
ha en påverkan på oberoendet kan den till mycket liten del bekräfta det som Tang och Wang
(2010) har funnit i sin studie gällande att en individs personlighetsdrag har en påverkan på
arbeten som kräver självbedömningar.

6.3 Studiens bidrag
Denna studie har bidragit till att kartlägga både godkända och auktoriserade revisorers
personlighetsdrag. Informationen kring dessa anses kunna användas av de som vill söka sig till
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revisionsprofessionen, men är osäkra på om deras personlighetsdrag är lämpade inom
professionen. Den information som denna studie har genererat kring personlighetsdragen kan
anses berätta vilka personlighetsdrag som är fördelaktiga för en revisor att besitta. Betonas bör
däremot att det inte finns någonting som talar för att en revisor måste besitta vissa
personlighetsdrag, utan informationen bör endast tolkas utifrån vad som kan vara fördelaktigt.

Ett flertal forskare har under ett flertal år genomfört studier som syftat till att kartlägga de
faktorer som har en påverkan på oberoendet. Denna studie anses ha genererat ytterligare ett
bidrag till att täcka en relativt outforskad faktor, det vill säga personlighetsdrag, som kunde
tänkas ha en påverkan på revisorers förmåga att bibehålla oberoendet. Eftersom det har
konstaterats att personlighetsdrag har en påverkan på arbetsprestationer (Blickle m.fl., 2008),
främst inom yrken som kräver självbedömningar (Tang & Wang, 2010) har denna studie även
bidragit till en ökad förståelse för personlighetsdragens påverkan på arbetsprestationen i en
profession där självbedömningar förekommer.

Om studien hade gett tydliga signifikanta samband mellan personlighetsdragen och oberoendet
hade denna studie gett indikationer på att det hade varit fördelaktigt för rekryterare att använda
personlighetstester i rekryteringsprocessen. Däremot har denna studie snarare bidragit till att
förklara att personlighetsdragen inte är en faktor som påverkar arbetsprestationen i större
utsträckning, åtminstone inte revisorers arbetsprestation utifrån ett oberoendeperspektiv.
Rekryterare som idag använder personlighetstester för att kunna göra ett första urval kan således
gå miste om flera potentiella kandidater genom att endast basera sina urval på olika typer av
personlighetstester, särskilt inom revisionsprofessionen.

6.4 Förslag till framtida forskning
I denna studie har oberoendet mätts på ett generellt sätt, vilket misslyckades eftersom de tre
revisionsfallen, som behandlade olika situationer inom konceptet oberoende, inte tillsammans
lyckades mäta graden av oberoende. Ett förslag till framtida forskning är därmed att göra en
studie liknande denna, men att endast fokusera på en faktor som bevisats ha en påverkan på
oberoendet, vilket exempelvis skulle kunna vara intressekonflikter. En intressant frågeställning
kan därmed lyda som följer: Finns det något samband mellan revisorers personlighetsdrag och
deras förmåga att hantera intressekonflikter på ett korrekt sätt? Eftersom revisorns oberoende
är ett brett område finns det goda möjligheter att fokusera på mer specifika faktorer.
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Eftersom revisorers personlighetsdrag till stor del tycks ha uteslutits ur forskningen är detta ett
område som kan vidareutvecklas. Ytterligare ett förslag till framtida forskning är att genomföra
en studie med syftet att förklara huruvida personlighetsdragen påverkar andra faktorer, som inte
kan sättas i förbindelse till oberoendet, inom revisionsprofessionen. Två exempel på detta är
revisionskvalitén samt risk- och väsentlighetsbedömningar. Som nämnts i denna uppsats har
personlighetsdragen konstaterats ha en påverkan på arbeten som präglas av självbedömningar
(Tang & Wang, 2010), vilket revisorsyrket till viss del gör, främst vid risk- och
väsentlighetsbedömningar (Carrington, 2014). Att genomföra ytterligare forskning kring
personlighetsdragens påverkan inom revisionskontexten bör därmed vara av intresse.
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FAR. (den 19 05 2016). Så implementeras EUs revisionspaket i Sverige. Hämtat från
https://www.far.se/contentassets/7750cefa68b54eb0b0de0e581cc5aac4/saimplementeras-eus-revisionspaket-i-sverige.pdf
FAR. (u.d.). Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet.
Hämtat från https://www.far.se/globalassets/verktyg/exempel/analysmodellen-forprovning-av-revisorers-opartiskhet-och-sjalvstandighet.pdf
Fathil, F. M., & Schmidtke, J. M. (2010). The Relation between Individual Differences and
Accountants´ Fraud Detection Ability. International Journal of Auditing, 14, ss. 163173.
Gunz, S., McCutcheon, J., & Reynolds, F. (2008). Independence, Conflict of Interest and the
Actuarial Profession. Journal of Business Ethics, 89, ss. 77-89.
Hellman, N. (2011). Chief Financial Officer Influence on Audit Planning. International
Journal of Auditing, 15, ss. 247-274.
Hosseinniakani, S. M., Inácio, H., & Mota, R. (2014). A Review on Audit Quality Factors.
International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management
Sciences, 4(2), ss. 243-254.
Jackson, A. B., Moldrich, M., & Roebuck, P. (2008). Mandatory audit firm rotation and audit
quality. Managerial Auditing Journal, 23(5), ss. 420-437.
Jaffar, N., Haron, H., Iskandar, T. M., & Salleh, A. (2011). Fraud Risk Assessment and
Detection of Fraud: The Moderating Effect of Personality. International Journal of
Business and Management, 6(7), ss. 40-50.
Judge, T. A., & Bono, J. E. (2000). Five-Factor Model of Personality and Transformational
Leadership. Journal of Applied Psychology, 85(5), ss. 751-765.
Judge, T. A., Ilies, R., Bono, J. E., & Gerhardt, M. W. (2002). Personality and Leadership: A
Qualitative and Quantitative Review. Journal of Applied Psychology, 87(4), ss. 765780.
Körner, S., & Wahlgren, L. (2015). Statistiska metoder. Lund: Studentlitteratur AB.
Khurana, I. K., & Raman, K. (2004). Litigation Risk and the Financial Reporting Credibility
of Big 4 versus Non‐Big 4 Audits: Evidence from Anglo‐American Countries. The
Accounting Review, 79(2), ss. 473-495.
KMPG. (2018). Tjänster. Hämtat från https://home.kpmg.com:
https://home.kpmg.com/se/sv/home/tjanster.html
Kuchak, B., & Pertovic, V. (2013). Revisorns icke finansiella beroende - En experimentell
undersökning av klientidentifikation. (Kandidatuppsats). Kristianstad: Institutionen för
ekonomi, Högskolan Kristianstad.
Levy, J. J., Richardson, J. D., Lounsbury, J. W., Stewart, D., Gibson, L. W., & Drost, A. W.
(2011). Personality Traits and Career Satisfaction of Accounting Professionals.
Individual Differences Research, 9(4), ss. 238-249.
Lizárraga, M. L., Baquedano, M. T., & Cardelle-Elawar, M. (2007). Factors that affect
decision making: gender and age differences. International Journal of Psychology and
Psychological Therapy, 7(3), ss. 381-391.
Lou, Y., & Vasvari, F. P. (2013). The Role of Reputable Auditors and Underwriters in the
Design of Bond Contracts. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 28(1), ss. 2052.
Mayhew, B. W., Schatzberg, J. W., & Sevcik, G. R. (2001). The Effect of Accounting
Uncertainty and Auditor Reputation on Auditor Objectivity. Auditing: A journal of
practice & theory, 20(2), ss. 49-70.

56

Mohamed, D. M., & Habib, M. H. (2013). Auditor independence, audit quality and the
mandatory auditor rotation in Egypt. Education, Business and Society: Contemporary
Middle Eastern Issues, 6(2), ss. 116-144.
Moore, D. A., Tanlu, L., & Bazerman, M. H. (2010). Conflict of interest and the intrusion of
bias. Judgement and Decision Making, 5(1), ss. 37-53.
Nationalencyklopedin. (2018a). mandatperiod. Hämtat från
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mandatperiod
Nationalencyklopedin. (2018b). personlighet. Hämtat från
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/personlighet
Nawaiseh, M. A., & Alnawaiseh, M. (2015). The Effects of the Threats on the Auditor’s
Independence. International Business Research, 8(8), ss. 141-149.
Pallant, J. (2016). SPSS Survival Manual . Berkshire : Open University Press.
Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra
och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur AB.
PCAOB. (2018). About the PCAOB. Hämtat från
https://pcaobus.org/About/Pages/default.aspx
Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J.-Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common Method
Biases in Behavioral Research: A Critical Review of the. Journal of Applied
Psychology, 88(5), ss. 879-903.
Popkins, N. C. (08 1998). The Five-Factor Model: Emergence of a Taxonomic Model for
Personality Psychology. Hämtat från
http://www.personalityresearch.org/papers/popkins.html
Powell, M., & Ansic, D. (1997). Gender differences in risk behaviour in financial decisionmaking: An experimental analysis. Journal of Economic Psychology, 18, ss. 605-628.
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Bilaga 1 – Flödesschema för analysmodellen

(FAR, s. 3)
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Bilaga 2 – Mail till kontaktperson
Hej,

Vi är två ekonomstudenter från Högskolan Kristianstad som just nu skriver vår kandidatuppsats
inom revision. Vi genomför just nu en studie som syftar till att undersöka om vissa
personlighetsdrag har någon påverkan på beslutsfattandet inom revisionsprofessionen. För oss
är det av betydelse att nå ut till samtliga revisorer, däremot lyckas vi inte nå ut till
revisorsassistenter på egen hand och därför vänder vi oss till Er.

Vi skulle vara väldigt tacksamma om Ni vill hjälpa oss att sprida vår enkät till
revisorsassistenterna som arbetar på Er byrå. Vi bifogar följebrevet och länken till enkäten som
kan användas vid en eventuell vidarebefordran.

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar
Stina Le & Tina Nilsson
Ekonomprogrammet, Högskolan Kristianstad

Kontaktuppgifter:
stina.le0006@stud.hkr.se
tina.nilsson0020@stud.hkr.se
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Bilaga 3 – Enkät
Hej,
Arbetar du som revisor? Då är dina svar viktiga för oss!
Vi är två ekonomstudenter från Högskolan Kristianstad som just nu skriver vår kandidatuppsats
inom revision. Vi vänder oss till dig som revisor eftersom vi är intresserade av att undersöka
om olika personlighetsdrag har någon påverkan på beslutsfattandet inom revisionsprofessionen.
Deltagandet är helt frivilligt och enkäten kommer att kunna avslutas när som helst. Vidare
kommer samtliga svar att behandlas konfidentiellt.
Tack för din medverkan!
Med vänliga hälsningar
Stina Le & Tina Nilsson
Ekonomprogrammet, Högskolan Kristianstad
Kontaktuppgifter:
stina.le0006@stud.hkr.se
tina.nilsson0020@stud.hkr.se
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1. Kön:
Man
Kvinna
Annat

2. Födelseår (t.ex. 1965):
______________

3. Jag har varit verksam inom revisionsbranschen i (ange antal år i siffror):
______________

4. Min yrkestitel är:
Revisorsassistent
Godkänd revisor
Auktoriserad revisor

5. Jag arbetar på en:
Big 4-byrå (Deloitte, EY, KPMG, PwC)
Icke Big 4-byrå

Instämmer
inte alls

Instämmer
helt

6. Jag ser mig själv som någon som…
6.1 Är pratsam

I

I

I

I

I

6.2 Tenderar att hitta fel hos andra

n

n

n

n

n

6.3 Utför ett jobb grundligt

s

s

s

s

s

t

t

t

t

t

ä

ä

ä

ä

ä

m

m

m

m

m

m
62e

m

m

m

m

e

e

e

e

r

r

r

r

r

6.4 Är deprimerad, nedstämd
6.5 Är originell, kommer på nya idéer
6.6 Är reserverad

6.7 Är hjälpsam och osjälvisk med andra
6.8 Kan vara något oaktsam
6.9 Är avslappnad, hanterar stress bra
6.10 Är nyfiken på många olika saker
6.11 Är full av energi
6.12 Startar gräl med andra
6.13 Är en pålitlig medarbetare
6.14 Kan vara spänd
6.15 Är sinnrik, filosofisk
6.16 Sprider mycket entusiasm
6.17 Av naturen är förlåtande
6.18 Tenderar att vara oorganiserad
6.19 Oroar sig mycket
6.20 Har en livlig fantasi
6.21 Tenderar att vara tyst
6.22 Vanligtvis litar på andra
6.23 Tenderar att vara lat
6.24 Är emotionellt stabil, blir inte lätt upprörd
6.25 Är uppfinningsrik
6.26 Är beslutsam som person
6.27 Kan vara kall och reserverad
6.28 Inte ger sig förrän uppgiften är fullföljd
6.29 Kan vara lynnig
6.30 Uppskattar konst, estetiska upplevelser
6.31 Ibland är blyg, hämmad
6.32 Är omtänksam och vänlig i princip mot alla
6.33 Gör saker på ett effektivt sätt
6.34 Behåller lugnet i spända situationer
6.35 Föredrar rutinmässiga jobb
6.36 Är utåtriktad, social
6.37 Ibland är oförskämd mot andra
6.38 Gör upp planer och fullföljer dem
6.39 Lätt blir nervös
6.40 Gillar att reflektera, leker med idéer
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6.41 Har få konstnärliga intressen
6.42 Gillar att samarbeta med andra
6.43 Lätt blir distraherad
6.44 Är bevandrad inom konst, musik eller litteratur

7. Revisionsfall A
Maja har fått i uppdrag att granska en av de ekonomiskt viktigaste klienterna för byrån som hon
arbetar på. En bit in på revisionen upptäcker Maja att lagret är värderat till en hög summa som
hon blir lite misstänksam mot. Hon påpekar detta för klienten som menar att lagerinventeringen
är noggrant utförd och att värdet är korrekt. Eftersom denna klient alltid har varit noggrann med
sin redovisning har Majas chef meddelat att någon större misstänksamhet inte krävs. Vidare har
hon inte tid att genomföra lagerinventeringen själv. Vad anser Du är sannolikheten att Maja
kommer påpeka lagervärderingen i brevet till klienten?

Mycket låg sannolikhet

(1)

Mycket hög sannolikhet

(2)

(3)

(4)

(5)

8. Revisionsfall B
Revisionsbyrån som Arvid arbetar på har nyligen utvecklat ett redovisningssystem som säljs
till allmänheten. Ett halvår efter lanseringen av redovisningssystemet granskar Arvid en klient
som använder det. Under granskningen upptäcker han mindre brister i systemet som företaget
han arbetar på har utvecklat. Vad anser Du är sannolikheten att Arvid kommer påpeka
redovisningssystemets brister i brevet till klienten?

Mycket låg sannolikhet

(1)

Mycket hög sannolikhet

(2)

(3)
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(4)

(5)

9. Revisionsfall C
Albert har granskat samma klient, som är en viktig inkomstkälla för byrån han arbetar på, i fem
år. Klienten har under den senare tiden hamnat i en svår ekonomisk situation till följd av många
nya konkurrenter. Albert ifrågasätter situationen och klienten menar att det finns en
välutvecklad plan för att förbättra ekonomin inom en snar framtid. Vidare menar klienten att
det inte är nödvändigt att påpeka den ekonomiska situationen i revisionsberättelsen eftersom
det kan förstöra allmänhetens förtroende för bolaget. Situationen kommer ju snart att förändras
till det bättre. Vad anser Du är sannolikheten att Albert kommer rapportera klientens
ekonomiska situation i revisionsberättelsen?

Mycket låg sannolikhet

(1)

Mycket hög sannolikhet

(2)

(3)

(4)

(5)

Vänligen ange din mailadress om du önskar att få ta del av studiens resultat (helt frivilligt):

____________________________

Tack för din medverkan!
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Bilaga 4 – Följebrev till enkät
Hej,

Arbetar du som revisor? Då är dina svar viktiga för oss!

Vi är två ekonomstudenter från Högskolan Kristianstad som just nu skriver vår kandidatuppsats
inom revision. Vi vänder oss till dig som revisor eftersom vi är intresserade av att undersöka
om vissa personlighetsdrag har någon påverkan på beslutsfattandet inom revisionsprofessionen.

Undersökningen sker genom en webbaserad enkät som beräknas ta cirka 5 minuter att besvara.
Deltagandet är helt frivilligt och enkäten kommer att kunna avslutas när som helst. Vidare
kommer samtliga svar att behandlas konfidentiellt och ditt deltagande kommer endast att
användas i ett forskningssyfte där samtliga svar kommer att raderas efter projektets slut.

Enkäten nås genom följande länk: [ENKATLINK]

Tack för din medverkan!

Med vänliga hälsningar
Stina Le & Tina Nilsson
Ekonomprogrammet, Högskolan Kristianstad

Kontaktuppgifter:
stina.le0006@stud.hkr.se
tina.nilsson0020@stud.hkr.se
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Bilaga 5 – Cronbach’s Alpha
Tabell 5.14 Cronbach’s Alpha för variabeln vänlighet
Fråga

Alpha-värde om frågan utesluts

Tenderar att hitta fel hos andra

0,669

Är hjälpsam och osjälvisk med andra

0,678

Ibland är oförskämd mot andra

0,659

Av naturen är förlåtande

0,661

Vanligtvis litar på andra

0,656

Kan vara kall och reserverad

0,667

Gillar att samarbeta med andra

0,669

Är omtänksam och vänlig i princip alla situationer

0,621

Startar gräl med andra

0,659

Tabell 5.16 KMO och Bartlett’s Test
Test

Värde

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adecuacy

0,501

Bartlett’s Test of Sphericity

0,029
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Bilaga 6 – Multipel regressionsanalys
Tabell 5.18 Multipel regressionsanalys, revisionsfall A
B-koefficient

Standardfel

VIF

Neuroticism

-,032

,154

1,410

Extraversion

-,084

,159

1,348

Öppenhet för erfarenhet

,141*

,130

1,294

Vänlighet

-,095

,192

1,245

Samvetsgrannhet

-,028

,164

1,187

Ålder

,111

,011

3,255

Kön

,152*

,179

1,156

-,170**

,320

1,210

Byråtillhörighet

-,024

,182

1,220

Erfarenhet

,021

,013

3,462

Yrkestitel

Konstant

2,966**

F-värde

1,313

Signifikansvärde

,227

Adj. R2

0,017

1,386

Signifikansnivå: *<.1, **<.05
N=204

Tabell 5.19 Multipel regressionsanalys, revisionsfall B
B-koefficient

Standardfel

VIF

Neuroticism

,026

,176

1,406

Extraversion

-,119

,181

1,367

Öppenhet för erfarenhet

,122

,148

1,302

Vänlighet

,159*

,221

1,247

Samvetsgrannhet

-,037

,188

1,186

Ålder

,008

,012

3,252

Kön

-,090

,205

1,156

Yrkestitel

-,028

,367

1,210

Byråtillhörighet

,061

,207

1,212

Erfarenhet

,061

,015

3,456

Konstant

1,457

1,575

F-värde

1,185

Signifikansvärde
Adj. R

2

,304
0,010

Signifikansnivå: *<.1, **<.05
N=204
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Tabell 5.20 Multipel regressionsanalys, revisionsfall C
B-koefficient

Standardfel

VIF

Neuroticism

-,159*

,155

1,406

Extraversion

-,010

,160

1,368

Öppenhet för erfarenhet

,119

,130

1,302

Vänlighet

-,132

,194

1,250

Samvetsgrannhet

,088

,165

1,187

Ålder

,011

,011

3,234

Kön

-,092

,181

1,153

Yrkestitel

,074

,323

1,209

Byråtillhörighet

,030

,183

1,209

Erfarenhet

-,026

,013

3,436

Konstant

4,044***

F-värde

1,149

Signifikansvärde
Adj. R2

,329
0,008

Signifikansnivå: *<.1, **<.05, ***<.01
N=204

69

1,384

