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Sammanfattning 

Revisorer anses utgöra en profession vilket kännetecknas av bland annat etiska riktlinjer 

och krav på utbildning och kunskap. Enligt de etiska reglerna, som IFAC och dess 

oberoende kommittéer sätter för revisorsprofessionen, ska revisorer arbeta för 

allmänintresset. Innebörden av allmänintresset kan uppfattas otydligt och det finns olika 

syner på vad det faktiskt innebär. Enligt IFAC innebär allmänintresset att hänsyn ska tas 

till organisationers samtliga intressegrupper i samhället men inom professionen finns 

det skillnader i syn beroende på rang. På vägen till och inom professionen sker 

professionell utveckling genom utbildning, handledning och struktur & bedömningar. 

Syftet med studien är därför att se hur professionell utveckling påverkar synen på 

allmänintresset. 

 

För att uppfylla syftet har det valts en positivistisk forskningsfilosofi med en deduktiv 

ansats. En kvantitativ metod i form av webenkäter har använts vilket har förmedlats via 

mail och sociala medier till revisorer, revisorsassistenter och revisorsstudenter som alla 

genomgår professionell utveckling.  

 

Studien påvisar ingen signifikant skillnad mellan revisorer, revisorsassistenter och 

revisorsstudenter i deras uppfattning av hur intressegrupperna representerar 

allmänintresset. Det kan dock visas att professionell utveckling till viss del har en 

påverkan på i hur stor grad intressegrupper anses representera allmänintresset både som 

helhet i olika organisationskontext och enskilt generellt sett.  

 

På grund av svårigheterna att ställa rätt frågor på rätt sätt för att fånga uppfattningarna 

kring allmänintresset i en enkät och kunna mäta den professionella utvecklingen på ett 

tillförlitligt sätt är resultaten inte generaliserbara. Däremot visar studien tecken på att 

professionell utveckling är en möjlig förklaring till vad som påverkar synen på 

allmänintresset. Förslag till fortsatt forskning är att begränsa studien till revisorer och 

revisorsassistenter för minska svårigheterna, att göra jämförbara enkäter vilket har varit 

ett problem i denna studie. För att erhålla djupare förståelse kring synen på 

allmänintresset föreslås en kvalitativ studie. 

. 

Nyckelord: Revisor, revisorsassistent, studenter, professionell utveckling, 

allmänintresset, utbildning, handledning, struktur och bedömningar 
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Abstract 

Auditors are considered a profession which is characterized by ethical guidelines and 

demands of education and knowledge. According to the ethical guidelines, set up for the 

auditing profession by IFAC and its independent boards, auditors are to work for the 

public interest. The meaning of public interest could be perceived as vague and there are 

different views of what it actually means. According to IFAC public interest means to 

consider organizations all stakeholders in society, but within the profession there are 

different views depending on rank. On the way to and within the profession professional 

development occurs through education, mentoring and structure & judgment. The 

purpose of this study is therefore to see how professional developments affect the view 

on public interest. 

 

A positivistic and deductive approach was chosen in order to fulfil the purpose. A 

quantitative method of web questionnaires has been used, there have been distributed 

via e-mail and social media to auditors, audit assistants and audit students who all 

experience professional development. 

 

The study does not show any significant difference between auditors, audit assistants 

and auditing students in their view of how the interest groups represent the public 

interest. However, professional development appears to affect how much the interest 

groups represent the public interest both as a whole in different organizational contexts 

and individually in general. 

 

Because of the difficulties of asking the right questions in the right way to capture the 

opinions concerning public interest in a questionnaire and to measure the professional 

development in a reliable way, the results are not able to generalize. However, the study 

hints that professional development is a possible explanation to what affects the view on 

public interest. A suggestion for further research is to limit the study to only include 

auditors and audit assistants in order to reduce the difficulties of making comparable 

questionnaires which has been an issue in this study. To obtain a deeper understanding 

concerning the view on public interest a qualitative study is suggested. 

 

Key words: Auditor, audit assistants, students, professional development, public 

interest, education, mentoring, structure and judgment.   
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras revisorsprofessionen, standardsättande organ och 

allmänintresset. Därefter följs en diskussion kring vad allmänintresset innebär och 

skillnader i synsätt vilket ligger till grund för studiens syfte och forskningsfråga som 

presenteras. Avslutningsvis ges en sammanfattning av uppsatsens fortsatta disposition. 

1.1 Bakgrund  

Professioner är en beteckning för yrkesgrupper som genom vissa gemensamma drag 

skapar avgränsningar mot andra yrkesgrupper (Brante, 1988). Dessa gemensamma drag 

utgör kännetecken för professioner. Revisorsyrket innehar flera av de kännetecken som 

finns för professioner och anses därför av många utgöra en profession (Kaidonis, 2008; 

Brante, 1988; Broberg, 2013). Ett av dessa kännetecken är att arbeta för allmänintresset1 

(FAR, 2015a). Revisorns traditionella roll är att opartiskt och självständigt granska 

företags ekonomiska information vilket mynnar ut i ett uttalande från revisorn i en 

revisionsberättelse samt, i Sverige, en förvaltningsberättelse. Denna granskning utförs 

för att säkerställa att den ekonomiska informationen framställs i enlighet med de regler, 

normer och principer som finns i syfte att värna om allmänhetens intresse (Öhman, 

2007).  

 

Ytterligare ett kännetecken för professioner är rätten att utöva självreglering vilket 

innehas av revisorer (Öhman, 2007). International Federation of Accountants, IFAC, är 

en global organisation för revisionsbranschen som arbetar för allmänintresset genom att 

stärka professionen, utveckla högkvalitativa riktlinjer och stärka ekonomier (IFAC, 

2015a). Genom riktlinjer förmedlar IFAC mål över hur revisionsbranschen ska arbeta 

för att värna om allmänhetens intresse. Under IFAC finns oberoende kommittéer, bland 

andra International Ethics Standards Board of Accounting, IESBA, (IFAC, 2015b) och 

International Accounting Education Standards Board, IAESB, (IFAC, 2015c). Att 

professionen utövar självreglering kan ses genom att organisationerna består av 

personer från revisionsbranschen, så som exempelvis branschorganisationer för IFAC 

                                                 
1 Med allmänintresset avses begreppet Public Interest  
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(IFAC, 2015d) och praktiserande revisorer för IAESB och IESBA (IFAC 2015e, 

2015f). 

 

IAESB är nära sammanlänkat med ytterligare ett kännetecken för professioner vilket är 

att medlemmarnas färdigheter ska vara grundade i teoretisk kunskap genom utbildning 

och träning som examineras (Brante, 1988). IAESB skapar regler för detta i syfte att 

säkerställa att revisorerna får och bibehåller rätt kompetens för att kunna göra 

professionella bedömningar (IFAC, 2015c) Bedömningarna ligger till grund för den 

granskning som görs i syfte att arbeta för IFACs mål att värna om allmänhetens intresse. 

För att få tillträde till professionen krävs grundläggande teoretisk utbildning med krav 

på genomförda kurser i bland annat företagsekonomi, beskattningsrätt, handelsrätt och 

nationalekonomi (Revisorsnämnden, 2015). Efter tillträde till professionen krävs också 

utbildning i form av kontinuerlig professionell utveckling som handlar om att 

medlemmarna i revisorsprofessionen ska bibehålla och utveckla sina kunskaper genom 

vidareutbildning för att skapa förtroende (FAR, 2015b).  

 

I Sverige är det FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och 

rådgivare som förtydligar IAESBs krav på utbildning genom att dela upp 

vidareutbildning i fördjupning, uppdatering och specialisering (2015b). Fördjupningen 

sker de närmaste åren efter auktoriseringen i syfte att utveckla befintlig kunskap och 

hitta den professionella identiteten. Uppdateringen sker löpande för att bibehålla 

kompetensnivån. Specialisering innebär vidareutbildning inom ett visst område för att 

fördjupa kunskaperna (FAR, 2015b). FAR uttrycker också specifika krav på antal 

timmar som svenska revisorer ska lägga på vidareutbildning, både per år och över en 

treårsperiod (FAR, 2015b). Genom FARs dotterbolag FAR Akademi erbjuds även 

kurser inom redovisning och revision med uppdaterad kunskap som både medlemmar 

och icke-medlemmar har möjlighet att delta i (2015c). 

 

Ett annat kännetecken för professioner är yrkesetiska koder. För revisorer är det IESBA 

som skapar de etiska reglerna i enlighet med IFACs mål. I dessa etiska koder framgår 

just att revisorer ska arbeta för allmänhetens intresse och att de ska upprätthålla och 

utveckla sina kunskaper genom teoretisk och praktisk vidareutbildning för att 
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säkerställa kvalitén på utfört arbete (FAR, 2015a). I Sverige är det FAR som även sätter 

reglerna för den nationella revisionsbranschen, precis som för utbildning, i enlighet med 

IESBAS etiska koder (FAR, 2015d). I revisorernas etiska koder kan man bland annat 

läsa om de grundläggande principerna som revisorer och revisorsassistenter ska ta 

hänsyn till i det dagliga arbetet. Dessa grundläggande principer är integritet, 

objektivitet, professionell kompetens och vederbörlig omsorg, tystnadsplikt och 

professionellt uppträdande (FAR, 2015a). Krav på utbildning speglas i de etiska 

koderna genom att en av den grundläggande principen professionell kompetens och 

vederbörlig omsorg innebär att bibehålla kompetens och den skicklighet som krävs för 

att säkerställa att en klient får kompetenta och professionella tjänster (FAR, 2015a). De 

grundläggande principerna ska följas när en medlem i professionen agerar i 

allmänhetens intresse (FAR, 2015a). 

 

Trots de riktlinjer och standarder som IFAC, IAESB och IESBA förmedlar så uppstår 

kontinuerligt nya svårigheter i takt med att marknaden och branschen förändras vilket 

försvårar de professionella bedömningarna. Fogarty och Rigsby (2010) visar hur 

revisionen och synen på allmänintresset förändrats sedan slutet av 1990-talet. Den 

traditionella rollen som granskare av klientens redovisning (Öhman, 2007) förändrades 

kraftigt under 1990-talet eftersom redovisningsmetoderna och de interna kontrollerna 

utvecklades och därmed minskade behovet av revision (Fogarty & Rigsby, 2010). 

Förändringen i efterfrågan gjorde att revisionsbyråerna började erbjuda sina klienter 

andra tjänster utöver revision och därmed ändrades revisionens centrerade fokus från att 

vara helt riktat mot de externa användarna av de finansiella rapporterna till att skapa 

värde för klientföretagen (Fogarty & Rigsby, 2010). Eftersom att stort fokus nu ligger 

på att skapa värde för klientföretaget så innebär detta ett nära samarbete mellan revisorn 

och beslutsfattarna i företaget och mindre fokus läggs på de externa intressenterna och 

samhället (Fogarty & Rigsby, 2010). 

 

Ett nära samarbete mellan revisorn och klientföretaget kan upplevas som hot mot 

revisorernas oberoende, opartiskhet och självständighet (FAR, 2015b) och detta leder 

till frågor kring vems intresse revisorer egentligen arbetar för; är det för samhället eller 

för klientens? Det finns situationer som fått stor medial uppmärksamhet där revisorer 
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och professionen till synes glidit ifrån sitt grundläggande syfte att arbeta för 

allmänhetens intresse (Helsingborgs Dagblad, 2015; Dagens industri, 2013; 

Siriwardane, Kin Hoi Hu & Yew Low, 2014). EU har beslutat att införa ny lagstiftning i 

juli 2016 som kommer att begränsa samarbetet mellan revisorer och klientföretag 

(Brännström, 2013). Detta beslut kan tolkas som att EU anser att revisionsbyråerna i 

alltför stor utsträckning har glidit ifrån sitt grundläggande syfte att arbeta för 

allmänhetens intresse.   

 

Anledningen till att det uppfattas som att revisorerna inte längre arbetar för 

allmänintresset kan bero på att det finns skillnader i uppfattningarna och 

förväntningarna mellan revisorer och samhället om för vem revisorerna arbetar och hur 

allmänhetens intresse ser ut (Suddaby, Gendron & Lam, 2009). Detta beskrivs i 

litteraturen som ett förväntningsgap2 (Sikka, Puxty, Willmott & Cooper, 1998; Koh & 

Woo, 1998). Förväntningsgap kan ligga till grund för en del konflikter mellan 

allmänheten och revisorer eftersom att de har olika bilder av samma verklighet (Dennis, 

2010). Samhället anser att revisorers främsta uppgift är att skydda intressenterna från 

felaktigheter i de finansiella rapporterna medan revisorsprofessionen menar att det inte 

är den främsta uppgiften för revisorer är att se till att informationen är rätt (Sikka et al., 

1998).  

 

Även om uppfattningen kring revisorers roll skiljer sig åt är det trots allt revisorerna 

som utför de professionella bedömningar i verkligheten genom det dagliga arbetet. 

Däremot arbetar de inte ensamma utan i team där revisorsassistenter utför viktiga delar i 

revisionen (Broberg, 2013) och är framtidens revisorer (Hamilton, 2013).  

 

1.2 Problematisering 

Kännetecknet för revisorsprofessionen att arbeta för allmänintresset står i de yrkesetiska 

koderna (FAR, 2015a) men betydelsen av begreppet förtydligas i ett särskilt uttalande 

från IFAC. Allmänintresset definieras av IFAC som ”the net benefits derived for, and 

                                                 
2 Med förväntningsgap avses begreppet Expectations gap 
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procedural rigor employed on behalf of, all society in relation to any action, decision or 

policy” (IFAC, 2012). Denna definition kan anses vara otydlig och vag som vägledning.  

 

För att förtydliga begreppet har IFAC (2012) därför delat upp begreppet i dess 

beståndsdelar: allmänheten och intresset. Med allmänheten avses grupper av 

investerare, ägare, kunder, leverantörer, skattebetalare, väljare och medborgare. 

Intresset definieras i det yttersta som allt som värderas av individer och samhället. 

Intresset kan brytas ner till saker att erhålla och kontrollera, ideal att uppnå samt skydd 

från skadliga händelser. Som exempel nämner IFAC (2012) dels ekonomisk säkerhet på 

marknaden och i den finansiella infrastrukturen så som banker och försäkringar, dels 

användbar finansiell och icke-finansiell information för beslutsfattande hos intressenter. 

Revisorer ska enligt definitionen ta hänsyn till samhället som helhet, inte bara klienten 

och enskilda arbetsgivare (FAR, 2015a). 

 

IFACs definition av allmänintresset är väldigt bred för att fånga in många aspekter, 

frågor och händelser då det inte är en enskild handling. Det är svårt att specificera och 

förutse varje unik situation som kan vara ett hot mot de grundläggande principerna 

(FAR, 2015a). Innebörden av allmänintresset kan därför bero på i vilken kontext 

revisorn arbetar. Olika uppdrag och arbetsuppgifter genererar olika hot. Trots att 

allmänintresset kan verka något otydligt anses revisorsprofessionen ha den kunskap och 

det stöd i yrkesetiska koder som krävs för att i olika kontext kunna göra professionella 

bedömningar som värnar om allmänintresset. IESBAs etiska koder klargör att varje 

medlem i organisationen har eget ansvar att bedöma, utvärdera och hantera eventuella 

hot mot de grundläggande principerna och därmed mot allmänhetens intresse (FAR, 

2015a).  

 

För att bedöma om en handling sker i allmänhetens intresse ska det utvärderas om 

fördelarna för samhället i stort övervinner kostnaderna. Det ska också utvärderas om 

handlingen sker i enlighet med krav på transparens, oberoende och offentlig 

redovisningsskyldighet samt följer rättsförfarandet och skapar delaktighet som omfattar 

ett brett spektrum av grupper inom samhället (IFAC, 2012). 
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Revisorer kännetecknas, precis som andra professioner, av att det krävs kunskap 

grundad i teoretisk utbildning. Utöver det krävs det dock att revisorer kontinuerligt 

fortsätter att utbilda sig (FAR, 2015c), så kallad kontinuerlig professionell utveckling3 

(Paisey, Paisey & Tarbert, 2007). Den kontinuerliga professionella utvecklingen görs 

för att bibehålla den kunskap som krävs för att kunna göra professionella bedömningar 

och handla i allmänhetens intresse (FAR, 2015c). Trots att revisorerna har all denna 

kunskap råder det delade meningar bland forskare kring revisorers arbete för 

allmänintresset, den främsta anledningen till detta är oro för hot mot oberoendet. 

Öhman, Häckner och Sörbom (2011) uttrycker att revisionsbyråerna inte längre är 

självständiga och oberoende då revisorerna måste se till att hålla klienterna nöjda för att 

behålla dem som klienter.  

 

Även Fogarty och Rigsby (2010) diskuterar att revisionsbranschen förändrats från att se 

till allmänhetens intresse i första hand till att numera fokusera på att skapa mervärde för 

klienterna. Carey och Simnett (2006, refererat i Jenkins & Vermeer, 2013) belyser att 

minskat oberoende leder till sämre revisionskvalité4. Carter, Burrit och Pisaniello 

(2013) däremot menar istället på att en ökad relation mellan revisor och klient har en 

positiv effekt på samhällets välmående och Mohamed och Habib (2013) diskuterar att 

en stärkt relation höjer revisionskvalitén. En högre revisionskvalité borde kunna antas 

vara fördelaktigt för allmänintresset.  

 

Det finns olika sätt att se på allmänintresset enligt Dellaportas och Davenport (2008) 

som kritiskt analyserade begreppet ur fyra teoretiska perspektiv. Enligt normativa 

teoretiker innebär allmänintresset hela samhället där alla inkluderas medan abolitions-, 

process och konsensusteoretiker menar att allmänintresset enbart existerar i formen av 

olika intressegrupper. IFACs syn på allmänintresset innebär att hänsyn ska tas till 

samhället som helhet vilket innebär att de intar ett normativt perspektiv för 

allmänintresset.  

 

                                                 
3 Med kontinuerlig utveckling avses det engelska begreppet Continuing Professional Development 
4 Med revisionskvalité avses det engelska begreppet Audit quality som enligt DeAngelo (1981)      

definieras som förmågan att upptäcka fel och brister i redovisningen och att rapportera dem. 
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Klienter och allmänheten däremot uttrycker en annan syn på revisorernas arbete för 

allmänintresset. Klienterna förväntar sig att revisorer ska ge redovisningsrelaterade råd, 

värna om företagets finansiella situation och ge generella affärsråd till företaget (Koh & 

Woo, 1998). Allmänheten anser istället att revisorernas uppgift för allmänintresset är att 

förebygga och upptäcka bedrägerier samt kontrollera företagets förvaltande i större 

utsträckning än vad revisorerna själva anser sig bör eller kunna göra (Fadzly & Ahmad, 

2004; Best, Buckby & Tan, 2010; Koh & Woo, 1998). Både klienter och allmänheten 

tenderar att, i motsats till IFAC, fokusera mer på enskilda grupper av intressen än 

allmänheten som helhet. Det finns ett gap i uppfattningarna kring revisorernas arbete för 

allmänintresset (Sikka et al., 1998; Koh & Woo, 1998; Dennis, 2010; Ruhnke & Smith, 

2014). 

 

Hur revisorer ställer sig till begreppet allmänintresset undersökte Davenport och 

Dellaportas (2009) bland australiensiska revisorer. Davenport och Dellaportas (2009) 

utgångspunkt var i Australian Professional Ethics Standards Boards (APESB) 

definition av allmänintresset som lyder ”the collective well-being of the community of 

people and institutions the professional accountant serves” (APESB, 2006, p. 100.1, 

refererat i Davenport & Dellaportas, 2009). Även APESBs definition är relativt vagt 

definierad, men uttrycker tydligt ett normativt synsätt på allmänintresset. Resultatet av 

Davenport och Dellaportas (2009) studie visar att revisorer förstår begreppet i enlighet 

med APESBs definition men att de inte handlar efter det i konfliktsituationer utan att 

det då är klientens intresse som prioriteras.  

 

IFAC uttrycker däremot att vid bedömning av revisorns handlande för allmänintresset 

ska hänsyn tas till vilken kontext de reviderade bolagen verkar i, där hänsyn ska tas till 

exempelvis kultur eller klientens storlek (IFAC, 2012). Nicholas, Ledwith och Perks 

(2011) diskuterar också kontext genom att lyfta fram att stora och små klientföretag 

arbetar i olika kontext och därmed har olika behov. Även Arnold Sr, Dorminey, 

Neidermeyer och Neidermeyer (2013) visar att kontext har betydelse. Resultatet av 

Arnold Sr et al. (2013) studie påvisar skillnad mellan stora och små revisionsbyråer vid 

etiska beslutsfattanden där stora revisionsbyråer är mer känsliga för social kontext och 

är mer benägna att förhålla sig till sociala normer (Arnold Sr et al.,, 2013). 
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För att revisorer ska veta hur de ska agera i olika situationer krävs det kunskap vilket de 

införskaffar genom krav på utbildning innan inträde i professionen (Revisorsnämnden, 

2015) samt genom krav på kontinuerlig professionell utveckling (FAR, 2015c), det vill 

säga den utveckling som sker efter inträdet i professionen (Collin, Van der Heijden & 

Lewis, 2012). Det tar sammanlagt åtta år av praktisk och teoretisk utbildning innan det 

är möjligt att bli auktoriserad revisor (Revisorsnämnden, 2015). Med vetskapen om att 

det därefter krävs kontinuerlig utbildning går det att förstå att revisorer innehar mycket 

kunskap och flerårig erfarenhet som kan tänkas vara till hjälp för att bemöta olika 

kontext och göra professionella bedömningar i enlighet med allmänintresset.  

 

Revisorerna skapar genom den professionella utvecklingen, som sker med utbildning 

och praktisk erfarenhet, en professionell identitet som inkluderar ett förhållningssätt till 

sociala normer (Hamilton, 2013). Det kan tolkas som att IFAC sätter den sociala 

normen för innebörden av allmänintresset vilket är att det inkluderar hela samhället. Det 

har dock visats att revisorer med högre rang, som har mycket utbildning och erfarenhet i 

bagaget, tenderar att ha ett mer kommersiellt förhållningssätt till sociala normer än de 

med lägre rang (Suddaby et al., 2009). Ett kommersiellt förhållningssätt innebär mer 

fokus på klienternas intresse och mindre på samhället som helhet (Öhman, 2007).  

 

Revisorer är som tidigare nämnts inte ensamma om att göra professionella bedömningar 

och agera för allmänhetens intresse. Till hjälp har de revisorsassistenter som utför 

mycket av det dagliga revisionsarbetet (Broberg, 2013). Revisorsassistenternas 

professionella utveckling inleds redan vid den grundläggande teoretiska utbildningen 

(Hamilton, 2013) som revisorsstudenter men det är framförallt på revisionsbyråerna 

som det tar fart (Cooper & Robson, 2006, refererat i Hamilton, 2013). 

Revisorsassistenter socialiseras in i arbetet och tankesätt lärs upp genom ett strukturerat 

arbetssätt (Broberg, 2013) som kan inkludera riktlinjer, instruktioner, datafunktioner 

(Öhman, Häckner, Jansson & Tschudi, 2006) och checklistor (Broberg, 2013). 

Revisorsassistenterna interagerar under tiden med handledare, chefer och kollegor vilket 

är en stor del i skapandet av den professionella identiteten (Berg, 2007; Collin, 2009; 

Hamilton, 2013). Eftersom att det ställs krav på professioner att färdigheterna ska vara 
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teoretiskt grundade är det även relevant att se på revisorsstudenters syn på 

allmänintresset då de är framtida revisorsassistenter och revisorer. 

 

Tidigare har det presenterats hur IFAC, klienter, allmänheten och revisorer förhåller sig 

till begreppet allmänintresset men hur revisorsassistenter och revisorsstudenter ser på 

allmänintresset är en aspekt som saknas. Begreppet allmänintresset kan som tidigare 

nämnt uppfattas otydligt och forskning visar att revisorer förstår allmänintresset i 

enlighet med IFAC men att de inte handlar därefter (Davenport & Dellaportas, 2009) 

utan att de tenderar att ha en mer kommersiell syn (Suddaby et al., 2009). Suddaby, et 

al. (2009) menar dock på att det är skillnad i värderingarna mellan revisorer av högre 

och lägre rang vilket skulle kunna tolkas som skillnad mellan revisorer och 

revisorsassistenter. Vad som sker på vägen till högre rang är professionell utveckling. 

Det saknas dock forskning om hur professionell utveckling påverkar revisorers, 

revisorsassistenters och revisorsstudenter syn på allmänintresset.  

1.3 Syftesformulering 

Syftet med denna uppsats är att förklara hur professionell utveckling inom 

revisorsprofessionen påverkar synen på allmänintresset. 

1.4 Forskningsfråga 

Hur påverkar professionell utveckling synen på allmänintresset för revisorer, 

revisorsassisteter och revisorsstudenter? 
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1.5 Disposition 

 

 

  

Vetenskaplig 
metod

•I det andra kapitlet presenteras studiens forskningsfilosofi, vetenskaplig ansats, 
forskningsmetod och teorianvändning.

Teoretisk 
referensram

•I det tredje kapitlet redogörs kortfattat för grundläggande teorier vilket följs av 
mer omfattande beskrivningar av professionsteori, professionell utveckling och 
teorier om allmänintresset.

Empirisk 
metod

•I det fjärde kapitlet presenteras tillvägagångssätt vid litteratursökning, 
datainsamlingsmetod och urval samt beroende variabel, oberoende variabler och 
kontrollvariabler. Det redogörs också för analysmetoder, reliabilitet, validitet och 
etiska beaktanden.

Empirisk 
analys

•I femte kapitlet presenteras förberedelserna som gjorts inför analysen, 
beskrivande statistik och resultaten av Pearsons korrelationsmatris, Cronbachs 
Alpha, hierarkisk multipel regression, t-tester och One-Way Anova. 

Resultat & 
Slutsats

•I sjätte kapitlet presenteras studiens slutsats över hur professionell utveckling 
och kontrollvariablerna påverkar synen på allmänintresset där kopplingar till den 
teoretiska referensramen görs. Studiens bidrag framförs samt förslag på framtida 
forskning.
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2. Vetenskaplig metod 
I detta kapitel förklaras forskningsfilosofi, vetenskaplig ansats, forskningsmetod och 

teorianvändning som ligger till grund för att uppfylla syftet med att förklara hur 

professionell utveckling inom revisorsprofessionen påverkar synen på allmänintresset 

hos revisorer, revisorsassistenter och revisorsstudenter. 

2.1 Forskningsfilosofi, vetenskaplig ansats och forskningsmetod  

För att undersöka hur professionell utveckling påverkar revisorers, revisorsassistenters 

och revisorsstudenters syn på allmänintresset är utgångspunkten för denna studie 

tidigare forskning och teorier. En positivistisk forskningsfilosofi har valts då syftet är att 

förklara snarare än förstå vilket istället är grunden i en hermeneutisk forskningsfilosofi 

(Patel & Davidson, 2011). Den positivistiska forskningsfilosofin möjliggör ökad 

objektivitet i forskningen då forskarnas inblandning är mindre än vid hermeneutisk 

forskningsfilosofi (Denscombe, 2009).  

 

Den teoretiska utgångspunkten tar avstamp i tidigare forskning och teorier som kommer 

ligga till grund för den modell som skapas i denna studie. Den egna modellen testas 

empiriskt för att se den stämmer överens med verkligheten. Det innebär att studien är av 

deduktiv vetenskaplig ansats (Alvehus, 2013). Om en induktiv ansats valts så hade 

studien istället tagit avstamp i det empiriska materialet och sedan hade slutsatserna 

dragits enbart utifrån detta material (Alvehus, 2013).  

 

För att besvara forskningsfrågan i studien används en kvantitativ forskningsmetod vilket 

i jämförelse med kvalitativa metoder minskar forskarnas inblandning och ökar 

objektiviteten (Denscombe, 2009). Den kvantitativa metoden valdes för att undersöka 

samband och möjliggöra eventuella generaliserande slutsatser av uppfattningar vid 

återkommande mönster i svaren (Denscombe, 2009). Om antalet respondenter förväntas 

vara många och vid tillräckligt stor svarsfrekvens anses respondenterna svara för hela 

populationens uppfattning vilket skapar möjlighet till generalisering (Körner & 

Wahlgren, 2014). En tillräckligt stor svarsfrekvens som representerar populationen 

krävs för att skapa reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet i mätningen. Metodvalet har 

givits mycket eftertanke för att skapa validitet, det vill säga att mäta det som önskas 
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mätas (Denscombe, 2009). Då bilden av allmänintresset kan skilja sig mellan revisorer, 

revisorsassistenter och revisorsstudenter är det relevant att genomföra en kvantitativ 

studie som kan ligga till grund för en jämförande analys av synen.  

2.2 Teorianvändning 

Syftet är att undersöka hur professionell utveckling påverkar revisorers, 

revisorsassistenters och revisorsstudenters syn på allmänintresset. Detta analyseras 

genom användningen av professionsteori, professionell utveckling, Cochrans (1974, 

refererat i Dellaportas & Davenport, 2008) fyra teorier om allmänintresset samt 

intressentteorin5. Det teoretiska ramverket som ligger till grund för studien består av en 

kombination av dessa teorier i syfte att förklara ett fenomen (Broberg et al., 2009). 

Revisorsyrket anses utgöra en profession (Kaidonis, 2008; Brante, 1988; Broberg, 2013) 

och därför kommer professionsteori användas som en del i undersökningen av 

revisorers syn på allmänintresset. För att undersöka eventuella skillnader mellan 

revisorer, revisorsassistenter och revisorsstudenter kommer begreppet professionell 

utveckling användas som teoretisk grund.  

 

Cochran (1974, refererat i Dellaportas & Davenport, 2008) beskriver fyra teorier om 

allmänintresset som ger fyra olika vinklar att se på allmänintresset beroende på vem 

som anses vara allmänheten. Att det finns olika sätt att se på allmänintresset är en 

återkommande diskussion i denna studie och därför kommer teorierna användas som 

stöd i analysen av det empiriska materialet. Allmänheten kan anses bestå av grupper av 

intressenter och därför ligger även intressentteorin till grund i studien. Från de ovan 

beskrivna teorierna har delar tagits som skapar en grund för den teoretiska 

referensramen vilken sammanfattas i en modell som sedan testas empiriskt.  

  

                                                 
5 Med intressentteorin avses Stakeholder theory 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel redogörs kortfattat för grundläggande teorier vilket följs av mer 

omfattade beskrivningar av professionsteori, professionell utveckling och teorier om 

allmänintresset baserat på tidigare forskning. Avslutningsvis presenteras den teoretiska 

modellen för studien.  

3.1 Grundläggande teorier 

Revisionsforskningen kan delas upp i två forskningsfält där det ena tar avstamp i 

nationalekonomins område och den andra från sociologiämnet (Carrington, 2014). 

Nationalekonomin handlar om rationalitet och knappa resurser och diskuterar hur 

aktörer bör handla i olika situationer för att utbytet emellan dem ska anses effektivt. Det 

sociologiska perspektivet handlar däremot mer om människans sociala beteenden och 

relationer mellan människan och samhället. Maktfrågor, relationer mellan revisorer och 

andra aktörer i samhället, processer och samspel mellan revisorer, organisationer och 

samhället i övrigt ingår i det sociologiska forskningsfältet (Carrington, 2014). Studien 

genomförs ur ett sociologiskt perspektiv då syftet är att undersöka hur professionell 

utveckling påverkar revisorers, revisorsassistenters och revisorsstudenters syn på 

allmänintresset.  

3.2 Professionsteori 

Professionsteorin har utvecklats inom det sociologiska forskningsfältet och beskriver 

yrkesgrupper med speciella gemensamma drag som särskiljer dem från allmänheten 

(Brante, 1988). Brante (1988) beskriver två syner på professioner: funktionalism och 

neoweberianism. Det är främst funktionalismen som denna studie utgår ifrån men 

inkluderar även inslag av neoweberianismen då båda ger upphov till de karaktärsdrag 

som är kännetecken för professioner. Förespråkare för funktionalismen menar att 

professioner uppstod för att möta riktiga mänskliga behov och erhåller därför en speciell 

position i samhället (Lindblom & Ruland, 1997).   

 

Enligt professionsteorin ska ett yrke uppfylla en del egenskaper för att anses vara en 

profession. Yrket ska innebära färdigheter som grundar sig i teoretisk kunskap, 

utbildning i dessa färdigheter och examination som säkerställer denna kompetens. 

Vidare ska yrket arbeta för allmänhetens intresse och ha uppförande koder för att 
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säkerställa professionell integritet (Millerson, 1964, refererat i Brante, 1988). 

Professioner kännetecknas också av så kallad ”stängning” vilket innebär att professioner 

avgränsar sig mot andra yrkesgrupper. Utan vissa kunskaper, kvalifikationer och 

examen har man inte tillträde till professionen (Brante, 1988). Professioner 

kännetecknas också av självreglering när det gäller licensiering och arbetsmetoder 

(Evetts, 1999). 

 

De svenska revisorerna ansågs uppfylla Wilenskys (1964 refererat i Öhman & 

Wallerstedt, 2012) fem tecken för professionalism redan under 1940-talet. De fem 

tecknen består av att yrket utförs som heltidssysselsättning, kräver adekvat utbildning, 

innehar branschorganisationer, lagstadgat skydd av de yrkesverksamma samt etiska 

koder (Wilensky, 1964 refererat i Öhman & Wallerstedt, 2012).  Abbott (1988 refererat 

i Öhman & Wallerstedt, 2012) menar att för att vara professionell så ska man inneha 

sådana expertkunskaper som ingen annan kan skaffa på egen hand. De professionella 

kunskaperna som innehas av de yrkesverksamma skapar kunskapsbasen för 

professionen (Öhman & Wallerstedt, 2012).  

 

Revisorsprofessionen har utvecklats över tid genom beslut och bestämmelser från olika 

organ vilka har haft stor inverkan på hur professionen ser ut idag. Ett viktigt steg för 

utvecklandet av revisorsprofessionen var de professionella rekommendationerna som 

publicerades år 1971 samt att FAR utsågs till standarsättande organ år 1975 (Öhman & 

Wallerstedt, 2012). Efter denna tidpunkt var det upp till professionen själva att tolka 

lagar och formulera rekommendationer och standarder som gäller för revisionsarbetet 

(Öhman & Wallerstedt, 2012). Detta kan tolkas som införandet av självreglering för 

revisorsprofessionen. För att se på revisorsprofessionens historiska utveckling så finns 

det tre väldigt viktiga tidpunkter att uppmärksamma; 1895, 1944 och 1975. Enligt 

aktiebolagslagen6 år 1895 bestämdes att revison ska vara obligatoriskt, år 1944 

bestämdes det att revisorer ska auktoriserade och år 1975 bestämdes det att 

revisionsarbetet ska utföras enligt god revisionssed (Öhman & Wallerstedt, 2012).  

 

                                                 
6 The Companies Act avses  
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Professionsteorins påverkan på revisorer syns bland annat genom kravet på att 

revisorernas expertkunskaper kontinuerligt måste uppdateras och utvecklas för att få 

kunna kalla sig profession vilket innebär att det finns ett inbyggt krav på professionell 

utveckling inom professionsteorin. Att tillhöra en profession ger ofta en hög lön och en 

känsla av status (Brante, 1988) vilket kan leda till antaganden om att revisorerna 

eftersträvar denna tillhörighet.  Eftersom att ett kännetecken för professioner är 

självreglering, vilket är aktuellt för revisorer, så antas revisorer ha bra omdöme och 

förmåga att fatta rätt beslut för klienten och allmänintresset. Professioner ska arbeta för 

allmänintresset och att revisorer är reglerade att göra det skapar ännu en länk mellan 

revisorer och professioner. 

3.3 Professionell utveckling 

Professionell utveckling handlar om att utvecklas inom professionen. Det kan innebära 

att uppnå en viss rang inom en profession, förbereda för licensiering och påbörja en 

karriär (Elman, Illfelder-Kaye & Robiner, 2005). Professionell utveckling fokuserar på 

kompetensutveckling, kunskap, färdigheter, specialisering, värderingar och reflektion i 

det dagliga arbetet (Epstein & Hundert, 2002, refererat i Elman et al., 2005). 

Inträdeskraven för revisorsprofessionen är höga och det ställs krav på att generera 

intäkter och utvecklas redan tidigt i karriären för nyanställda (Stumpf, 1999). Kravet på 

att de anställda ska utvecklas och avancera tidigt brukar kallas ”up-or-out” och innebär 

att om man inte följer planen så byter man arbetsplats (Fogarty, 1994; Stumpf, 1999). 

Krav på professionell utveckling kommer alltså även från de individuella byråerna. 

 

Den professionella utvecklingen kan delas in i två kategorier; inledande professionell 

utveckling och kontinuerlig professionell utveckling (Berg, 2007). Den inledande 

professionella utvecklingen är den som pågår innan inträde till professionen (Berg, 

2007) och som hjälper revisorsstudenter att utveckla den kompetens som krävs för att få 

tillträde (Saville, 2007). Längre fram, i professionen, handlar professionell utveckling 

om att bibehålla och uppdatera kunskapen (Elman et al.,, 2005). Det kallas för 

kontinuerlig professionell utveckling och innebär den utveckling som sker efter inträde i 

professionen (Paisey et al., 2007), vilket också är ett krav för att få vara en del av 

professionen (Berg, 2007). Den professionella utvecklingen är ett livslångt lärande, 

vilket kan definieras som all organiserad utbildning och övningsaktiviteter som man tar 
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sig an för att erhålla kunskap och färdigheter för ett nuvarande eller framtida yrke 

(OECD, 2000, p 403, refererat i Collin et al., 2012). 

 

Den professionella utvecklingen leder till skapandet av en identitet (Hamilton, 2013; 

Elman et al., 2005) genom att den professionella utövaren integrerar kunskap, 

färdigheter och attityder med egna värderingar och intressen (Ducheny, Allezhauser, 

Crandell & Schneider, 1997). Med den professionella identiteten skapas ett 

förhållningssätt till sociala normer, vilket påverkas av upplärning och organisationens 

förhållningssätt (Hamilton, 2013).  

 

Traditionellt var kontinuerlig professionell utveckling i klassrumsliknande miljöer. Nu 

ingår även informella aktiviteter vilket definieras som icke-typiska klassrumsbaserade 

eller strukturerade och ansvaret för lärandet ligger i händerna på den som vill utvecklas 

(Marsick & Watkins, 2001, refererat i Collin, Van der Heijden & Lewis, 2012).  Nästan 

all typ av inlärning på en arbetsplats kan vara kontinuerlig professionell utveckling 

(Collin et al., 2012). Möjlighet till professionell utveckling för revisorsprofessionen ges 

bland annat genom utbildning, handledning och struktur & bedömningar vilka ska 

behandlas mer ingående i de följande avsnitten. 

3.3.1 Utbildning 

3.3.1.1 Inledande professionell utbildning 

Den professionella utvecklingen börjar redan i den grundläggande teoretiska 

utbildningen (Hamilton, 2013). IAESB utvecklar bland annat riktlinjer för de som 

ansvarar för revisionsutbildning för att säkerställa att revisorsstudenterna utvecklar den 

kompetens som krävs för att få tillträde till professionen. Bland annat ska kunskap 

uppnås inom redovisning, finans, organisations- och affärskunskap, kommunikation 

samt kunskaper inom IT. IAESB ansvarar också för regler kring kraven på den mängd 

praktisk utbildning som krävs för att bli auktoriserad (Saville, 2007). Det kan tänkas att 

den professionella utvecklingen ökar i takt med avklarade kurser inom dessa ämnen och 

ju längre man kommit i den praktiska utbildningen. 
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3.3.1.2 Kontinuerlig professionell utbildning 

Revisorer måste kunna mäta de aktiviteter som främjar kontinuerlig professionell 

utveckling eller resultaten som uppstår av det genom prestation, spenderad tid eller 

genom en speciell metod för utvärdering som kan mäta uppnådd eller utvecklad 

kompetens. Mätningen av professionell utveckling kan ske på tre olika sätt; input-

baserad, output-baserad eller kombinations-baserad (Berg, 2007).  

 

Den input-baserade metoden som används inom revisorsprofessionen innebär att det ska 

läggas minst 20 timmar per år och totalt 120 timmar över en tre-års period på 

kontinuerlig professionell utveckling, varav 60 timmar ska vara verifierbara vilket 

innebär att de ska kunna verifieras av en kompetent källa. Det ska vara möjligt att spåra 

och mäta dessa aktiviteter (Berg, 2007). Den output-baserade metoden innebär att 

utvecklingen objektivt ska verifieras av en kompetent källa och att en speciell 

utvärderingsmetod för kompetens ska användas. Den kombinations-baserade mätningen 

innebär en blandning av de input- och output-baserade mätningarna där exempelvis det 

ena måttet kan användas för en sektor och det andra för en annan sektor. Den input-

baserade är den vanligaste bland IAESBs medlemmar (Berg, 2007) och så även i 

Sverige (FAR, 2015c). Enligt FAR (2015c) kan den kontinuerliga professionella 

utvecklingen bestå av interna och externa kurser samt seminarier, utbildnings- och annat 

utvecklingsarbete och forsknings och publicistisk verksamhet vilka alla representerar 

vidareutbildning i den här studien. 

 

Den formella kontinuerliga professionella utvecklingen styrs ofta av arbetsgivare eller 

en yrkesorganisation genom exempelvis tillhandahållande av kurser och seminarier. 

Kravet på professionell utveckling ska dock inte begränsas till antal timmar med kurser 

och seminarier då det finns fler sätt att utvecklas (Berg, 2007). Den informella 

kontinuerliga professionella utvecklingen kan vara självstyrd i form av exempelvis 

läsning av facklitteratur för att hålla sig uppdaterad i branschen (Collin et al., 2012).  

 

Enligt Warren och Alzola (2009) är det bara staten och branschorganisationer som kan 

förmedla regler och värderingar i linje med professionens skyldigheter. 

Branschorganisationen FAR förhåller sig till IFACs riktlinjer och bör därför via 
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dotterbolaget FAR Akademi och formell professionell utveckling kunna förmedla 

värderingar vilket bör kunna påverka synen på allmänintresset. Dock bör även informell 

professionell utveckling kunna påverka synen genom att facklitteratur också kan 

innehålla uppdaterad kunskap. Eftersom en del av professionell utveckling är reflektion 

i det dagliga arbetet (Epstein & Hundert, 2002, refererat i Elman et al., 2005) bör även 

media kunna inkluderas i den självstyrda informella professionella utvecklingen då 

media speglar händelser och diskussioner i branschen. Professionen månar om att 

inneha ett förtroende hos allmänheten (FAR, 2015b) och kan genom medial 

uppmärksamhet få en bild av vilka handlingar som inte är accepterat i samhället och 

som kan skada professionen (jmf Helsingborgs Dagblad, 2015; Dagens industri, 2013; 

Siriwardane, Kin Hoi Hu & Yew Low, 2014). 

3.3.2 Handledning  

I Sverige krävs det utöver den grundläggande teoretiska utbildningen praktisk 

utbildning med handledare för att bli auktoriserad revisor (Revisorsnämnden, 2015). 

Handledaren är ofta äldre och av högre rang som ska vägleda de med lägre rang (Siegel, 

Rigsby, Agrawal & Leavins, 1995). Handledaren är till hjälp i revisorsassistentens 

professionella utveckling och ska lägga särskild vikt vid bedömningar och slutsatser 

men även vid de etiska reglerna som ska iakttas i revisionsarbetet (Revisorsnämnden, 

2015). Då allmänintresset ingår i de etiska reglerna tolkas det som att handledaren även 

vägleder i synen på allmänintresset. Att ha handledare tenderar att ha ett starkt samband 

med framgång i både utveckling och karriär (Siegel et al., 1995). 

 

Blivande revisorer, revisorsassistenter, har troligtvis en bild av vad yrket innebär och 

hur man ska bete sig som revisor när de kommer till revisionsbyrån (jmf Felstead, 

2013). Säkerligen har de en bild av vad allmänintresset är. I processen med att hitta den 

professionella identiteten ingår även samspel med chefer och kollegor som precis som 

handledaren troligtvis redan har hittat en professionell identitet med ett förhållningssätt 

till sociala normer (Collin, 2009; Hamilton, 2013). Som ny i yrkeslivet ser man upp till 

handledaren (Siegel et al., 1995) men även till de med mer erfarenhet (Collin, 2009). 

Högst sannolikt väljer nog därför en blivande revisor att lyssna på sin handledare och 

mer erfarna under identitetsprocessen vilket troligtvis leder till att den blivande revisorn 
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anammar samma värderingar som handledaren och mer erfarna har (jmf Felstead, 

2013). Det bör kunna ha en inverkan på synen på allmänintresset.  

3.3.3 Struktur & Bedömningar 

Det finns två kontrasterande sätt att se på revision; dels som en organisk process och 

dels som en mekanisk process (Dirsmith & McAllister, 1982). I den organiska 

processen är man inriktad på de professionella bedömningarna och att varje situation 

ska utvärderas och bedömas var för sig medan man i den mekaniska processen mer är 

inriktad på att effektivisera processen (Dirsmith & McAllister, 1982) genom struktur.  

 

Professionella bedömningar, den organiska processen, är en stor och viktig del av 

revisorsyrket (Broberg, 2013) och det har länge varit erkänt att revisorer måste använda 

bedömningar för att anpassa revisionen efter klientens unika förutsättningar och 

arbetsmiljö (Dirsmith & McAllister, 1982). För att hjälpa revisorerna att göra dessa 

bedömningar ska revisionsbyråerna organiseras på ett sätt som främjar integritet och 

objektivitet för att opartiskt och självständigt kunna göra dessa viktiga bedömningar 

(FAR, 2015b). Att arbeta mekaniskt och därmed strukturerat inom revisionsvärlden 

innebär användning av exempelvis instruktioner, riktlinjer, datahjälpmedel (Öhman, 

Häckner, Jansson & Tschudi, 2006) och checklistor (Broberg, 2013) som hjälp i 

bedömningarna.  

 

Diskussioner har länge förts om huruvida mängden struktur förbättrar eller försämrar 

revisionsprocessen (Broberg, 2013) och därmed den professionella utvecklingen. Powel 

(2003:328 refererat i Broberg, 2013) menar att det är en svår balans mellan att ha hög 

grad av struktur samt att främja och skapa rum för de professionella bedömningarna. 

Cushing och Loebbecke (1998, refererat i Broberg, 2013) uttrycker att struktur minskar 

flexibiliteten och utvecklar ett mekaniskt tänkande. Även Knechel (2007:387, refererat i 

Broberg, 2013) diskuterar att strukturer skapar disfunktionalitet inom 

revisorsprofessionen. Myers (1997) menar att ett mer ostrukturerat arbetssätt, den 

organiska processen, utvecklar en djupare tankeprocess. Det kan tolkas som att det 

organiska synsättet möjliggör mer professionell utveckling och bättre bedömningar.  
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Bhattacharjee och Moreno (2002) anser däremot att tydliga strukturer kan vara viktiga 

för mindre erfarna revisorer som är mer lättpåverkade i sina bedömningar. Vanligtvis 

introduceras revisorsassistenter till revisorsyrket genom ett i hög grad strukturerat 

arbetssätt. Det hjälper dem i det dagliga arbetet och i att utveckla ett särskilt tankesätt. 

Det hjälper även de påskrivande revisorerna att kontrollera att arbetet utförs på korrekt 

sätt (Broberg, 2013). En tolkning är att mer erfarna revisorer i högre grad arbetar 

organiskt med professionella bedömningar medan mindre erfarna revisorer eller 

blivande revisorer behöver mer strukturer i arbetet för att utvecklas professionellt och 

göra bra bedömningar i enlighet med allmänintresset.  

 

Ur tidigare forskning kan det tolkas som att begreppen struktur och bedömning är 

varandras motpoler. Broberg (2013) diskuterar dock att användningen av bedömningar 

och struktur inte nödvändigtvis behöver ses som alternativa metoder utan att 

bedömningar och struktur istället bör ses som kompletterande metoder i 

revisionsarbetet. Tidigare kunde de större revisionsbyråerna delas in efter arbetssätt i 

kategorierna strukturerat, ostrukturerat och semi-strukturerat (Kinney, 1986, refererat i 

Broberg, 2013). På senare tid anses däremot skillnaderna ha utjämnats och att 

revisionsbyråerna numera är semistrukturerade (Bowrin, 1998, refererat i Broberg, 

2013; Smith et al., 2001).  

 

Stora revisionsbyråer anses däremot vara mer känsliga för den sociala kontexten och 

mer benägna att förhålla sig till sociala normer än små revisionsbyråer (Arnold Sr et al., 

2013) vilket bör innebära att de som arbetar vid stora revisionsbyråer har lättare för att 

göra bedömningar i enlighet med vad som är accepterat enligt den sociala normen. Då 

IFAC är normsättare för allmänintresset bör deras tolkning av allmänintresset vara den 

sociala normen. 

3.4 Allmänintresset 

Professionalism diskuteras ofta som relationen mellan den professionella och klienten 

(Lindblom & Ruland, 1997). I flera av dessa relationer finns det krav på tystnadsplikt 

som innebär att det som sägs mellan parterna inte får utlämnas till externa parter, så som 

läkare- och patientförhållandet (Lindblom & Ruland, 1997). Denna relation handlar 

alltså främst om ett förtroende mellan parterna där allmänheten inte har någon 
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anledning att lägga sig i detta förhållande så länge den professionella utför sitt arbete på 

ett korrekt sätt (Lindblom & Ruland, 1997).  

 

Här kan en tydlig skillnad ses när det gäller relationen mellan revisorer och klienter, 

eftersom att allmänheten har ett intresse av att produkten av denna relation gynnar 

allmänhetens bästa. Relationen består inte bara av parterna revisor och klient utan 

allmänheten utgör ytterligare en part (Lindblom & Ruland, 1997). När det gäller 

allmänintresset finns det ett flertal teorier som behandlar området så som Cochrans fyra 

synsätt, allmänintresseteorin, förväntningsgapsteorin och intressentteorin vilka alla 

förklaras mer ingående i de följande avsnitten. 

3.4.1 Fyra synsätt på allmänintresset 

För de normsättande organen är det naturligt att det övergripande målet är att öka 

samhällets välmående (Dellaportas & Davenport, 2007). Däremot är betydelsen av 

begreppet, operativt sett mer otydlig då det finns flera tolkningar av begreppet 

allmänintresse (Dellaportas & Davenport, 2007). Cochrans (1974, refererat i 

Dellaportas & Davenport (2008) fyra teorier om allmänintresset belyser just att det finns 

flera vinklar att se på begreppet.  

 

Den första teorin är den normativa teorin som ser på allmänintresset som ett 

värdeskapande för hela samhället i stort där alla är inkluderade där medmänsklighet är 

centralt (Cochran, 1974, refererat i Dellaportas & Davenport, 2008). Den andra teorin är 

den abolitionistiska teorin som förkastar begreppet allmänintresse och menar på att det 

bara finns olika grupper inom samhället med olika mål (Cochran, 1974, refererat i 

Dellaportas & Davenport, 2008). Till skillnad från den normativa teorin med det 

medmänskliga synsättet så utgår den abolitionistiska teorin från maximerandet av 

egenintresset inom samhällets ramar (Sturm, 1978, refererat i Dellaportas & Davenport, 

2008). Den tredje teorin är processteorin som liknar den abolitionistiska teorin i det att 

det inte finns någon allmänhet utan att det handlar om olika grupperingar i samhället 

med olika mål (Cochran, 1974, refererat i Dellaportas & Davenport, 2008). Däremot 

fokuserar processteorin mer på konflikterna än intresset som sådant och menar på att 

allmänintresset är resultatet av nyttan som skapas i att kompromissa vid 

 (Dellaportas & Davenport, 2008). Den fjärde teorin är 
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konsensusteorin som säger att det är svårt att definiera begreppet allmänintresset då det 

innefattar väldigt mycket (Cochran, 1974, refererat i Dellaportas & Davenport, 2008). 

Konsensualister är dock eniga om att allmänintresset innefattar större intressegrupper än 

vad den abolitionistiska teorin och processteorin antyder men samtidigt mindre än hela 

samhället som den normativa teorin syftar på (Dellaportas & Davenport, 2008). IFACs 

definition av allmänintresse kan anses tillhöra den normativa teorin och det är också det 

synsätt som intas i denna studie. 

3.4.2 Intressentteorin 

Intressentteorin beskriver betydelsen av företagens intressenter som delas in i olika 

grupper baserat på olika intressen (Bonnafous-Boucher & Porcher, 2010). Bland andra 

kan följande intressegrupper identifieras: ägare, klienter, kunder, arbetsgivare, anställda, 

långivare, leverantörer, investerare, regering, myndigheter, skattebetalare, medborgare 

och väljare (IFAC, 2012; Parker, 1994, refererat i Davenport & Dellaportas, 2009; 

APESB, 2006, p. 100.1, refererat i Davenport & Dellaportas, 2009). Dessa 

intressegrupper lever sida vid sida och integrerar med varandra. Intressentteorin är 

endast användbar när det går att klassificera förväntningarna och intressena för att 

företagen ska kunna möta dem. Det är enligt intressentteorin alltså omöjligt att förvänta 

sig att företagen kan tillgodose samtliga individers behov (Bonnafous-Boucher & 

Porcher, 2010).  

 

Strand och Freeman (2015) menar att för långsiktig lönsamhet krävs det att företaget 

sköts på rätt sätt och att man kan integrera effektivt med sina intressenter. Centralt inom 

intressentteorin är syftet att skapa så mycket värde som möjligt för intressenterna 

(Strand & Freeman, 2015). Den underliggande tanken är att stora företag ser var 

parternas intresse korsas och arbetar kontinuerligt med att skapa mer värde för fler 

intressenter (Strand & Freeman, 2015). Perrow (1986) menar att stora företag har större 

nätverk med fler parters intressen som korsas och som ska tas hänsyn till än mindre 

företag. Det kan därför tolkas som att större företag har större påverkan på samhället 

och därmed har annorlunda intressen än mindre företag. Ur ett etiskt synsätt så ser man 

enligt intressentteorin mer till helheten av värdeskapandet än fokus på delarna (Strand 

& Freeman, 2015). 
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3.5 Modellutveckling 

Synen på allmänintresset för revisorer, revisorsassistenter och revisorsstudenter antas 

påverkas av den professionella utvecklingen. Den professionella utvecklingen sker 

bland annat i form av utbildning, handledning och struktur & bedömningar, vilka därför 

används för att mäta den professionella utvecklingen. Modellen illustreras i modell 3.1.  

 

Utbildning är en grundsten i den professionella utvecklingen. Enligt Kunitake och 

White (1986, refererat i Warren & Alzola, 2009) är det staten och branschorganisationer 

som bidrar med utbildning och vägledning för revisorer. Även Warren och Alzola 

(2009) menar att det bara är staten och branschorganisationer som kan förmedla regler 

och värderingar i linje med professionens förpliktelser. Branschorganisationen FAR 

förhåller sig till IFACs riktlinjer och erbjuder kurser via dotterbolaget FAR Akademi 

(FAR, 2015c) där värderingar kring synen på allmänintresset kan förmedlas. 

Utbildningen består inte bara av teoretisk förkunskap inför yrkeslivet utan även av att 

fortsätta utvecklas genom yrkeslivet vilket kan leda till en förändrad bild av 

allmänintresset. 

 

Det finns ett starkt samband mellan att ha handledare och att nå framgång i både 

utveckling och karriär (Siegel et al., 1995). När man som ny kommer ut i yrkeslivet så 

ser man upp till handledaren (Siegel et al., 1995) som troligtvis redan har hittat sin 

professionella identitet med ett förhållningssätt till sociala normer (Collin, 2009; 

Hamilton, 2013). Handledare är oftast av högre rang (Siegel et al., 1995) och bör därför 

ha mer och längre utbildning än revisorsassistenter. Under utbildningen kan regler och 

värderingar förmedlas som går i linje med professionens förpliktelser (jmf Warren & 

Alzola, 2009).  

 

Revisionsbyråer anses numera vara semistrukturerade men revisorsassistenter använder 

mer hjälp i form av olika strukturer än vad mer erfarna revisorer gör (Broberg, 2013). 

Cushing och Loebbecke (1998, refererat i Broberg, 2013) menar att ett strukturerat 

arbetssätt kan medföra ett mekaniskt tänkande och minskad flexibilitet och Myers 

(1997) menar att en djupare tankeprocess kan utvecklas ut bedömningar än ur ett 

strukturerat arbetssätt gör. Men att vara semistrukturerad innebär dock att både struktur 
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och bedömningar används samtidigt i det dagliga arbetet (Broberg, 2013). Det kan 

tolkas som att en del av den professionella utvecklingen handlar om att kunna göra 

bedömningar för när strukturer är ett verktyg i det dagliga arbetet.  

 

 

 

Modell 3.1 Professionell utveckling antas påverka synen på allmänintresset 
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4. Empirisk metod 
I detta kapitel kommer tillvägagångssätt vid litteratursökning, datainsamlingsmetod och 

urval att presenteras. Därefter beskrivs studiens beroende variabel, oberoende 

variabler och kontrollvariabler följt av en beskrivning av analysmetoder samt 

reliabilitet och validitet. Avslutningsvis redogörs etiska beaktanden.  

4.1 Litteratursökning 

För att bygga en relevant teoretisk referensram har litteratursökningen främst 

koncentrerats till vetenskapliga artiklar. Syftet med litteratursökningen är att kartlägga 

redan gjord forskning för att på så vis hitta luckor i denna som ligger till grund för den 

egna forskningen (Denscombe, 2004). Litteratursökningen har gjorts för att införskaffa 

redan existerande kunskap i det valda ämnet för att placera den egna forskningen i en 

kontext. Samtliga vetenskapliga artiklar har hämtats ifrån Högskolan i Kristianstads 

elektroniska databas Summon och har främst rört revisorsprofessionen men även 

vetenskapliga artiklar gällande psykologprofessionen och semi-professionen 

sjuksköterskor har använts som stöd.  

 

För de kapitel som berör teorier och metod så har även tryckt litteratur använts men 

huvudsakligen har vetenskapliga artiklar använts som stöd. För de kapitel som rör 

ämnet mer konkret var avsikten att hitta så aktuell information som möjligt men även 

äldre artiklar har använts som refererats i andra artiklar. Publikationer från 

normsättande organ så som IFAC, IESBA och FAR har även använts som viktiga 

informationskällor. Det breda utbudet av artiklar har krävt aktiva val och urval i 

informationssökningen. Publiceringsdatum, kvalitén på journalerna där artiklarna 

publicerats samt val av sökord är aspekter som hafts i åtanke. Publiceringsdatum kan ge 

en indikation på hur aktuell artikeln är, lagstiftning kring ämnet kan ha ändrats och 

därmed är informationen kanske inte längre relevant.   

 

Harvey, Kelly, Morris och Rowlinson (2010) har i deras publikation Academic Journal 

Quality Guide betygsatt olika journaler för att ge riktlinjer till användarna om 

tillförlitligheten i informationen. Några av journalerna som använts är Accounting, 

Auditing & Accountability Journal, Australian Accounting Review, Journal of 
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Accounting & Organizational Change, Critical Perspectives on Accounting och 

Managerial Auditing Journal. Sökord i den elektroniska databasen Summon som 

använts har valts utifrån ämnet och exempel som kan ges är public interest, auditors, 

perceptions, ethics, accountants, accounting team, assistants, professions, professional 

development, society and students. 

4.2 Datainsamlingsmetod  

Studiens data har insamlats med hjälp av den kvantitativa metoden frågeformulär. 

Primärdata har erhållits via de webbaserade enkäter, vilket är en lämplig metod för att 

nå en stor del av populationen på ett tidseffektivt och kostnadseffektivt sätt 

(Denscombe, 2009). En hög svarsfrekvens möjliggör generalisering (Körner & 

Wahlgren, 2014) vilket är önskvärt för att uppfylla syftet med att förklara hur 

professionell utveckling påverkar synen på allmänintresset. Frågeformulär ger inte 

möjlighet för respondenter att ställa följdfrågor men istället utesluts eventuella effekter 

så som intervjuareffekten eller observatörseffekten som en kvalitativ metod hade 

medfört (Denscombe, 2009). En kvalitativ metod hade kunnat ge mer djupgående svar 

men istället varit mer tidskrävande vilket hade begränsat antalet respondenter och 

försvårat generalisering. En kvantitativ metod ansågs därför lämplig och webbaserade 

enkäter valdes för att nå en stor del av populationen.  

 

Enkäten till revisorer och revisorsassistenter (se bilaga 1) skickades ut via websidan 

SurveyMonkey till 968 revisorer, 129 revisionsbyråer samt 114 revisorsassistenter den 

12 maj och var öppen för svar till den 19 maj. Enkäten till revisorsstudenter (se bilaga 

2) och skickades ut via mejl den 13 maj till 3726 revisorsstudenter och länken lades 

även ut på en programhemsida till 55 revisorsstudenter denna var öppen till den 20 maj.  

4.3 Urval 

Urvalet för revisorer, revisorsassistenter och revisorsstudenter har skett på olika sätt 

men likheter finns då det inte är slumpmässigt urval ur hela Sveriges population utan 

urval ur populationen för revisorer, revisorsassistenter och revisorsstudenter i Sverige. 

Enkäten har skickats ut elektroniskt till respektive respondentgrupp och består av frågor 

om allmänintresset och professionell utveckling samt case för att fånga revisorernas, 
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revisorsassistenternas och revisorsstudenter uppfattningar och få en bild över det deras 

agerande. Hur respektive urval har gått till behandlas i de följande tre avsnitten. 

4.3.1 Revisorer 

Urvalet av revisorer har gjorts genom ett förenklat systematiskt urval från en lista över 

auktoriserade revisorer. Listan består av 2899 svenska auktoriserade revisorer som vid 

uppdatering av listan i mars/april 2015 hade en mailadress registrerad hos 

Revisorsnämnden. Revisorer ombeds ofta att svara på enkäter av studenter och eftersom 

de har mycket att göra i övrigt så ansågs det klokt att minska trycket för revisorerna 

genom att fördela listan mellan tre grupper. Att minska trycket hoppades kunna ge en 

ökad svarsfrekvens för oss alla. Urvalet ur listan gjordes genom ett förenklat 

systematiskt urval då namnen är sorterade i alfabetisk ordning på efternamn och inte 

efter byrå vilket innebar att stora och små revisionsbyråer blandades. Av den 

anledningen ansågs det motiverat att helt enkelt bara dela den i tre lika delar. Enkäten 

skickades därför ut till 968 revisorer via mail med en länk till enkäten via websidan 

SurveyMonkey. 

4.3.2 Revisorsassistenter 

Eftersom att det inte finns en sammanställd lista på revisorsassistenter och deras 

mejladresser görs ett snöbollsurval av revisorsassistenter. Enkäten skickas ut genom en 

länk på de sociala medierna Facebook och LinkedIn där de som arbetar som 

revisorsassistenter ombads delta i undersökningen och uppmuntras därefter till att 

förmedla enkäten vidare till andra revisorsassistenter. För att öka antalet respondenter 

gjordes sökningar på revisionsbyråers hemsidor i Sverige för att hitta mejladresser till 

revisorsassistenter. Denna sökning resulterade i 114 mejladresser direkt till 

revisorsassistenter och 129 mejladresser till revisionsbyråer. Till revisionsbyråerna 

skickades en förfrågan om att vidarebefordra länken till enkäten till deras medarbetare.  

4.3.3. Revisorsstudenter 

För att samla in data kring revisorsstudenters syn på allmänintresset så har enkäter 

skickats ut till 200 revisorsstudenter på Högkolan i Kristianstad som valt inriktningen 

redovisning och revision. För att bredda den geografiska spridningen kontaktades 

Stockholm Business School (Stockholm Universitet) och därifrån erhölls en lista på 

samtliga 3526 ekonomstudenter som sedan erhöll enkäten via mejl. För att fånga 
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målpopulationen av revisorsstudenter som valt inriktningen redovisning och revision så 

består den första frågan i enkäten av en fråga om just detta, vid ett nekande svar så 

avslutas enkäten för de studenter som inte ingår i studien för att förhindra systematiska 

fel (Körner & Wahlgren, 2014). Ledningen för Högskolan i Skövde har som policy att 

inte lämna ut sina studenters mejladresser, så istället lades länken ut på 

programhemsidorna för de studenter som går ekonomprogrammet med inriktning 

redovisning och revision så kan revisorsstudenterna delta om de vill. 

Ekonomprogrammet i Skövde med inriktning redovisning och revision har bara funnits i 

två år och därför är det bara 55 revisorsstudenter som går denna utbildning. 

Linnéuniversitetet tackade dessvärre nej till att fördela enkäten till deras studenter. 

Linköpings universitet svarade på förfrågan men på grund sent svar och tidsbrist hann 

inte dessa studenter inkluderas i studien.   

4.3.2 Svarsfrekvens 

Det skickades ut 968 inbjudningar till revisorer att deltaga i enkäten i personligt riktade 

mejl. Från dessa inbjudningar erhölls 34 svar vilket ger en svarsfrekvens på 3,6 %, av 

dessa kunde 27 svar användas. Handlingar togs för att öka svarsfrekvensen för 

revisorsassistenter eftersom en sammanställd lista över revisorsassistenter inte fanns 

tillgänglig. Sökningar gjordes därför på revisionsbyråer i Sverige, för de revisionsbyråer 

som la ut kontaktuppgifter på hemsidan användes dessa mejladresser för att skicka ut 

enkäter via SurveyMonkey. För de revisionsbyråer som inte uppgav kontaktuppgifter 

direkt till revisorsassistenter skickades weblänken till info-mejladressen på 

revisionsbyrån med önskemålet om att denna skulle delas till revisorsassistenter på 

byrån. Länken till webenkäten lades även ut på två sociala medier, LinkedIn och 

Facebook för att öka svarsfrekvensen bland revisorer och revisorsassistenter. Det erhölls 

30 svar från revisorsassistenter. Totalt skickades det ut 1076 enkäter till revisorer och 

revisorsassistenter. Från dessa inbjudningar erhölls totalt 50 svar och av dessa så 

slutförde 31 personer (62 %) enkäten medan 19 personer (38 %) valde att inte svara på 

samtliga frågor. Att göra en bortfallsanalys för revisorer och revisorsassistenter är inte 

möjligt då hela populationens storlek är okänd. 

 

Bortfallsanalys för studenterna kan inte heller göras i sin helhet. För Högskolan i 

Kristianstad skickades enkäten ut till totalt 200 studenter varav 18 magisterstudenter 
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och 182 kandidatstudenter. Av dessa erhölls 33 svar vilket innebär en svarsfrekvens på 

16,5 %. För studenterna på Stockholm Business School (Stockholm Universitet) 

skickades webenkäten ut till 3526 studenter och erhöll 82 svar. Storleken på 

målpopulationen revisorsstudenter är däremot okänd och därmed kan inte en 

bortfallsanalys göras. Högskolan i Skövde lade ut länken till webenkäten på 

programsidorna för redovisning och revisionsstudenter, från uppgifter från skolan 

studerar det totalt 55 studenter med denna inriktning men det finns ingen data som 

styrker detta antal. Från studenterna i Skövde erhölls 5 svar.  Totalt skickades det ut 

3726 enkäter till studenter, av dessa svarade 241 (6,5 %) på enkäten, 63 (1,7 %) var 

avregistrerade och 6 (0,2 %) mejl studsade. Totalt för webenkäten till revisorsstudenter 

erhölls 241 svar varav 185 personer (76,8 %) svarade på samtliga frågor medan 56 

personer (23,2 %) valde att inte svara på alla. 

 

4.4 Operationalisering 

4.4.1 Beroende variabel 

Synen på allmänintresset antas påverkas av professionell utveckling och är därför den 

beroende variabeln i den här studien. Davenport och Dellaportas (2009) använde en 

enkät som metod i sin forskning om hur revisorer ser på allmänintresset. För att få en 

bild av vem revisorerna tar hänsyn till vid intressekonflikter bestod en del av enkäten av 

två case med svarsalternativ gällande vems intresse som bör prioriteras (Davenport & 

Dellaportas, 2009). Inspirerade av Davenport och Dellaportas (2009) sätt att mäta synen 

på allmänintresset tillsammans med kännedomen om IFACs uttryck av kontextens 

betydelse vid arbete för allmänintresset (IFAC, 2012) används det i den här studien fyra 

olika case där fyra olika organisationer, som revisorer och revisorsassistenter kan 

komma i kontakt med, beskrivs kortfattat. Därefter ombads respondenterna att på en 

likertskala från 1 till 10 gradera sex olika intressegrupper, samt ett sjunde alternativ i 

form av ”annan”, efter hur de anser att varje intressegrupp representerar allmänintresset, 

1 = i mycket liten omfattning, 10 = i mycket stor omfattning. Alternativet ”annan” gavs 

för att öka möjligheterna att fånga upp åsikter som inte träffas av de sex specificerade 

intressegrupperna. Då likertskala är vanligt för att fånga uppfattningar används den för 

flera frågor (Joshi, Kale, Chandel & Pal, 2015). 
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De sex intressegrupperna som beskrivs i casen är kunder, ägare, leverantörer, långivare, 

anställda och stat & kommun då de uppfattas som vanliga intressegrupper (IFAC, 2012; 

Parker, 1994, refererat i Davenport & Dellaportas, 2009; APESB, 2006, p. 100.1, 

refererat i Davenport & Dellaportas, 2009). Respondenternas svar visar vilka 

intressegrupper som representerar allmänintresset för dem eller om allmänintresset är 

normativt som IFAC uttrycker det (IFAC, 2012). 

 

De företag som beskrivs i casen är mikroföretag, medelstort företag, stort företag 

(börsnoterat) och en offentlig verksamhet (se bilaga 1, fråga 13, 14, 15, och 16; bilaga 

2, fråga 11, 12, 13 och 14). Enligt Europeiska Kommissionen (2015) är antalet anställda 

och omsättning eller balansomslutning avgörande för företags storlek. I tabell 4.1 visas 

de olika gränserna som avgör företags storleksmässiga tillhörighet. Gränsen för stora 

företag är inte med i tabellen men utgörs av företag som överstiger gränsen för 

medelstora företag. Enligt Bolagsverket anses alla börsnoterade företag utgöra större 

företag (Bolagsverket, 2015).  

 

Tabell 4.1 Europeiska Kommissionens gränser för företagsstorlek. 

 Anställda Omsättning eller Balansomslutning 

Medelstort < 250 ≤ € 50 miljoner ≤ € 43 miljoner 
Litet < 50 ≤ €10 miljoner ≤ € 10 miljoner 
Mikro < 10 ≤ € 2 miljoner ≤ € 2 miljoner 

(Hämtad från: Europeiska kommissionen, Vad är SMF?, 2015.) 

 

Vid skapandet de beskrivna casen i enkäten hämtades informationen ur verkliga företag 

och verksamheter för att skapa förtrogenhet med verkligheten. För revisorsstudenterna 

gjordes en separat enkät med mer utvecklade beskrivningar av allmänintresset och casen 

(se bilaga 2 och 4) än för den till revisorerna och revisorsassistenterna (se bilaga 1 och 

3). Då revisorsstudenterna kan vara inne på allt mellan sin första termin till sen åttonde 

termin så togs beslut om att det var nödvändigt att vara extra tydliga i formuleringen av 

frågorna samt vid beskrivning av casen för att underlätta förståelsen.  
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Samtliga case beskrivs med utgångspunkt i antal anställda och omsättning. I fråga 13 

(se bilaga 1) beskrivs ett mikroföretag enligt Europeiska Kommissionens definition för 

att tydligt visa att det är ett litet företag. Eftersom undersökningen riktas till revisorer, 

revisorsassistenter och revisorsstudenter ansågs det viktigt att företaget var stort nog att 

uppnå det antal anställda, den omsättning och den balansomslutning som gör att revisor 

krävs enligt 9:1 Aktiebolagslagen. För fråga 14 beskrivs ett medelstort företag enligt 

Europeiska Kommissionens definition på anställda och omsättning. För fråga 15 

beskrivs ett stort företag som dels överstiger Europeiska Kommissionens definition av 

medelstort företag och som dels är börsnoterat för att tydliggöra att det rör sig om ett 

större företag. För fråga 16 beskrivs den offentliga verksamheten i form av ett sjukhus 

för att se om revisorer, revisorsassistenter och revisorsstudenter ser på allmänintresset 

annorlunda vid en annan ägarstruktur.  

 

Förutom att antal anställda och omsättningen anges i beskrivningarna av företagen och 

den offentliga verksamheten anges också hur de är finansierade. För samtliga företag 

anges antal ägare, utom för den offentliga verksamheten som är statligt ägd, för att 

fånga in olika ägarstrukturer och finansiärer. Även en kort beskrivning av dess 

leverantörsrelationer ges för att skapa större kännedom om företaget. 

4.4.2 Oberoende variabler 

Professionell utveckling antas påverka synen på allmänintresset vilket gör professionell 

utveckling till den oberoende variabeln. Professionell utveckling kan bestå av bland 

annat utbildning, handledning, interaktion med kollegor och struktur och bedömningar 

(Saville, 2007) och mäts därför genom detta i den här studien. 

4.4.2.1 Utbildning 

Elman et al. (2005) menar att professionell utveckling kan ses ur olika vinklar; 

identifiering, utbildning och bedömning7 och framtida inriktning. Ducheny et al. (1997) 

menar att utbildning är ett vanligt mått på professionell utveckling och därför används 

det i den här studien genom frågor som rör vidareutbildning för revisorer och 

revisorsassistenter samt antal terminer studerade för revisorsstudenterna.  

                                                 
7 Här avses bedömning som värdering eller utvärdering och inte som professionell bedömning i 

revisorsyrket som tidigare avsetts. 



   Jonsson & Persson Zetterström 

  32 

 

 

 

 

Revisorer och revisorsassistenter ombads att ange antal timmar som läggs på 

vidareutbildning avseende uppdatering kring gällande regelverk och standarder, 

kompetensutveckling i form av exempelvis kurser och seminarier samt uppdatering 

kring aktuella händelser och diskussioner i revisionsbranschen genom facklitteratur, 

tidningar och annan media (se bilaga 1, fråga 6). Ett alternativ för att ange antal timmar 

för ”annan vidareutbildning” gavs med möjlighet att specificera vilken typ av 

vidareutbildning som avses för att fånga upp eventuella vidareutbildningar som inte 

fanns specificerade för att fånga upp övrig utbildning.  

 

Branschorganisationen FAR är nationell normsättare inom IFACS bestämmelser, FARs 

dotterbolag FAR Akademi erbjuder kurser och seminarier med uppdaterad kunskap för 

medlemmar och media har lyft fram diskussioner och skandaler i revisionsbranschen. 

Samtidigt som staten och branschorganisationer förmedlar professionens värderingar 

och hur professionen ska agera (Warren & Alzola, 2009) så kan media förmedla en bild 

av det som inte är accepterat i samhället (jmf Helsingborgs Dagblad, 2015; Dagens 

industri, 2013; Siriwardane et al. 2014). Av dessa anledningar ansågs det viktigt att dela 

upp frågan om vidareutbildning för att få en bild av hur synen på allmänintresset ser ut 

beroende på antal timmar inom olika vidareutbildningar. Respondenterna ombads att 

svara i antal timmar per år av den anledningen att det kan vara svårt för 

revisorsassistenter att ange över en treårs period. Eftersom verifierbara timmar ska vara 

uppnådda under en treårsperiod (Berg, 2007) frågas det därför inte specifikt efter dessa. 

 

Då den professionella utvecklingen är en process som börjar redan vid den 

grundläggande teoretiska utbildningen (Hamilton, 2013) tillfrågades revisorsstudenterna 

att ange vilken termin de läser. Den professionella utvecklingen bör öka i takt med att 

terminerna avslutas då revisorsstudenterna godkänns när de uppnått viss kunskap enligt 

kursplan (Saville, 2007) och steg för steg närmar sig Revisorsnämndens krav för 

tillträde till professionen (Revisorsnämnden, 2015). 

 



   Jonsson & Persson Zetterström 

  33 

 

 

 

4.4.2.2 Handledning 

Elman et al. (2005) beskriver att professionell utveckling främjas genom läsning, 

mentorskap och rådgivning. Ducheny et al. (1997) uttrycker att mentorskap är ett 

vanligt mått på professionell utveckling. Av denna anledning används handledning som 

ett mått på professionell utveckling i den här studien. Akademisk personal ses som 

förebilder under den grundläggande teoretiska utbildning och senare är det utövare av 

professionen som är förebilder (Felstead, 2013). Det tolkas som att en förebild ofta har 

kommit längre i den professionella utvecklingen och är av högre rang. Likaså är en 

handledare ofta äldre och av högre rang (Siegel et al. 1995). Under den professionella 

utvecklingen ser man upp till sin handledare (Siegel et al. 1995), troligtvis precis som 

man ser upp till en förebild, och därför lyssnar man på handledaren och anammar 

samma värderingar (jmf Felstead, 2013). Handledare har möjlighet att förmedla 

förväntningar på ett arbete som kan påverka den professionella utvecklingen i form av 

färdigheter, kompetens och professionalism (Felstead, 2013).  

 

Under den grundläggande teoretiska utbildningen möter troligtvis studenter en 

handledare, om inte tidigare så vid tidpunkten för examensarbetet. När den 

grundläggande teoretiska utbildningen är färdig krävs en praktisk utbildning med 

handledare i 4-5 år beroende på den grundläggande utbildningens omfattning 

(Revisorsnämnden, 2015). Därefter finns det inget krav på handledning.  Av den 

anledningen ombads revisorer och revisorsassistenter svara på om de har en handledare 

(se bilaga 1, fråga 10) medan revisorsstudenter får svara på om de har eller har haft 

handledare (se bilaga 2, fråga 8). Svarsalternativen var ”Ja” eller ”Nej” som kodats 1 

respektive 2. Svarade respondenterna ja, ombads respondenterna att med hjälp av en 

likertskala 1-10 uppskatta i vilken grad de anser att de har stöd av handledaren (se 

bilaga 1, fråga 11; bilaga 2, fråga 9). Vid nekande svar till handledare förflyttades 

respondenten till nästa fråga.  

 

Under den professionella utvecklingen lär man inte bara av handledare utan man lär 

också av andra med mer erfarenhet (Collin, 2009; jmf Charters, 2000, refererat i 

Felstead, 2013). Samarbete och teamwork kan påverka professionell utveckling 

(Felstead, 2013). Det tolkas som att lära av andra främjar utveckling. Revisorer och 
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revisorsassistenter arbetar ofta i team (Broberg, 2013) och studenter omges av andra 

kurskamrater. Av den anledningen ansågs det relevant att fråga revisorer, 

revisorsassistenter och revisorsstudenter med hjälp av en likertskala 1-10 om i vilken 

grad de upplever stöd från andra än eventuell handledare (se bilaga 1, fråga 12; bilaga 2, 

fråga 10).  

4.4.2.3 Struktur och bedömningar 

Enligt Elman et al. (2005) definieras professionell utveckling som a) den interna 

uppgiften att klargöra professionella mål, hitta den professionella identiteten och stärka 

självmedvetenhet, reflektion och omdöme samt b) öka den sociala aspekten av den 

professionella funktionen och bredda den professionella autonomin. Elman et al. (2005) 

menar också att professionell utveckling består av två fundamentala komponenter. Dels 

den sociala aspekten av den professionella funktionen dels kritiskt tänkande.  

 

Halper (1998, refererat i Elman et al., 2005) förtydligar innebörden av kritiskt tänkande 

som en medveten användning av färdigheter och strategier som ökar sannolikheten för 

önskat resultat. Enligt IFACs definition av allmänintresset bör önskat resultat vara att 

alla intressegrupper ska tas hänsyn till vid arbete för allmänintresset (IFAC, 2012). Vad 

Elman et al. (2005) menar med professionella mål kan i den här studien ses som att 

arbeta för allmänintresset och den professionella autonomin kan ses som mer 

användning av professionellt omdöme och mindre användning av strukturer.  

 

Professionell utveckling främjas däremot av strukturer, vilket kan förklara varför 

revisorsassistenter introduceras till professionen genom ett strukturerat arbetssätt 

(Broberg, 2013). Det tolkas som att ju mer självständig man är och ju mer bedömningar 

som används, desto längre har man kommit i den professionella utvecklingen. Av den 

anledningen ansågs det viktigt att fråga respondenterna med hjälp av en likertskala om i 

hur stor grad de upplever att de använder bedömningar i arbetet samt i hur stor grad de 

upplever att de använder struktur i arbetet. 

 

Revisorer och revisorsassistenter frågades rakt ut om hur mycket bedömningar de 

upplever sig använda i det dagliga arbetet (se bilaga 1, fråga 7) medan strukturer (se 

bilaga 1, fråga 8) undersöktes med en fråga om i hur stor grad hjälpmedel används i det 
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dagliga arbetet, exempel på hjälpmedel gavs, vilka enligt Broberg (2013) och Öhman, 

Häckner, Jansson & Tschudi (2006) är vanligt förekommande. 

 

Den grundläggande teoretiska utbildningen uppmuntrar till kritiskt tänkande och 

reflektion. Kunskap i detta från den grundläggande teoretiska utbildningen är 

användbart senare i karriären där kunskapen kan användas vid bedömningar. Kritiskt 

tänkande är nödvändigt för att ta bra beslut (Helliar et al., 2009). Av den anledningen 

fick även revisorsstudenterna besvara frågor om bedömningar och struktur. För att 

fånga upp hur de arbetar med bedömningar ombads revisorsstudenterna att svara på i 

hur stor grad de föredrar att själva bestämma över studierna och det dagliga arbetet (se 

bilaga 2, fråga 5). Struktur fångas upp genom att, precis som för revisorer och 

revisorsassistenter, fråga om i hur stor grad olika hjälpmedel används där givna exempel 

dock anpassats efter revisorsstudenters vardag (se bilaga 2, fråga 6). Bland annat anges 

kursplan som exempel då det anses främja professionell utveckling att följa strukturer 

(Elman et al., 2005). 

 

Revisionsbyråer anses idag vara semistrukturerade (Bowrin, 1998, refererat i Broberg, 

2013; Smith et al. 2001) vilket innebär användning av både strukturer och bedömningar 

i det dagliga arbetet. För att försöka få en bild av respondenternas balans mellan 

användningen av strukturer och bedömningar ombads revisorer och revisorsassistenter 

att på en likertskala från 1-10 ange i hur stor grad de upplever att varje revisionsuppdrag 

har sitt unika arbetssätt (se bilaga 1, fråga 9). Även balansen i revisorsstudenternas 

arbetssätt försökte fångas upp genom att studenterna ombads att på en likertskala från 1-

10, ange i hur stor grad studenten använder samma arbetssätt i nya kurser. 

4.4.3. Kontrollvariabler 

För revisorer och revisorsassistenter har fem kontrollvariabler använts; formell titel, 

kön, ålder, arbetsplats och erfarenhet använts och för revisorsstudenter har fyra 

kontrollvariabler använts; utbildning, kön, ålder och lärosäte.  

 

4.4.3.1 Formell titel och inriktning 

En del av studien ämnar undersöka hur professionell utveckling påverkar just revisorers 

och revisorsassistenters syn på allmänintresset. Därför frågades respondenterna om 
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formell titel (se bilaga 1, fråga 1). Formell titel kan indikera professionell utveckling 

men eftersom titel som sådan inte mäter professionell utveckling har det används för att 

urskilja grupptillhörighet istället. Respondenterna erbjöds svarsalternativen 

”auktoriserad revisor” och ”revisorsassistent”, kodat 1 respektive 2, Dessutom erbjöds 

alternativet ”annan titel”, kodat 3, med uppmaning om att skriva vilken titel av den 

anledning respondenterna skulle känna sig tvingade in en kategori de inte upplever sig 

tillhöra (Denscombe, 2009). Alternativet lämnades också med anledning av att enkäten 

även förmedlades via weblänk vilket medförde risken att den skulle nå personer med 

andra titlar och yrken. Genom alternativet ”annan titel” upptäcks detta. Studenterna 

tillfrågades istället om de studerade ekonomi med inriktning redovisning och/eller 

revision (bilaga 2, fråga 1) för att fånga de revisorsstudenter som förväntas bli 

framtidens revisorer. Svarsalternativen som gavs var ja eller nej, kodat 1 respektive 2. 

Vid nekande svar diskvalificerades studenten från studien med meddelandet ”tack för 

din tid och medverkan”. 

 

4.4.3.2 Kön 

Det är viktigt att balansera arbetslivet med andra delar av livet för att göra det möjligt 

för anställda att utvecklas och hitta den professionella identiteten (Collin et al., 2012). 

När det är dags att få barn kan dock den professionella utvecklingen tillfälligt bromsas, 

speciellt för kvinnor som antas stanna hemma längre. Det är också visat att när 

utveckling i form av ökad självständighet och högre rang står på spel är män mer 

benägna att ta hjälp av handledare är kvinnor (Leck, Orser & Riding, 2009). Av den 

anledningen ombads revisorer, revisorsassistenter och revisorsstudenter att ange kön 

med svarsalternativen man eller kvinna, kodat 1 respektive 2 (bilaga 1, fråga 2; bilaga 2, 

fråga 4). 

 

4.4.3.3 Ålder 

Ålder har använts som en kontrollvariabel i den här studien för både revisorer och 

revisorsassistenter, då forskning har visat att tankesätt kan ändras med ålder (Palmiero, 

Di Giacorpo & Passafiume, 2014). Revisorsstudenterna ombads ej uppge ålder då det i 

denna studie antas att den professionella utvecklingen inleds vid den teoretiska 
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utbildningen och tiden före närmandet till revisorsprofessionen antas inte påverka synen 

på allmänintresset.  

  

4.4.3.4 Arbetsplats och lärosäte 

Det finns skillnader mellan stora och små byråer när det gäller synen på allmänintresset 

och möjligheterna till professionell utveckling genom handledning. Enligt Arnold Sr et 

al. (2013) är det skillnad mellan stora och små revisionsbyråer vid etiska 

beslutsfattanden, vilket innefattar synen på allmänintresset. De menar att stora byråer 

anses vara mer känsliga för social kontext och mer benägna att anpassa sig efter sociala 

normer än små byråer. Herbohn (2004) beskriver att det är skillnader i möjligheter till 

handledning mellan stora och små revisionsbyråer. Anställda på små revisionsbyråer 

tenderar att ha en mer när relation till de med högre rang än vad de i stora 

revisionsbyråer har. Kaplan (2001, refererat i Herbohn, 2004) belyser att det finns 

minskad ambition att handleda andra. På stora revisionsbyråer får de anställda mer stöd 

för karriärutveckling (Herbohn, 2004). Av nämnda anledningar tillfrågades 

respondenterna om var de arbetar med svarsalternativen Revisionsbyrå inom Big 48, 

Annan revisionsbyrå och Annan arbetsplats, som kodats 1,2 respektive 3, med 

uppmaning om att ange vilken (se bilaga 1, fråga 4) då det kan ha en påverkan på synen 

på allmänintresset och professionell utveckling. Annan arbetsplats gavs som alternativ 

för att inte låsa respondenterna vid kategorier samt för att upptäcka om andra 

respondenter än de efterfrågade svarade på enkäten för att undvika missvisande resultat. 

Eftersom arbetsplats kan tänkas påverka synen på allmänintresset för revisorer och 

revisorsassistenter borde även revisorsstudenternas syn på allmänintresset påverkas av 

arbetsplats. Revisorsstudenterna ombads därför svara på vilket lärosäte de tillhör med 

svarsalternativen Högskolan i Kristianstad, Stockholm Business School (Stockholm 

Universitet), Högskolan i Skövde och Annat lärosäte, som kodats 1,2,3 respektive 4 (se 

bilaga 2, fråga 2). 

 

4.4.3.5 Erfarenhet 

Erfarenhet har tagits med som kontrollvariabel då det har visat att man lär genom att 

praktiskt utföra arbeta med revision (Helliar et al., 2009) vilket bör ha en effekt på 

                                                 
8 Deloitte, KPMG, EY och PwC 
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synen på allmänintresset. Även Hamilton (2013) menar att den professionella 

identiteten påverkas av upplärning och hur arbetet går till på revisionsbyrån. För 

revisorsstudenter har frågan om erfarenhet inom revision inte varit aktuell då de ännu 

inte har tillträde till revisorsprofessionen. 

 

4.5 Analysmetoder 

För att uppfylla syftet med denna studie att undersöka revisorers, revisorsassistenters 

och revisorsstudenters syn på allmänintresset så har en modell byggts upp. Modellen 

kommer sedan att testas genom att den insamlade datan från enkätundersökningen 

analyseras i statistikprogrammet SPSS version 23. Som ett inledande steg i analysen 

kommer ett Cronbach’s alpha test utföras för att kontrollera måttens reliabilitet. 

Förutsatt normalfördelning, genomförs multipel regression för att se vilka variabler som 

har en påverkan på synen på allmänintresset. T-tester genomförs för att se om det är 

någon skillnad i gradering av intressegrupper mellan de kategoriska kontrollvariablerna 

och One-Way Anova utförs för att se om det finns några signifikanta skillnader mellan 

revisorer, revisorsassistenter och revisorsstudenter. 

 

För att säkerställa tillförlitliga resultat av studier är en 95 % konfidensgrad vanligt 

förekommande vilket innebär en signifikansnivå på 0,05 (Körner & Wahlgren, 2014). I 

denna studie har däremot en signifikansnivå på 10 % valts inför analyserna på grund av 

svårigheterna att fånga synen på allmänintresset. Modellernas och variablernas P-värde 

jämförs med den valda signifikansnivån och är P-värdet mindre än signifikansnivån 

anses det vara signifikant för synen på allmänintresset. 

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Det är viktigt att studien har ett tydligt syfte, frågorna ska formuleras på ett klart sätt, 

metoder ska kunna visas och analysen av den insamlade datan ska göras systematiskt, 

kritiskt och noggrant (Vetenskapsrådet, 2011). Detta har hafts i åtanke under arbetet för 

att skapa reliabilitet och validitet.  
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Med reliabilitet avses tillförlitlighet i undersökningen genom noggrannhet i mätningen 

(Körner & Wahlgren, 2014). Detta innebär att om undersökningen skulle göras om så 

skulle samma resultat erhållas. I denna studie har inte tid funnits till att göra om 

mätningen för att säkerställa reliabiliteten men däremot har frågeformulering och 

mätningar gjorts med stor noggrannhet. Med validitet avses giltighet och innebär att 

man säkerställer att man mäter det man avser att mäta (Körner & Wahlgren, 2014). Med 

detta menas att man ska vara säker på att de frågor man ställer mäter begreppet som 

avses undersökas. Av denna anledning har inspiration tagits från tidigare gjord 

forskning. 

 

Revisorer erhåller många enkäter och är väldigt upptagna i övrigt vilket leder till att 

många väljer att inte svara på enkäter. Detta var något som upplevdes i denna studie 

med ett stort individbortfall (Körner & Wahlgren, 2014) då många av respondenterna 

valde att helt enkelt inte svara. Ett annat problem som upplevdes var ett stort 

svarsbortfall (Körner & Wahlgren, 2014) då många respondenter valde att bara besvara 

vissa frågor vilket kan leda till en försämrad tillförlitlighet i resultatet.  

 

4.7 Etiska beaktanden 

Vetenskapsrådet (2011) beskriver god forskningssed som att hitta balansen mellan olika 

legitima intressen, det handlar alltså om bedömningar mellan risker och vinster rörande 

den egna forskningen. Som hjälp har Vetenskapsrådet (2011) sammanställt åtta 

generella levnadsregler som hjälper forskare att agera etiskt (se figur 4.1). Dessa regler 

har hafts i åtanke under studiens gång.  

 

 

Figur 4.1 Vetenskapsrådets generella levnadsregler 2011  

1. Du ska tala sanning om din forskning 

2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 

3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat 

4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 

5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra 

6. Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och 

arkivering 

7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, 

djur eller miljö 

8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning 
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En väldigt viktig del av forskningsetik handlar om hur de personer som ingår i 

undersökningen får behandlas (Vetenskapsrådet, 2011). Av denna anledning har stor 

vikt lagts vid att behandla samtliga respondenter på ett konfidentiellt och respektfull vis. 

En stor del av respondenterna har kontaktats via mejl och dessa mejladresser hanteras 

konfidentiellt. Handlingar har tagits för att se till att dessa mejladresser inte sprids 

vidare till obehöriga bland annat genom att dölja mottagarna av mejlen för varandra 

samt att besvara och lyssna på eventuella frågor och önskemål från respondenterna.    

Datainsamlingen i denna studie har genomförts genom bland annat snöbollsurval då de 

tillfrågade revisorsassistenterna uppmuntrades att vidarebefordra länken till enkäten till 

andra revisorsassistenter. Länken till enkäten skickades även ut till revisionsbyråer med 

önskemål att denna vidarebefordras till revisorsassistenter på byrån. För en del 

revisorsstudenter lades länken ut på programhemsidor. Genom dessa tillvägagångssätt 

behövdes inga namn eller mejladresser lämnas ut.  

 

Deltagande i enkäterna är frivilligt och inget krav på att slutföra eller svara på samtliga 

frågor fanns utan respondenterna kunde välja att avsluta när de vill genom att gå ur 

enkäten. Som en sista fråga i enkäterna gavs val av att ta del av det slutliga resultatet av 

studien. Respondenterna som var intresserade av detta ombads att fylla i mejladress och 

uppsatsen kommer sedan skickas ut i sin helhet efter godkännande. Samtliga 

respondenters svar behandlas konfidentiellt, vilket informerades genom följebreven till 

de båda enkäterna (se bilaga 3,4,5 och 6).  

 

Datainspektionens (2013) riktlinjer har hafts i åtanke vid lagring och användning av den 

insamlade datan i form av enkätsvar från respondenterna. De mejladresser som erhållits 

i studien kommer att raderas när analysen är avklarad. De som angett sin mejladress för 

att ta del av det färdiga resultatet av studien kommer att erhålla detta sen raderas även 

dessa mejladresser. Den enda information som finns om respondenterna är mejladresser 

och IP-adresser efter besvarad enkät och det har alltså inte i förväg varit möjligt att få 

godkännande av respondenterna. Valet att deltaga i enkäten ses därför som ett 

godkännande och samtycke till studien (Datainspektionen, 2013).     

 



   Jonsson & Persson Zetterström 

  41 

 

 

 

Vetenskapsrådet (2011) beskriver vikten av att vara tydlig och transparent i forskningen 

för att säkerställa kvalitén på forskningen. Detta har gjorts genom att tydligt ange i 

vilket syfte respondenterna ombeds att besvara enkäten. I följebrevet till revisorerna (se 

bilaga 3) gavs ingen ingående förklaring av begreppet allmänintresset eftersom att det är 

en stor del av revisorsprofessionen (FAR, 2015a) och för att undvika risken att 

snedvrida respondenternas svar. Till revisorsstudenterna förklarades begreppet lite mer 

ingående för att öka förståelsen för syftet med enkäten, men på en övergripande nivå för 

att inte snedvrida svaren.   

 

 

  



   Jonsson & Persson Zetterström 

  42 

 

 

 

5. Empirisk analys 
I detta kapitel presenteras förberedelserna som gjorts inför analysen, beskrivande 

statistik och resultaten av Pearsons korrelationsmatris, Cronbachs Alpha, hierarkisk 

multipel regression, t-tester och One-Way Anova.  

5.1 Förberedelser inför analys 

Efter att enkäterna stängts påbörjades arbetet med att förbereda den insamlade datan 

inför analysen. Erhållna svar exporterades från SurveyMonkey till ett Excel-dokument 

som dels lades in i SPSS, dels sparades för att kunna verifiera data i ett senare skede. 

Efter att filen lagts in i SPSS rensades de svar bort som inte besvarat något av casen då 

de frågorna rör den beroende variabeln om synen på allmänintresset, samt de svar som 

inte hör till de efterfrågade respondentkategorierna i denna studie. Även de som svarat 

annan arbetsplats på fråga 4, bilaga 1, togs bort då dessa svar inte är relevanta eftersom 

målpopulationen är revisorer och revisorsassistenter från olika revisionsbyråer. 

 

När svaren sorterats hanterades saknade värden vilket gjordes för att kunna genomföra 

tester i SPSS. En fråga som behövde hanteras var frågan gällande vidareutbildning för 

revisorer och revisorsassistenter (se bilaga 1, fråga 6). Om respondenten svarat på 

frågan men lämnat något av svarsalternativen tomma har det utgåtts från att det läggs 

noll timmar på detta varje år och har därför markerats manuellt med en nolla. Även 

frågan om i hur stor grad respondenterna upplever stöd i sin handledare behövde 

hanteras (se bilaga 1, fråga 11; bilaga 2, fråga 9). Frågan innan avgör om frågan om stöd 

i handledare ska besvaras eller inte då den frågar om respondenten har en handledare 

eller inte (se bilaga 1, fråga 10; bilaga 2, fråga 8). Vid nej hoppas frågan om stöd i 

handledare över vilket gör att svaren lämnas tomma. Utan handledare kan man inte ha 

något stöd i handledare och därför markerades dessa tomma rutor manuellt med 0.  

 

Svaren i casen behövde också hanteras. De intressegrupper som hoppats över, det vill 

säga de intressegrupper där inget svar lämnats trots att resterande intressegrupper 

graderats, markerades manuellt med noll. Respondenterna erbjöds inget svarsalternativ 

med noll eller ej relevant och därför antas det att den intressegrupp som lämnats utan 

gradering inte anses vara en relevant intressegrupp för caset.  
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Det ska också uppmärksammas att det efter enkätens stängning upptäcktes att en fråga 

inte var jämförbar mellan enkäterna. Frågan gällande balansen i arbetssätt var ställd på 

olika sätt (se bilaga 1, fråga 9; bilaga 2, fråga 7). Den för revisorer och revisorsstudenter 

var ställd ur en bedömningssynpunkt medan den för revisorsstudenter var mer ställd ur 

en struktursynpunkt. Hade revisorsstudenternas fråga ställts på ett sätt som liknade 

revisorernas och revisorsassistenternas fråga kan det tänkas att svaret hade graderats i 

det rakt motsatta än det som erhölls nu då det var balans som eftersträvades. Eftersom 

det dock inte går att veta med säkerhet att utfallet skulle blivit så uteslöts frågorna från 

båda enkäter inför testerna. 

 

Som en sista förberedelse för analys beaktades normalfördelning. Enligt Körner och 

Wahlgren (2014) är erhållna mätvärden från undersökningar sällan normalfördelade 

men att det ändå finns en viss symmetri kring medelvärdet. Med tanke på 

svarsfrekvensens storlek och stickprov ur datan så antas materialet ändå vara 

normalfördelat på grund av symmetrin. Normalfördelning är en sannolikhetsmodell som 

visar huruvida variationen i de erhållna svaren ligger inom ett visst intervall (Körner & 

Wahlgren, 2014) och i denna undersökning antas svaren ligga inom detta intervall.  

 

5.2 Beskrivande statistik 

5.2.1 Beroende variabler 

Den intressegrupp som revisorerna graderade högst är ägare och den med lägst 

gradering, förutom alternativet annan, är kunder (se tabell 5.1). Även för 

revisorsassistenterna är ägare den intressegrupp med högst gradering och erhöll den 

högsta medianen, den intressegrupp som fick lägst gradering är kunder, förutom 

alternativet annan (se tabell 5.1). 

 

Tabell 5.1 Gradering av intressegrupper för revisorer och revisorsstudenter 

 Kunder Ägare Leverantö

r 

Långivar

e 

Anställd

a 

Stat och 

Kommun 

Anna

n 

Medelvärde 6,72 7,63 7,07 5,17 6,92 7,44 1,86 

Median 7,0 8,0 7,25 7,50 7,50 7,50 0,50 
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Den organisation som erhöll högsta medelvärdet är det medelstora företaget Buss AB 

och lägst erhöll det lilla företaget Stål AB (se tabell 5.2). Revisorer och 

revisorsassistenter anser alltså att det medelstora bolagets intressegrupper i detta case 

utgör allmänintresset i högre grad än de övriga organisationerna. 

 

Tabell 5.2 Total gradering av intressegrupperna i casen 

 Stål AB Buss Ab Smink AB Sjukhuset 

Medelvärde 6,17 6,65 6,45 6.42 
 

 

I tabell 5.3 och 5.4 presenteras olika jämförelser mellan revisorer och revisorsassistenter 

gällande graderingen av de olika intressegrupperna i de olika casen. När det gäller 

organisationer så är synen på intressegrupperna för Buss AB och Smink AB väldigt 

lika. Både revisorerna och revisorsassistenterna ger Buss ABs intressegrupper högst 

gradering. De intressegrupper som fått lägst gradering av revisorerna är kunder och för 

de resterande är spridningen jämnare. För revisorsassistenterna är anställda och kunder 

de intressegrupper som fått lägst gradering och ägare den med högst. 

 

Tabell 5.3 Medelvärde för organisationer 

 Stål AB Buss AB Smink AB Sjukhuset 

Revisor 6,05 6,60 6,59 6,38 

Revisorsassistent 6,29 6,71 6,35 6,45 

 

Tabell 5.4 Medelvärde för intressegrupper 

 Kunder Ägare Leverantör Långivare Anställda Stat och 

Kommun 

Annan 

Revisor 6,66 7,15 7,12 7,06 7,23 7,26 1,81 

Revisors-

assistent 

6,77 8,03 7,02 7,27 6,67 7,59 1,89 

 

Den intressegrupp som fick det högsta medelvärdet av revisorsstudenterna är ägare och 

den med lägst medelvärde, förutom alternativet annan, är intressegruppen långivare. 

Intressegruppen ägare erhöll även den högsta medianen och även här fick långivare 

lägst värde, förutom alternativet annan (se tabell 5.5). 
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Tabell 5.5 Gradering av intressegrupper för revisorsstudenter 

 Kunder Ägare Leverantörer Långivare Anställda Stat och 

Kommun 

Annan 

Medelvärde 7,30 6,61 6,89 6.46 7,08 6,92 1,64 

Median 7,75 6,75 7,00 6,50 7,25 7,00 0,00 

 

De organisationer som erhöll högsta medelvärde är det medelstora företaget Buss AB 

och Sjukhuset, lägst erhöll det lilla företaget Stål AB (se tabell 5.6). Revisorsstudenter 

anser alltså att det medelstora bolagets intressegrupper i denna kontext utgör 

allmänintresset i högre grad än de övriga organisationerna men skillnaderna är väldigt 

små. 

 

Tabell 5.6 Total gradering av organisationerna i casen 

 Stål AB Buss Ab Smink AB Sjukhuset 

Medelvärde 5,99 6,21 6,14 6.22 
 

 

5.2.2 Oberoende variabler 

Revisorernas medelvärde för antal timmar som läggs på vidareutbildning varje år är 98 

timmar och för revisorsassistenterna är medelvärdet 88 timmar per år (se tabell 5.7). 

Revisorsassistenternas upplevda stöd i handledare eller från någon annan på 

arbetsplatsen, gavs högre gradering än revisorernas (se tabell 5.7). Frågor också ställdes 

om i vilken grad revisorerna och revisorsassistenterna anser att det dagliga arbetet 

består av bedömningar, strukturer och unikt arbetssätt för varje revisionsuppdrag, det 

visar sig att uppfattningen är densamma mellan revisorer och revisorsassistenter i denna 

studie (se tabell 5.7). 

  

Tabell 5.7 Medelvärde  

 Revisor Revisorsassistent 

Vidareutbildning, antal timmar 98,4 88,3 

Handledning 4,46 7,20 

Struktur och bedömningar 8,39 8,40 

 

Undersökningen visar att medelvärdet för termin för revisorsstudenterna är 4,89 med 

medianen 5. Typvärdet för revisorsstudenterna är 6 vilket innebär att det är det 
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vanligaste förekommande svaret med 22 studenter. Detta innebär att de flesta 

revisorsstudenterna befinner sig i dessa terminer (se tabell 5.8).  

 

Tabell 5.8 Terminer 

Antal Medelvärde Median Typvärde 

82 4,89 5 6 

 

Det frågades om hur mycket stöd som upplevts från en eventuell handledare eller andra 

i sin närhet. Studenterna på Högskolan i Kristianstads medelvärde av hur mycket stöd 

som erhållits var högre än de övriga lärosätena (se tabell 5.9). Frågor ställdes om 

revisorsstudenter använder sig av olika hjälpmedel och om de föredrar att bestämma 

över studierna själva och om arbetssättet skiljer sig åt mellan kurserna (se tabell 5.9). 

 

Tabell 5.9 Medelvärden på de olika lärosätena 

 Högskolan i  

Kristianstad 

Stockholm 

Business School 

Högskolan i  

Skövde 

Handledning 5,95 3,5 2,33 

Struktur och 

Bedömningar 

7,73 7,5 8,33 

 

 

5.2.3 Kontrollvariabler 

Totalt erhölls 57 användbara enkätsvar från revisorer och revisorsassistenter. 

Medelåldern för respondenterna är 36 år. Respondenterna bestod av 68,4 % män och 

31,6 % kvinnor. Revisorernas och revisorsassistenternas könsfördelning kan ses i tabell 

5.10. För revisorerna är det manliga könet klart dominerande med 85,2 % män och 14,8 

% kvinnor, när det gäller revisorsassistenterna är spridningen mer jämn med 53,3 % 

män och 46,7 % kvinnor (se tabell 5.10).  

 

Tabell 5.10 Könsfördelning revisorer och revisorsassistenter 

 Auktoriserad revisor  Revisorsassistent   Totalt 

Man 23 16  39 

Kvinna 4 14 18 

Totalt 27 30 57 
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Av revisorerna arbetade 22,2 % på revisionsbyrå inom Big 4 och övriga 77,8 % 

arbetade på annan revisionsbyrå, av revisorsassistenterna arbetar 33,3 % på 

revisionsbyrå inom Big 4 och 66,7 % på annan revisionsbyrå (se tabell 5.11).  

 

Tabell 5.11 Arbetsplats och titel 

 Revisor Revisorsassistent Totalt 

Revisionsbyrå inom Big 4 6  10 16 

Annan revisionsbyrå 21  20 41 

Totalt 27 30 57 

 

Medelvärdet för revisorernas erfarenhet i branschen är 20 år med medianen 17 år. För 

revisorsassistenter är medelvärdet 4 års erfarenhet med medianen 3,5 år (se tabell 5.12).  

Tabell 5.12 Erfarenhet i branschen 

 Revisor Revisorsassistent 

Medelvärde 20,11 4,38 

Median 17 3,5 

   

Totalt erhölls 82 användbara enkätsvar från revisorsstudenter. Av dessa respondenter så 

var 52,5 % kvinnor och 47,6 % män.  Den största enskilda gruppen som svarade på 

enkäten var manliga revisorsstudenter från Stockholm Business School (Stockholm 

Universitet) med 26 svar och den minsta enskilda gruppen var manliga studenter från 

Högskolan i Skövde med bara ett svar (se tabell 5.13). 

 

Tabell 5.13 Könsfördelning lärosäte 

 Högskolan i  

Kristianstad 

Stockholm Business 

School 

Högskolan i 

Skövde 

Totalt 

 

Man 12 26 1 39 

Kvinna 18 23 2 43 

Totalt 30 49 3 82 

  

5.3 Korrelationsmatris 

För att se hur variablerna korrelerade med varandra gjordes en Pearsons 

korrelationsmatris. Där syntes att ålder och erfarenhet var högt positivt korrelerade med 

varandra (se bilaga 11). Korrelationen antog ett värde över 0,9 vilket är gränsen för att 

det ska räknas som multikollinearitet (Pallant, 2013). Av den anledningen togs beslutet 

att utesluta en av variablerna från testerna för att öka chanserna till bra 
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regressionsmodeller (Pallant, 2013). Av ålder och erfarenhet uteslöts ålder då 

professionell utveckling antas vara mer förknippat med erfarenhet av 

revisionsbranschen än ålder. 

 

5.4 Cronbach Alpha 

För att testa hur professionell utveckling påverkar synen på allmänintresset slogs flera 

av frågorna och delfrågorna i enkäterna ihop för att bilda totala variabler. Utbildning 

frågades enbart i en fråga för revisorsstudenterna, där svaret var antal terminer, men för 

revisorer och revisorsassistenter fångades antal timmar av utbildning genom fyra 

delfrågor (se bilaga 1, fråga 6). Delfrågorna slogs därför ihop för att bilda en anda 

variabel i form av total utbildning för respektive enkät. Graden av upplevt stöd från 

handledare och andra besvarades i två separata frågor för både revisorer och 

revisorsassistenter samt revisorsstudenter (se bilaga 1, fråga 11-12; bilaga 2, fråga 9-10) 

som sedan slogs ihop till att bilda en variabel i form av total handledning för respektive 

enkät. Struktur och bedömningar frågades i tre frågor (se bilaga 1, fråga 7-9; bilaga 2, 

fråga 5-7) men då en fråga uteslöts i respektive enkät slogs endast de resterande två 

frågorna ihop för att bilda en variabel med totalt struktur och bedömningar för 

respektive enkät. 

 

Även casen fick totala variabler (bilaga 1, fråga 13-16; bilaga 2, 11-14). Dels genom att 

slå ihop alla intressegrupper inom respektive case för att få ett värde på hur 

respondenterna anser att intressegrupperna som helhet representera allmänintresset i en 

given organisationskontext, dels genom att slå ihop varje enskild intressegrupp mellan 

casen för att få ett värde på hur respondenterna anser att intressegrupperna enskilt anses 

representera allmänintresset generellt sett, det vill säga inte i en given 

organisationskontext.  

 

Ett Cronbach Alpha test genomfördes för att kontrollera reliabiliteten i att slå samman 

variablerna till en total variabel, med andra ord för att kontrollera att frågorna mäter 

samma sak (Pallant, 2013). Värdet som erhålls från Cronbach Apha testet kan anta alla 

värde mellan 0 och 1, ett värde över 0,7 anses tillräckligt bra av Pallant (2013) för att slå 

samman variablerna. I tabell 5.14 visas Cronbach Alpha-värden för respektive variabel. 
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Revisorsstudenters utbildning mättes bara med en fråga gällande termin och därför har 

inte en beräkning av Cronbachs Alpha gjorts för den variabeln. Trots svaga värden för 

utbildning, handledning och struktur och bedömningar har variablerna ändå slagits ihop 

för att kunna göra jämförelser mellan revisorer, revisorsassistenter och 

revisorsstudenter. De svaga värdena kan bero på att det ställdes för få frågor om det som 

avsågs att mätas men det kan också bero på att frågeställningarna. Enskilda 

intressegrupper bestod dock av flera frågor och har resulterat i höga Cronbach Alpha-

värden. 

 

 

  Tabell 5.14 Cronbachs Alpha-värde för sammanslagna variabler 

  Alpha-värden 

  Revisorer och Revisorsassistenter Revisorsstudenter 

Utbildning 0,425 

 Handledning 0,207 0,427 

Struktur och bedömningar 0,364 0,576 

Stål 0,762 0,716 

Buss 0,731 0,757 

Smink  0,774 0,86 

Sjukhuset 0,772 0,743 

Kunder 0,765 0,778 

Ägare 0,741 0,678 

Leverantör 0,826 0,841 

Långivare 0,691 0,848 

Anställda 0,883 0,853 

Stat och Kommun 0,811 0,783 

Annan 0,921 0,969 

 

5.5 Hierarkisk Multipel Regression 

Multipel regression används för att se om det finns samband mellan en beroende 

variabel och en eller flera oberoende variabler (Pallant, 2013). Det ger möjlighet till att 

se hur utbildning, handledning och struktur och bedömningar påverkar i vilken grad 

intressegrupperna anses representera allmänintresset generellt men också som helhet i 

de specifika organisationskontexterna. Även kontrollvariablerna testas för att se om de 

har en signifikant påverkan. Då multipel regression bygger på korrelation bör 

variablernas korrelation iakttas vid genomförandet av tester. Multikollinearitet och 

singularitet är inte bra vid multipel regression (Pallant, 2013). Eftersom variablerna 
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ålder och erfarenhet visade på multikollinearitet, skensamband (Körner & Wahlgren, 

2014) var det just av denna anledning som en av variablerna (ålder) uteslöts. 

 

Av de varianter som finns av multipel regression valdes hierarkisk multipel regression 

som innebär att variablerna testas i en bestämd ordning. Organisationen eller 

intressegruppen läggs in som beroende variabel medan oberoende variablerna läggs in i 

block 1 och kontrollvariablerna i block 2.  

 

För att se i hur stor grad revisorer och revisorsassistenter ser de olika företagen och 

intressegrupperna som allmänintresset väljs dessa till de beroende variablerna, medan 

de oberoende variablerna är utbildning och handledning, struktur & bedömningar 

medan kontrollvariablerna är titel, kön, arbetsplats, ålder och erfarenhet. Först testas alla 

variabler uppdelade i blocken som tidigare beskrivits. Därefter gjordes samma test fast 

utan ålder då första testet visade höga VIF-värden (modell 1 i kommande tabeller för 

revisorer och revisorsassistenter). Slutligen genomfördes test utan kontrollvariabler 

(modell 2 i kommande tabeller för revisorer och revisorsassistenter). Vald modell som i 

följande avsnitt diskuteras för revisorer och revisorsassistenter är modell 1, som har 

exkluderat ålder men som ändå inkluderar resterande kontrollvariabler. 

 

För att se i hur stor grad revisorsstudenter ser de olika intressegrupperna som 

allmänintresset väljs dessa till de beroende variablerna medan de oberoende variablerna 

är termin, struktur & bedömningar och handledning med kontrollvariablerna kön och 

lärosäte. Först testas alla variabler uppdelat på blocken som tidigare beskrivits (modell 1 

i kommande tabeller). Därefter gjordes samma test fast helt utan kontrollvariabler 

(modell 2 i kommande tabeller för revisorsstudenter). Vald modell som i följande 

avsnitt diskuteras för revisorsstudenter är modell 1, som innehåller både oberoende 

variabler och kontrollvariabler. 

 

5.5.1 Intressegrupperna som helhet i organisationskontext 

Med hjälp av regressionsanalys går det att se hur utbildning, handledning och struktur 

och bedömningar påverkar hur intressegrupperna i casen som helhet anses representera 

allmänintresset. Även kontrollvariablerna testas för att se om de har en signifikant 
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påverkan. I presentationen av resultatet beskrivs det kort hur de signifikanta variablerna 

påverkar hur intressegrupperna i casen som helhet anses representera allmänintresset i 

den givna organisationskontexten. Dessa korta beskrivningar av enskilda variabler utgår 

från ceteris paribus, det vill säga allt annat lika där de övriga variabler hålls konstanta. 

 

För det lilla företaget Stål AB är det utbildning och arbetsplats som har en signifikant 

påverkan på revisorer och revisorsassistenters syn på hur intressegrupperna 

representerar allmänintresset i den givna kontexten (se tabell 5.15). Ju mer utbildning 

respondenten har desto mer anses intressegrupperna som helhet representera 

allmänintresset. Revisorer eller revisorsassistent som arbetar vid en revisionsbyrå som 

ingår i Big 4 anser mer att intressegrupperna som helhet representerar allmänintresset än 

vad revisorer och revisorsassistenter vid andra revisionsbyråer gör.  

 

Tabell 5.15 Regressionsanalys Revisorer och Revisorsassistenter - Stål AB  

 

 

För studenter har varken termin, handledning eller struktur och bedömningar en 

signifikant påverkan på hur intressegrupperna representerar allmänintresset. Istället är 

det kön som har en signifikant påverkan (se tabell 5.16). Kvinnliga revisorsstudenter 

anser till större grad att intressegrupperna representerar allmänintresset i det lilla 

företagets kontext än vad manliga revisorsstudenter gör.  

  

Std fel B Std fel B

Utbildning 0,005 0,013* 0,005 0,013*

Handledning 0,127 -0,101 0,094 0,071

Struktur & 

Bedömningar

Titel 0,625 -0,326

Kön 0,516 0,614

Arbetsplats 0,543 -1,125*

Ålder

Erfarenhet 0,03 -0,041

Förklaringsgrad

Justerad förklaringsgrad

Högsta VIF-värde

F-värde

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, †p<0,1

B = ostandardiserat beta-värde

2,898* 3,2*

1,1242,509

0,192 0,105

0,089 0,121

Modell 1,

utan ålder*

Modell 2,

utan kontrollvariabler*

0,164 0,169

0,1530,293
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Tabell 5.16 Regressionsanalys Revisorsstudenter - Stål AB  

 

 

För det medelstora företaget Buss AB är det utbildning som har en signifikant påverkan 

för revisorer och revisorsassistenters syn på hur intressegrupperna som helhet anses 

representera allmänintresset (se tabell 5.17). Ju mer utbildning respondenten har desto 

mer anses intressegrupperna som helhet representera allmänintresset.  

 

Tabell 5.17 Regressionsanalys Revisorer och Revisorsassistenter - Buss AB  

 

 

För revisorsstudenterna är det kön som påverkar synen. Kvinnliga revisorsstudenter 

anser i större grad att intressegrupperna representerar allmänintresset i den givna 

kontexten än vad manliga revisorsstudenter gör (se tabell 5.18). 

  

Std fel B Std fel B

Termin 0,077 0,049 0,079 0,045

Handledning 0,089 0,118 0,082 0,137†

Struktur & 

Bedömningar

Kön 0,359 0,948**

Lärosäte 0,28 -0,232

Förklaringsgrad

Justerad förklaringsgrad

Högsta VIF-värde

F-värde

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, †p<0,1

B = ostandardiserat beta-värde

2,725* 1,795

Modell 1,

alla variabler*

0,0650,154

Modell 2,

utan kontrollvariabler

0,0890,124 0,056 0,127

0,097 0,029

1,497 1,177

Std fel B Std fel B

Utbildning 0,005 0,011* 0,005 0,012*

Handledning 0,126 -0,135 0,088 -0,03

Struktur & 

Bedömningar

Titel 0,619 0,116

Kön 0,512 0,23

Arbetsplats 0,539 -0,867

Ålder

Erfarenhet 0,029 0,019

Förklaringsgrad

Justerad förklaringsgrad

Högsta VIF-värde

F-värde

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, †p<0,1

B = ostandardiserat beta-värde

1,865† 2,924*

0,152

0,099 0,095

2,509 1,124

0,214 0,144

utan kontrollvariabler*

Modell 2,

utan ålder†

Modell 1,

0,163 0,149 0,16
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 Tabell 5.18 Regressionsanalys Revisorsstudenter - Buss AB  

 

För det stora företaget Smink AB är det utbildning, titel, arbetsplats och erfarenhet som 

har en påverkan på hur revisorer och revisorsassistenter anser att intressegrupperna som 

helhet representerar allmänintresset (se tabell 5.19). Ju mer utbildning revisorer och 

revisorsassistenter har desto mer anses intressegrupperna som helhet representera 

allmänintresset i den givna kontexten. En revisor anser i större grad att 

intressegrupperna som helhet representerar allmänintresset än vad en revisorsassistent 

gör. En revisor eller revisorsassistent som arbetar vid en Big4 revisionsbyrå anser i 

högre grad att intressegrupperna representerar allmänintresset i den givna kontexten än 

vad en revisor eller revisorsassistent vid en annan revisionsbyrå gör. Ju mer erfarenhet 

en revisor eller revisorsassistent har av revisionsbranschen desto mindre anses 

intressegrupperna som helhet representera allmänintresset. 

 

Tabell 5.19 Regressionsanalys Revisorer och Revisorsassistenter - Smink AB  

 

Std fel B Std fel B

Termin 0,078 0,057 0,08 0,224

Handledning 0,091 0,129 0,083 0,124

Struktur & 

Bedömningar

Kön 0,367 0,876*

Lärosäte 0,388 -0,005

Förklaringsgrad

Justerad förklaringsgrad

Högsta VIF-värde

F-värde

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, †p<0,1

B = ostandardiserat beta-värde

2,798* 2,607†

0,126 0,19 0,129 0,051†

Modell 1, Modell 2,

alla variabler* utan kontrollvariabler†

0,103 0,058

1,497 1,177

0,161 0,094

Std fel B Std fel B

Utbildning 0,005 0,013* 0,005 0,013*

Handledning 0,123 -0,1 0,094 0,039

Struktur & 

Bedömningar

Titel 0,606 -1,126†

Kön 0,501 0,599

Arbetsplats 0,527 -1,117*

Ålder

Erfarenhet 0,029 -0,063*

Förklaringsgrad

Justerad förklaringsgrad

Högsta VIF-värde

F-värde

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, †p<0,1

B = ostandardiserat beta-värde

3,268** 2,821*

utan kontrollvariabler*

0,347 0,153

0,159 0,031 0,17 0,092

Modell 1,

utan ålder**

Modell 2,

0,241 0,099

2,509 1,124
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För revisorstudenterna är det struktur och bedömningar samt kön som påverkar hur 

intressegrupperna som helhet anses representera allmänintresset (se tabell 5.20). Ju mer 

struktur och bedömningar revisorsstudenterna använder i sin dagliga sysselsättning 

desto mer anser de att intressegrupperna som helhet representerar allmänintresset i den 

givna kontexten. Kvinnliga revisorsstudenter anser även här i högre grad anse att 

intressegrupperna representerar allmänintresset än vad manliga revisorsstudenter gör. 

 

Tabell 5.20 Regressionsanalys Revisorsstudenter - Smink AB  

 

 

För den offentliga verksamheten Sjukhuset är det utbildning, handledning och 

arbetsplats som påverkar hur revisorer och revisorsassistenter anser att 

intressegrupperna som helhet representerar allmänintresset (se tabell 5.21). Ju mer 

utbildning revisorer eller revisorsassistenter har desto mer anses intressegrupperna som 

helhet representera allmänintresset i den givna kontexten. För handledning gäller att ju 

mer handledning en revisor eller revisorsassistent har desto mindre anses 

intressegrupperna representera allmänintresset. En revisor eller revisorsassistent vid en 

Big4 revisionsbyrå anser i högre grad att intressegrupperna representerar allmänintresset 

än vad revisorer och revisorsassistenter vid andra revisionsbyråer gör. För 

revisorsstudenter visade ingen modell en signifikant påverkan på hur intressegrupperna 

anses representera allmänintresset (se bilaga 12). 

 

  

Std fel B Std fel B

Termin 0,092 0,119 0,094 0,115

Handledning 0,107 0,099 0,097 0,124

Struktur & 

Bedömningar

Kön 0,43 0,99*

Lärosäte 0,455 -0,284

Förklaringsgrad

Justerad förklaringsgrad

Högsta VIF-värde

F-värde

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, †p<0,1

B = ostandardiserat beta-värde

3,930** 4,256**

0,229 0,158

0,148 0,352* 0,151 0,386*

0,171 0,121

1,497 1,177

Modell 1, Modell 2,

alla variabler** utan kontrollvariabler**
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Tabell 5.21 Regressionsanalys Revisorer och Revisorsassistenter - Sjukhuset 

 

5.5.2 Enskilda intressegrupper generellt 

Med hjälp av regressionsanalys går det att se hur utbildning, handledning och struktur 

och bedömningar påverkar hur varje enskild intressegrupp anses representera 

allmänintresset generellt sett, det vill säga inte i en specifik kontext. Det testas även för 

kontrollvariabler för att se ifall dessa har en signifikant påverkan. Precis som i avsnittet 

för casen kommer signifikanta variabler att kortfattat beskrivas. Beskrivningarna av 

enskild variabel som signifikant påverkar utgår från ceteris paribus, det vill säga allt 

annat lika och att de övriga variablerna hålls konstanta. 

 

Vad som påverkar hur revisorer och revisorsassistenter anser att kunder generellt 

representerar allmänintresset är utbildning, arbetsplats och erfarenhet som har en 

signifikant påverkan (se tabell 5.22).  Ju mer utbildning en revisor eller revisorsassistent 

har desto mer anses kunder generellt representera allmänintresset. Med mer erfarenhet 

minskar dock hur kunder anses representera allmänintresset men en revisor eller 

revisorsassistent som arbetar vid en Big 4 revisionsbyrå anser mer att kunder 

representerar allmänintresset än vad en revisor eller revisorsassistent gör vid en annan 

revisionsbyrå.  

 

  

Std fel B Std fel B

Utbildning 0,006 0,013* 0,006 0,014*

Handledning 0,143 -0,243† 0,104 -0,026

Struktur & 

Bedömningar

Titel 0,702 0,103

Kön 0,58 -0,018

Arbetsplats 0,611 -1,545*

Ålder

Erfarenhet 0,033 -0,037

Förklaringsgrad

Justerad förklaringsgrad

Högsta VIF-värde

F-värde

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, †p<0,1

B = ostandardiserat beta-värde

2,317* 2,451†

0,075 0,189 0,069

Modell 1,

utan ålder*

Modell 2,

utan kontrollvariabler†

0,161 0,083

0,283 0,14

0,185

2,509 1,124
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Tabell 5.22 Regressionsanalys Revisorer och Revisorsassistenter - Kunder  

 

 

För revisorsstudenterna är det termin och struktur och bedömningar som har en 

signifikant påverkan på i hur stor grad kunder generellt anses representera 

allmänintresset (se tabell 5.23).   

 

Tabell 5.23 Regressionsanalys Revisorsstudenter - Kunder 

 

 

Vad som påverkar i vilken grad revisorer och revisorsassistenter anser att 

intressegruppen leverantörer generellt representerar allmänintresset är utbildning och 

struktur och bedömningar (se tabell 5.24). Ju mer utbildning en revisor eller 

revisorsassistent har desto mer anses leverantörer representera allmänintresset. Ju mer 

struktur och bedömningar en revisor eller revisorsassistent använder i sitt dagliga arbete 

desto mer anses leverantörer representera allmänintresset.  

Std fel B Std fel B

Utbildning 0,006 0,015* 0,006 0,015*

Handledning 0,155 -0,046 0,113 0,137

Struktur & 

Bedömningar

Titel 0,76 -0,993

Kön 0,629 0,305

Arbetsplats 0,661 -1,242†

Ålder

Erfarenhet 0,036 -0,073†

Förklaringsgrad

Justerad förklaringsgrad

Högsta VIF-värde

F-värde

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, †p<0,1

B = ostandardiserat beta-värde

3,683*

Modell 1,

utan ålder*

Modell 2,

utan kontrollvariabler*

0,2 0,124 0,205 0,17

0,321 0,19

0,211 0,139

2,509 1,124

2,907*

Std fel B Std fel B

Termin 0,089 0,166† 0,097 0,159

Handledning 0,104 0,055 0,1 0,082

Struktur & 

Bedömningar

Kön 0,42 1,55

Lärosäte 0,444 -0,334

Förklaringsgrad

Justerad förklaringsgrad

Högsta VIF-värde

F-värde

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, †p<0,1

B = ostandardiserat beta-värde

5,309*** 3,2*

Modell 1, Modell 2,

alla variabler*** utan kontrollvariabler*

0,287 0,124

0,144 0,249† 0,157 0,305

1,497 1,177

0,233 0,085
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Tabell 5.24 Regressionsanalys Revisorer och Revisorsassistenter - Leverantörer 

 

 

För revisorsstudenterna är det kön som har en signifikant påverkan på i vilken grad 

intressegruppen leverantörer anses representera allmänintresset (se tabell 5.25). 

Kvinnliga studenter anser i högre grad att leverantörer representerar allmänintresset än 

vad manliga studenter gör. 

 

Tabell 5.25 Regressionsanalys Revisorsstudenter – Leverantörer 

 

  

I hur stor grad intressegruppen långivare anses representera allmänintresset för revisorer 

och revisorsassistenter påverkas av utbildning och arbetsplats ses i tabell 5.26. Ju mer 

utbildning en revisor eller revisorsassistent har desto mer anses långivare representera 

allmänintresset. En revisor eller revisorsassistent som arbetar vid en Big 4 revisionsbyrå 

Std fel B Std fel B

Utbildning 0,006 0,012* 0,006 0,012*

Handledning 0,145 -0,15 0,105 0,001

Struktur & 

Bedömningar

Titel 0,71 -0,666

Kön 0,587 0,645

Arbetsplats 0,617 -1,01

Ålder

Erfarenhet 0,034 -0,05

Förklaringsgrad

Justerad förklaringsgrad

Högsta VIF-värde

F-värde

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, †p<0,1

B = ostandardiserat beta-värde

2,973* 4,163*

Modell 1,

utan ålder*

Modell 2,

utan kontrollvariabler*

0,407*

0,216 0,16

2,509 1,124

0,187 0,362† 0,189

0,326 0,21

Std fel B Std fel B

Termin 0,106 0,028 0,111 0,02

Handledning 0,123 0,15 0,114 0,164

Struktur & 

Bedömningar

Kön 0,497 1,445**

Lärosäte 0,526 -0,202

Förklaringsgrad

Justerad förklaringsgrad

Högsta VIF-värde

F-värde

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, †p<0,1

B = ostandardiserat beta-värde

Modell 1, Modell 2,

2,670* 1,316

0,171 0,114 0,178 0,168

alla variabler* utan kontrollvariabler

0,105 0,013

1,497 1,177

0,168 0,055
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anser i högre grad att långivare representerar allmänintresset än vad revisorer vid andra 

revisionsbyråer gör. 

 

Tabell 5.26 Regressionsanalys Revisorer och Revisorsassistenter - Långivare  

 

 

För revisorsstudenter är det struktur & bedömningar och kön som har en signifikant 

påverkan på i hur stor grad långivare anses representera allmänintresset (se tabell 5.27). 

Ju mer struktur och bedömningar en revisorsstudent använder i sin dagliga 

sysselsättning desto större grad anses långivare representera allmänintresset. En 

kvinnlig revisorsstudent anser i större grad att långivare representerar allmänintresset än 

vad en manlig revisorsstudent gör. 

 

Tabell 5.27 Regressionsanalys Revisorsstudenter - Långivare 

 

 

Std fel B Std fel B

Utbildning 0,006 0,017** 0,006 0,019**

Handledning 0,145 -0,218 0,107 -0,04

Struktur & 

Bedömningar

Titel 0,711 0,623

Kön 0,588 0,604

Arbetsplats 0,619 -1,34*

Ålder

Erfarenhet 0,034 -0,001

Förklaringsgrad

Justerad förklaringsgrad

Högsta VIF-värde

F-värde

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, †p<0,1

B = ostandardiserat beta-värde

3,324** 4,204**

Modell 1,

utan ålder**

Modell 2,

utan kontrollvariabler**

0,104

0,249 0,164

2,509 1,124

0,187 0,107 0,193

0,357 0,215

Std fel B Std fel B

Termin 0,118 0,181 0,123 0,176

Handledning 0,137 0,099 0,127 0,136

Struktur & 

Bedömningar

Kön 0,555 1,435*

Lärosäte 0,587 -0,423

Förklaringsgrad

Justerad förklaringsgrad

Högsta VIF-värde

F-värde

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, †p<0,1

B = ostandardiserat beta-värde

0,322† 0,197 0,372†

alla variabler** utan kontrollvariabler*

1,497 1,177

0,217 0,124

Modell 1, Modell 2,

0,157 0,084

3,609** 3,152*

0,191
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Vad som påverkar i hur stor grad revisorer och revisorsassistenter anser att anställda 

generellt representerar allmänintresset påverkas av utbildning och arbetsplats (se tabell 

5.28). Ju mer utbildning en revisor eller revisorsassistent har desto större grad anses 

anställda representera allmänintresset. En revisor eller revisorsassistent som arbetar vid 

en revisionsbyrå inom Big4 anser i större grad att anställda representerar allmänintresset 

än vad revisorer och revisorsassistenter vid andra revisionsbyråer gör.  

 

Tabell 5.28 Regressionsanalys Revisorer och Revisorsassistenter - Anställda  

 

 

För revisorsstudenterna är det struktur och bedömningar och kön som påverkar i hur 

stor grad anställda representerar allmänintresset (se tabell 5.29). Ju mer struktur och 

bedömningar en revisorsstudent använder i sin dagliga sysselsättning desto större grad 

anses anställda representera allmänintresset. Kvinnliga revisorsstudenter anser att 

anställda mer representerar allmänintresset än vad manliga revisorsstudenter gör. 

  

Std fel B Std fel B

Utbildning 0,007 0,013† 0,007 0,016*

Handledning 0,173 -0,11 0,13 0,022

Struktur & 

Bedömningar

Titel 0,851 -1,26

Kön 0,704 0,363

Arbetsplats 0,74 -2,01**

Ålder

Erfarenhet 0,041 -0,049

Förklaringsgrad

Justerad förklaringsgrad

Högsta VIF-värde

F-värde

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, †p<0,1

B = ostandardiserat beta-värde

0,224 0,305 0,236

Modell 1,

utan ålder**

Modell 2,

utan kontrollvariabler*

0,362

0,239 0,123

2,509 1,124

3,246** 3,339*

0,346 0,176
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Tabell 5.29 Regressionsanalys Revisorsstudenter - Anställda  

 

 

Vad som påverkar i hur stor grad intressegruppen stat & kommun generellt anses 

representera allmänintresset är för revisorer och revisorsstudenter utbildning och 

arbetsplats (se tabell 5.30). Ju mer utbildning en revisor eller revisorsassistent har desto 

mer anses stat & kommun representera allmänintresset. En revisor eller revisorsassistent 

arbetandes vid en Big4 revisionsbyrå anser i högre grad att stat & kommun 

representerar allmänintresset än vad revisorer och revisorsassistenter vid annan 

revisionsbyrå gör.  

 

Tabell 5.30 Regressionsanalys Revisorer och Revisorsassistenter - Stat & Kommun 

  

 

Std fel B Std fel B

Termin 0,099 0,107 0,106 0,103

Handledning 0,115 0,142 0,11 0,192†

Struktur & 

Bedömningar

Kön 0,466 1,476**

Lärosäte 0,493 -0,545

Förklaringsgrad

Justerad förklaringsgrad

Högsta VIF-värde

F-värde

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, †p<0,1

B = ostandardiserat beta-värde

5,252*** 4,058**

0,23 0,114

1,497 1,177

0,161 0,322* 0,171 0,371*

Modell 1, Modell 2,

alla variabler*** utan kontrollvariabler**

0,285 0,152

Std fel B Std fel B

Utbildning 0,006 0,02† 0,006 0,02**

Handledning 0,159 -0,202 0,115 0,027

Struktur & 

Bedömningar

Titel 0,783 0,21

Kön 0,647 0,394

Arbetsplats 0,681 -1,259**

Ålder

Erfarenhet 0,037 -0,039

Förklaringsgrad

Justerad förklaringsgrad

Högsta VIF-värde

F-värde

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, †p<0,1

B = ostandardiserat beta-värde

2,561* 3,519*

Modell 1,

utan ålder**

Modell 2,

utan kontrollvariabler*

-0,161

1,124

0,206 -0,165 0,208

0,346 0,183

0,179 0,131

2,509
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För revisorsstudenter är det termin och struktur & bedömningar som påverkar i hur stor 

grad stat & kommun representerar allmänintresset (se tabell 5.31). Ju fler terminer en 

revisorsstudent har läst desto mer anses stat & kommun representera allmänintresset och 

ju mer struktur och bedömningar en revisorsstudent använder i sin dagliga 

sysselsättning desto mer anses stat & kommun representera allmänintresset. 

 

Tabell 5.31 Regressionsanalys Revisorsstudenter - Stat & Kommun 

 

 

När det gäller i hur stor grad ägare och annan intressegrupp anses representera 

allmänintresset visade ingen variabel någon signifikant påverkan, varken för revisorer 

och revisorsassistenter eller revisorsstudenter (se bilaga 13 och 14).  

5.5.3 Sammanfattning av regressionsanalyser 

Av de oberoende variablerna utbildning, handledning och struktur & bedömningar är 

det framför allt utbildning som har en signifikant påverkan för revisorers och 

revisorsassistenters syn på allmänintresset. Eftersom det bara är för revisorer och 

revisorsassistenter utbildning påverkar går det att säga att det är den grundläggande 

praktiska utbildningen och den kontinuerliga professionella utvecklingen som påverkar. 

För revisorsstudenter är det däremot struktur och bedömningar som, av de oberoende 

variablerna, har en signifikant påverkan. Det går dock inte att bortse från att flera av 

kontrollvariablerna har en signifikant påverkan både för revisorer, revisorsassistenter 

och revisorsstudenter (se tabell 5.32). 

 

Std fel B Std fel B

Termin 0,103 0,205* 0,101 0,203*

Handledning 0,119 -0,03 0,104 -0,045

Struktur & 

Bedömningar

Kön 0,481 0,118

Lärosäte 0,509 0,135

Förklaringsgrad

Justerad förklaringsgrad

Högsta VIF-värde

F-värde

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, †p<0,1

B = ostandardiserat beta-värde

2,262† 3,837*

Modell 1, Modell 2,

alla variabler† utan kontrollvariabler*

0,082 0,107

1,497 1,177

0,166 0,425* 0,162 0,431**

0,146 0,145
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Av de signifikanta modellerna presenterade är den högsta förklaringsgraden 35,7% för 

revisorer och revisorsassistenter och visas i tabell 5.17 för Buss AB. Den högsta 

förklaringsgraden för revisorsstudenterna är 28,7% och visas i tabell 5.23 för 

intressegruppen kunder. Att förklaringsgraderna inte är högre än så indikerar på att det 

finns fler variabler, än vad som testats i den här studien, som påverkar i hur stor grad 

intressegrupperna anses representera allmänintresset. 

 

Tabell 5.32 Sammanfattning av påverkande variabler för intressegrupper som helhet i 

organisationskontexter och enskilda intressegrupper 

 

 

5.6 One Way ANOVA 

Testet One Way ANOVA används för att jämföra medelvärden från mer än två grupper 

(Pallant, 2013). Först testas om spridningen är den samma i grupperna genom att 

jämföra P-värdet i Levene Statistic (Levene’s Test) med den valda signifikansnivån.  

Om erhållet P-värde är högre än den valda signifikansnivån så är spridningen den 

samma i grupperna och om erhållet P-värde är lägre så är inte detta test relevant. Sedan 

jämförs den valda signifikansnivån med det erhållna P-värdet från testet ANOVA, om 

erhållet P-värde är lägre eller lika med den valda signifikansnivån så finns det en 

signifikant skillnad någonstans i medelvärdena för den beroende variabeln i de tre 

grupperna. Denna undersökning visar att spridningen är den samma i grupperna men att 

det inte finns någon signifikant skillnad i medelvärde för den beroende variabeln i de tre 

grupperna (se tabell 5.33).  

 

Revisorer och revisorsassistenter Revisorsstudenter

Stål AB Utbildning+, Arbetsplats- Kön+

Buss AB Utbildning+ Kön+

Smink AB Utbildning+, Titel-, Arbetsplats-, Erfarenhet- Struktur & Bedömningar+, Kön+

Sjukhuset Utbildning+, Arbetsplats-, Handledning-

Kunder Utbildning+, Arbetsplats-, Erfarenhet-  Struktur & Bedömningar+, Termin+

Ägare

Leverantörer Utbildning+, Struktur & Bedömningar+ Kön+

Långivare Utbildning+, Arbetsplats- Struktur & Bedömningar+, Kön+

Anställda Utbildning+, Arbetsplats- Struktur & Bedömningar+, Kön+

Stat/Kommun Utbildning+, Arbetsplats- Struktur & Bedömningar+, Termin+

Annan

+ Beta-värdet går i positiv riktning

- Beta-värdet går i negativ riktning
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Tabell 5.33 One Way ANOVA för Revisorer, Revisorsassistenter och 

Revisorsstudenter 

 

5.7 Independent Sample T-test 

Independent Sample T-test används för att jämföra medelvärden för två olika grupper 

(Pallant, 2013).  Det första steget i testet är att jämföra P-värdet från Levene’s Test for 

Equality of Variances (Levens’s Test) med den valda signifikansnivån för att avgöra om 

spridningen av graderingen mellan grupperna är den samma. Om det erhållna P-värdet 

är högre än den valda signifikansnivån så ska P-värdet i T-test for Equality of Means (T-

test) användas, samt t-värdet, i raden märkt EVA (se bilagor 7-9) användas för vidare 

analys. Om det erhållna P-värdet är lägre så ska den undre raden märkt EVnA (se 

bilagor 7-9) användas. Det andra steget i testet är att jämföra den valda signifikansnivån 

med det tvåsidiga P-värdet (Sig. 2-tailed), om erhållet värde är högre så finns det ingen 

signifikant skillnad för de oberoende variablerna för de båda grupperna. Om erhållet 

värde är samma eller lägre så finns det en signifikant skillnad mellan grupperna 

(Pallant, 2013). Detta test är relevant i denna studie för att se om graderingen skiljer sig 

åt mellan revisorer, revisorsassistenter och revisorsstudenter. Samtliga grupper har 

testats mot varandra för att hitta eventuella skillnader (se bilagor 7-9). Efter genomförda 

tester visade det sig att det inte finns några signifikanta skillnader mellan grupperna 

revisorer, revisorsassistenter och revisorsstudenter gällande graderingen av de olika 

intressegrupperna som helhet i organisationskontext eller enskilt (se bilagor 7-9).  

 

Det gjordes även tester där samtliga respondenter delats upp efter kön för att se om detta 

visar någon skillnad på graderingen. För revisorerna och revisorsassistenterna visade det 

sig inte vara någon skillnad mellan könens uppfattning av enskilda intressegrupper (se 

bilaga 10) men däremot visas en skillnad mellan könen vad gäller graderingen av 

Stål AB Buss AB Smink AB Sjukhuset

Levene 0,798 0,522 0,218 0,95

ANOVA 0,728 0,313 0,592 0,832

Kunder Ägare LeverantörerLångivare Anställda Stat & KommunAnnan

Levene 0,791 0,534 0,289 0,11 0,694 0,903 0,785

ANOVA 0,298 0,462 0,887 0,234 0,676 0,559 0,903
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intressegrupper i kontexten det lilla företaget Stål AB mellan könen där kvinnorna gav 

högre gradering (se tabell 5.34).  

 

Tabell 5.34 T-test Revisorer och Revisorsassistenter - Kön: Organisationer 

 

 

Revisorsstudenterna testades också efter kön och det visar sig att när det gäller de olika 

intressegrupperna så graderade kvinnorna leverantörer, långivare och anställda högre än 

männen (se tabell 5.35).  

 

Tabell 5.35 T-test Revisorsstudenter - Kön: Intressegrupper

 

 

Uppdelningen på kön för studenter visade det sig att det finns en signifikant skillnad 

mellan män och kvinnor gällande graderingen av Stål AB, Buss AB och Smink AB men 

inte för Sjukhuset (se tabell 5.36). 

  

Group Statistics

F P-värde t df Sig. (2-tailed)Mean Difference Kön N MedelvärdeStd. DeviationStd. Err. Mean

StålAB EVA 0,001 0,971 -1,685 55 0,098 -0,8419 StålAB Man 39 5,9121 1,76358 0,2824

EVnA -1,696 33,717 0,099 -0,8419 Kvinna 18 6,754 1,73157 0,40813

BussAB EVA 0,412 0,524 -0,837 54 0,406 -0,3985 BussAB Man 38 6,5301 1,5845 0,25704

EVnA -0,796 29,601 0,432 -0,3985 Kvinna 18 6,9286 1,82305 0,4297

SminkAB EVA 0,562 0,457 -1,337 49 0,187 -0,6747 SminkAB Man 35 6,2449 1,64735 0,27845

EVnA -1,313 27,931 0,2 -0,6747 Kvinna 16 6,9196 1,7277 0,43193

Sjukhuset EVA 0,421 0,52 -0,529 47 0,599 -0,3008 Sjukhuset Man 34 6,3277 1,82015 0,31215

EVnA -0,524 26,253 0,605 -0,3008 Kvinna 15 6,6286 1,86638 0,4819

Independent Samples Test

Levene's Test t-test for Equality of Means

Group Statistics

F P-värde t df Sig. (2-tailed)Mean Difference Kön N Medelvärde Std. DeviationStd. Error Mean

Kunder EVnA 0,978 0,326 -3,749 71 0 -1,6175 Kunder Man 34 6,4338 2,0285 0,34788

EVnA -3,697 63,798 0 -1,6175 Kvinna 39 8,0513 1,65651 0,26525

Ägare EVnA 4,576 0,036 -0,973 71 0,334 -0,4942 Ägare Man 34 6,3456 2,49698 0,42823

EVnA -0,953 59,657 0,344 -0,4942 Kvinna 39 6,8397 1,82498 0,29223

Leverantörer EVnA 5,722 0,019 -3,023 71 0,003 -1,474 Leverantörer Man 34 6,1029 2,4696 0,42353

EVnA -2,946 56,602 0,005 -1,474 Kvinna 39 7,5769 1,6644 0,26652

Långivare EVnA 3,861 0,053 -2,689 70 0,009 -1,5232 Långivare Man 34 5,6544 2,72267 0,46693

EVnA -2,649 61,31 0,01 -1,5232 Kvinna 38 7,1776 2,06884 0,33561

Anställda EVnA 6,161 0,015 -3,244 71 0,002 -1,5867 Anställda Man 34 6,0735 2,48673 0,42647

EVnA -3,159 56,199 0,003 -1,5867 Kvinna 39 7,6603 1,6578 0,26546

Stat och Kommun EVnA 3,758 0,057 -0,408 71 0,685 -0,2016 Stat och KommunMan 34 6,9779 2,35999 0,40474

EVnA -0,401 62,488 0,69 -0,2016 Kvinna 39 7,1795 1,85932 0,29773

Annan EVnA 0,007 0,936 0,233 71 0,816 0,15008 Annan Man 34 1,7206 2,62257 0,44977

EVnA 0,234 70,765 0,815 0,15008 Kvinna 39 1,5705 2,84521 0,4556

EVA=Equal variances assumed

EVnA=Equal variances not assumed

Independent Samples Test

Levene's test t-test for Equality of Means
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Tabell 5.36 T-test Revisorsstudenter - Kön: Organisationer 

 

 

Det har antagits att storleken på revisionsbyråerna som revisorerna och 

revisorsassistenterna arbetar på kan ha en inverkan på synen på allmänintresset och 

därför har det även testats om det finns en skillnad mellan graderingarna från en 

revisionsbyrå inom Big 4, jämfört med andra revisionsbyråer. För enskilda 

intressegrupper finns det signifikanta skillnader mellan byråerna för kunder, 

leverantörer, långivare, anställda och Stat & Kommun. Från medelvärdena för de olika 

intressegrupperna kan ses att revisionsbyråer inom Big 4 tenderar att ge en högre 

genomsnittlig gradering av intressegrupperna än de andra byråerna (se tabell 5.37).  

 

Tabell 5.37 T-test Revisorer och Revisorsassistenter – Arbetsplats: Intressegrupper 

 

 

När det gäller de olika organisationerna visas det en signifikant skillnad mellan 

revisorer och revisorsassistenter på Big 4 och andra byråer för samtliga organisationer 

och även här är graderingen högre från Big 4 (se tabell 5.38). 

  

Group Statistics

F P-värde t df Sig. (2-tailed)Mean Difference Kön N Medelvärde Std. DeviationStd. Error Mean

Kunder EVnA 0,978 0,326 -3,749 71 0 -1,6175 Kunder Man 34 6,4338 2,0285 0,34788

EVnA -3,697 63,798 0 -1,6175 Kvinna 39 8,0513 1,65651 0,26525

Ägare EVnA 4,576 0,036 -0,973 71 0,334 -0,4942 Ägare Man 34 6,3456 2,49698 0,42823

EVnA -0,953 59,657 0,344 -0,4942 Kvinna 39 6,8397 1,82498 0,29223

Leverantörer EVnA 5,722 0,019 -3,023 71 0,003 -1,474 Leverantörer Man 34 6,1029 2,4696 0,42353

EVnA -2,946 56,602 0,005 -1,474 Kvinna 39 7,5769 1,6644 0,26652

Långivare EVnA 3,861 0,053 -2,689 70 0,009 -1,5232 Långivare Man 34 5,6544 2,72267 0,46693

EVnA -2,649 61,31 0,01 -1,5232 Kvinna 38 7,1776 2,06884 0,33561

Anställda EVnA 6,161 0,015 -3,244 71 0,002 -1,5867 Anställda Man 34 6,0735 2,48673 0,42647

EVnA -3,159 56,199 0,003 -1,5867 Kvinna 39 7,6603 1,6578 0,26546

Stat och Kommun EVnA 3,758 0,057 -0,408 71 0,685 -0,2016 Stat och KommunMan 34 6,9779 2,35999 0,40474

EVnA -0,401 62,488 0,69 -0,2016 Kvinna 39 7,1795 1,85932 0,29773

Annan EVnA 0,007 0,936 0,233 71 0,816 0,15008 Annan Man 34 1,7206 2,62257 0,44977

EVnA 0,234 70,765 0,815 0,15008 Kvinna 39 1,5705 2,84521 0,4556

EVA=Equal variances assumed

EVnA=Equal variances not assumed

Independent Samples Test

Levene's test t-test for Equality of Means

Independent Samples Test Group Statistics

Levene's Test T-test Arbetsplats N Medelvärde Std. Deviation

F P-värde t df Sig. (2-tailed)Mean Difference Kunder Big 4 14 7,9643 1,66658

Kunder EVA 0,312 0,579 2,809 49 0,007 1,71429 Annan revisionsbyrå37 6,25 2,03613

EVnA 3,077 28,544 0,005 1,71429 Ägare Big 4 13 8,3269 2,10254

Ägare EVA 0,004 0,951 1,381 48 0,174 0,94179 Annan revisionsbyrå37 7,3851 2,12017

EVnA 1,386 21,204 0,18 0,94179 Leverantör Big 4 14 8,0714 1,5794

LeverantörEVA 0,061 0,807 2,369 49 0,022 1,38224 Annan revisionsbyrå37 6,6892 1,95114

EVnA 2,607 28,872 0,014 1,38224 Långivare Big 4 14 8,3571 1,48943

Långivare EVA 0,666 0,418 2,829 48 0,007 1,64187 Annan revisionsbyrå36 6,7153 1,95773

EVnA 3,19 31,119 0,003 1,64187 Anställda Big 4 14 8,5893 1,47285

Anställda EVnA 3,792 0,057 3,398 49 0,001 2,29199 Annan revisionsbyrå37 6,2973 2,34657

EVnA 4,159 37,479 0 2,29199 Stat och KommunBig 4 14 8,5536 1,4484

Stat och KommunEVnA 1,093 0,301 2,446 49 0,018 1,5333 Annan revisionsbyrå37 7,0203 2,16216

EVnA 2,918 35,143 0,006 1,5333 Annan Big 4 14 2,625 3,25776

Annan EVnA 3,585 0,064 1,284 49 0,205 1,05743 Annan revisionsbyrå37 1,5676 2,35455

EVnA 1,11 18,387 0,281 1,05743 Med Big 4 avses revisionsbyråerna Deloitte, KPMG, EY och PwC.
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Tabell 5.38 T-test Revisorer och Revisorsassistenter – Arbetsplats: Organisationer 

 

 

Även för revisorsstudenterna testades om det finns någon skillnad i graderingen av 

organisationerna och intressegruppen i casen mellan lärosätena. Detta gjordes eftersom 

att revisionsbyråernas storlek antas påverka synen på allmänintresset och det samma 

antas även kunna gälla för högskolor/universitet. Högskolan i Skövde exkluderas ur 

detta test på grund av att antalet svar bara uppgick till tre, detta svar anses skilja sig för 

mycket mot de andra lärosätenas. Det visades finns signifikanta skillnaderna mellan 

respondenterna på lärosätena på det lilla företaget Stål AB och stora företaget Smink 

AB, för intressegrupperna visades en signifikant skillnad mellan kunder och anställda 

för de två lärosätena (se tabell 5.39). Av medelvärdena i tabell 5.39 från de erhållna 

svaren för de olika lärosätena, kan det ses att revisorsstudenterna från Högskolan i 

Kristianstad generellt tenderar att ge högre graderingar än Stockholm Business School, 

förutom för alternativet annan (Stockholm Universitet). Detta går emot antagandet att 

en större högskola/universitet skulle ha en bredare syn än mindre, eftersom att 

Högskolan i Kristianstad är mindre än Stockholm Business School (Stockholm 

Universitet).   

 

Group Statistics

Arbetsplats N Medelvärde Std. Deviation

F P-värde t df Sig. (2-tailed)Mean Difference StålAB  Big 4 16 7,2589 1,48298

StålAB EVA 0,237 0,628 3,068 55 0,003 1,50283 Annan revisionsbyrå41 5,7561 1,72415

EVnA 3,28 31,692 0,003 1,50283 BussAB  Big 4 16 7,4196 1,46939

BussAB EVA 0,055 0,816 2,252 54 0,028 1,06607 Annan revisionsbyrå40 6,3536 1,6483

EVnA 2,367 30,89 0,024 1,06607 SminkAB  Big 4 14 7,4898 1,58358

SminkAB EVA 0 0,996 2,883 49 0,006 1,42416 Annan revisionsbyrå37 6,0656 1,57092

EVnA 2,872 23,316 0,009 1,42416 Sjukhuset  Big 4 13 7,5604 1,64592

Sjukhuset EVA 0,008 0,93 2,82 47 0,007 1,5525 Annan revisionsbyrå36 6,0079 1,7197

EVnA 2,88 22,146 0,009 1,5525 Med Big 4 avses revisionsbyråerna Deloitte, KPMG, EY och PwC.

EVA = Equal variances assumed

EVnA = Equal variances not assumed

Independent Samples Test

Levene's Test t-test for Equality of Means
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Lärosäte N Medelvärde Std. Dev

StålAB Högskolan i Kristianstad 30 6,4286 1,54501

Stockholm Business School 49 5,7784 1,74405

BussAB Högskolan i Kristianstad 29 6,5074 1,51407

Stockholm Business School 48 6,0714 1,83278

SminkAB Högskolan i Kristianstad 25 6,7086 1,69758

Stockholm Business School 45 5,8571 2,08849

Sjukhuset Högskolan i Kristianstad 25 6,4857 1,61782

Stockholm Business School 45 6,127 1,92152

Kunder Högskolan i Kristianstad 25 8 1,63299

Stockholm Business School 45 6,8833 2,13507

Ägare Högskolan i Kristianstad 25 6,97 1,94765

Stockholm Business School 45 6,4889 2,23858

Leverantörer Högskolan i Kristianstad 25 7,37 1,75315

Stockholm Business School 45 6,6833 2,41586

Långivare Högskolan i Kristianstad 25 7,06 2,16179

Stockholm Business School 45 6,2278 2,64834

Anställda Högskolan i Kristianstad 25 7,8 1,71998

Stockholm Business School 45 6,4722 2,37244

Stat och KommunHögskolan i Kristianstad 25 7,23 2,20194

Stockholm Business School 45 6,95 2,09409

Annan Högskolan i Kristianstad 25 1,2 2,53927

Stockholm Business School 45 1,9944 2,86708

Group Statistics

Tabell 5.39 T-test Revisorsstudenter - Lärosäte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

F P-värde t df Sig. (2-tailed)Mean Diff.

Stål AB EVA 0,231 0,632 1,677 77 0,098 0,65015

EVnA 1,727 67,192 0,089 0,65015

Buss AB EVA 2,297 0,134 1,077 75 0,285 0,43596

EVnA 1,129 67,844 0,263 0,43596

Smink AB EVA 2,162 0,146 1,742 68 0,086 0,85143

EVnA 1,848 58,695 0,07 0,85143

Sjukhuset EVA 1,055 0,308 0,79 68 0,432 0,35873

EVnA 0,83 57,197 0,41 0,35873

Kunder EVA 2,769 0,101 2,27 68 0,026 1,11667

EVnA 2,449 61,149 0,017 1,11667

Ägare EVA 0,858 0,358 0,901 68 0,371 0,48111

EVnA 0,938 55,77 0,352 0,48111

Leverantörer EVA 3,935 0,051 1,249 68 0,216 0,68667

EVnA 1,366 63,064 0,177 0,68667

Långivare EVA 1,883 0,175 1,341 68 0,184 0,83222

EVnA 1,421 58,517 0,161 0,83222

Anställda EVA 2,264 0,137 2,459 68 0,016 1,32778

EVnA 2,691 63,098 0,009 1,32778

Stat och KommunEVA 0,635 0,428 0,526 68 0,6 0,28

EVnA 0,519 47,62 0,606 0,28

Annan EVA 3,076 0,084 -1,156 68 0,252 -0,7944

EVnA -1,197 54,989 0,236 -0,7944

EVA = Equal variances assumed

EVnA = Equal variances not assumed

Independent Samples Test

Levene t-test 
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6. Resultat & Slutsats 
I detta kapitel presenteras studiens slutsats över hur professionell utveckling och 

kontrollvariablerna påverkar synen på allmänintresset där kopplingar till den 

teoretiska referensramen görs. Studiens bidrag framförs och avslutningsvis ges förslag 

på framtida forskning. 

6.1 Slutsats 

6.1.1. Revisorers, revisorsassistenters och revisorsstudenters syn på allmänintresset 

Enligt Cochran (1974, refererat i Dellaportas & Davenport, 2008) finns det fyra olika 

typer av synsätt på allmänintresset. IFACs definition av allmänintresset kan antas vara 

av normativ syn eftersom den innefattar allmänheten som stort, med många 

intressegrupper inkluderade (IFAC, 2012). I denna studie har det visats att revisorer, 

revisorsassistenter och revisorsstudenter inte fullt ut har samma syn på allmänintresset. 

För att följa IFACs normativa syn hade ett optimalt resultat inneburit att alla 

intressegrupper inkluderades och graderats till 10 i enkäterna. Så var inte fallet men 

ändå har alla intressegrupper fått höga medelvärden (se tabell 5.1) vilket indikerar att 

alla specificerade intressegrupper ändå representerar allmänintresset. Vilken av 

Cochrans fyra synsätt (1974, refererat i Dellaportas & Davenport, 2008) som 

respondenterna intagit i den här studien är därför svårt att avgöra då respondenternas 

tankesätt kring graderingen inte är kända, men däremot bör ett abolitionistiskt synsätt 

kunna uteslutas. 

 

Respondenterna ombads att ange i hur stor utsträckning intressegrupperna representerar 

allmänintresset som helhet i olika case som representerar olika organisationskontext 

vilket kan ha haft en påverkan för vilken intressegrupp som varit av störst vikt. Enligt 

IFAC (2012) har kontext betydelse i bedömningen för om en handling är i linje med 

allmänintresset eller inte, vilket kan vara en anledning till skillnader i gradering. 

 

6.1.2 Utbildningens påverkan på synen på allmänintresset 

Både inledande och kontinuerlig utbildning antogs bidra till professionell utveckling 

och därmed påverka synen på allmänintresset. Den grundläggande teoretiska 
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utbildningen hjälper revisorsstudenter att utveckla den kompetens som krävs för att få 

tillträde till professionen (Saville, 2007), vilket innebär att kunskaper inom vissa 

områden ska uppnås (Revisorsnämnden, 2015). För varje termin som avslutas för en 

revisorsstudent bör den professionella utvecklingen öka då revisorsstudenterna 

godkänns när de uppnått viss kunskap enligt kursplan (Saville, 2007). Trots det, är det 

bara i två fall som utbildning för studenter faktiskt har en signifikant påverkan på hur de 

ser på allmänintresset, vilket är för i hur stor grad kunder och stat & kommun generellt 

anses representera allmänintresset. En spekulation kring varför utbildning inte har 

någon signifikant påverkan på hur resterande intressegrupper generellt, eller som helhet 

i casen, anses representera allmänintresset kan vara att det är just kunder och stat & 

kommun som uppmärksammas i den grundläggande teoretiska utbildningen. Kanske är 

det först i den praktiska delen av den grundläggande utbildningen som en djupare 

förståelse av kopplingen mellan organisationer och dess intressenter uppstår. Vad gäller 

betydelsen av organisationers kontext är det bland annat i IFACs uttalande (2012) om 

allmänintresset som kontexten faktiskt berörs. Eftersom revisorsstudenter ännu inte har 

tillträde till professionen kan det tänkas att de inte är medvetna om att kontext kan ha 

betydelse. Detta kan kanske förklara varför utbildning inte påverkar intressegruppernas 

betydelse som helhet i de olika casen. 

 

För revisorer och revisorsassistenter har utbildning däremot en signifikant påverkar på 

hur flera av de enskilda intressegrupperna anses representera allmänintresset. 

Utbildning kan ske i flera former och ju mer utbildning en revisor eller revisorsassistent 

har i desto högre grad anses kunder, leverantörer, långivare, anställda och stat & 

kommun representera allmänintresset. Genom den praktiska grundläggande 

utbildningen som krävs för inträde till professionen och genom de krav på kontinuerlig 

professionell utveckling som föreskrivs för professionen (Berg, 2007), kan det tänkas att 

en djupare förståelse för kopplingen mellan företagen och dess intressenter har 

uppkommit. Branschorganisationer kan bidra med kurser och seminarier (FAR, 2015c) 

där regler och värderingar i linje med professionens skyldigheter kan förmedlas (Warren 

& Alzola, 2009) och de etiska riktlinjerna uppmärksammar betydelsen av 

allmänintresset (FAR, 2015a; IFAC, 2012). Det är därför inte förvånande att utbildning 
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har en signifikant påverka i positiv riktning på hur flera av intressegrupperna anses 

representera allmänintresset. 

 

6.1.3 Handledningens påverkan på synen på allmänintresset 

Handledning har inte någon signifikant påverkan på hur de enskilda intressegrupperna 

generellt representerar allmänintresset för varken revisorer, revisorsassistenter och 

revisorsstudenter. Däremot har det en påverkan i casen för revisorer och 

revisorsassistenter men enbart i caset med den offentliga verksamheten Sjukhuset och 

då i negativ riktning. Ju mer handledning desto lägre anses intressegrupperna 

representera allmänintresset i offentlig verksamhet. 

 

Det är något förvånande att handledning inte har en signifikant påverkan för fler case 

och enskilda intressegrupper då en handledare ska vägleda i bedömningar, slutsatser och 

etiska regler (Revisorsnämnden, 2015) där IFACs (2012) definition av allmänintresset 

bör ingå. Av samma anledning är det också förvånande att när handledning faktiskt 

påverkar så görs det i negativ riktning istället för positiv. Handledare är oftast av högre 

rang än den som handleds (Siegel et al., 1995) vilket borde innebära mer erfarenhet av 

de etiska riktlinjerna. En handledare har dessutom troligtvis redan hittat en professionell 

identitet med förhållningssätt till sociala normer (Collin, 2009; Hamilton, 2013). Detta 

skapar funderingar kring hur handledare förmedlar de etiska riktlinjerna och vilken 

inställning till sociala normer handledaren faktiskt har eftersom gradering blir sämre ju 

mer stöd i handledning en revisor eller revisorsassistent har. Eftersom stöd i chefer och 

kollegor också kan vara handledning (Siegel et al. 1995) går funderingarna även till hur 

etiska riktlinjer förmedlas på arbetsplatsen. 

 

Att handledning är viktigt för professionell utveckling kan inte bortses från då det finns 

mycket forskning på området (Elman et al. 2005; Felstead, 2013; Hamilton, 2013; 

Siegel et al., 1995) men med tanke på studiens resultat kan slutsatsen dras att 

handledning inte är viktigt för synen på allmänintresset.  
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6.1.4 Struktur & Bedömningars påverkan på synen på allmänintresset 

I hur stor grad en revisor eller revisorsassistent arbetar med struktur & bedömningar har 

ingen påverkan för hur de ser på allmänintresset annat än för i hur stor grad leverantörer 

generellt anses representera allmänintresset. Ju mer struktur & bedömningar en revisor 

eller revisorsassistent använder i desto större grad anses leverantörer representera 

allmänintresset. Det låter onekligen märkligt att det bara skulle vara för en intressegrupp 

som struktur & bedömningar påverkar. I det stora hela har dock inte struktur & 

bedömningar någon större påverkan för hur revisorer och revisorsassistenter ser på 

allmänintresset.  

 

För revisorsstudenter påverkar dock struktur & bedömningar desto mer. I hur stor grad 

de enskilda intressegrupperna kunder, långivare, anställda och stat & kommun anses 

representera allmänintresset påverkas av mängden struktur och bedömningar som en 

student använder i sin dagliga sysselsättning. Ju mer struktur & bedömningar desto mer 

anses intressegrupperna representera allmänintresset. Den grundläggande teoretiska 

utbildningen uppmuntrar till kritiskt tänkande vilket är viktigt för att kunna fatta bra 

beslut (Helliar et al., 2009) och struktur främjar professionell utveckling (Elman et al., 

2005). Kombinationen är uppenbarligen viktig för revisorsstudenters syn på 

allmänintresset.  

6.1.5 Kontrollvariablernas påverkan på synen på allmänintresset 

6.1.5.1 Formell titel 

Formell titel bör kunna ge en indikation på professionell utveckling då en viss titel 

innebär ett minimum av antal års utbildning för att nå dit, exempelvis så kräver titeln 

auktoriserad minst åtta års utbildning innan auktorisation (Saville, 2007; 

Revisorsnämnden, 2015). Det har dock visats i studien att titel (auktoriserad revisor, 

revisorsassistent, revisorsstudent) som sådan inte har en signifikant påverkan på synen 

på allmänintresset, annat än för revisorer och revisorsassistenter i caset Smink AB. 

Revisorsassistenter graderar intressegrupperna som helhet i organisationskontexten 

lägre än vad auktoriserade revisorer gör. Det är sagt att värderingar kan skilja sig åt 

mellan revisorer och revisorsassistenter (Suddaby, et al., 2009) men i den här studien 

visas ingen skillnad i gradering mellan revisorer och revisorsassistenter. 

Regressionsanalysen som tar hänsyn till flera variabler visar dock att titel har en 
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signifikant påverkan när det gäller Smink AB. Dock är koefficientens signifikans i linje 

med studiens valda signifikansnivå på 10 %, vilket kan anses svagt, och därav bör 

titelns påverkan tas med försiktighet. Eftersom professionell utveckling inte mäts 

genom titeln som sådan uppstår dock funderingar kring vad titeln faktiskt kan medföra 

som kan ha en påverkan på synen på allmänintresset i kontexten för ett stort företag.  

6.1.5.2 Kön 

Att ha handledare främjar professionell utveckling, och män tenderar att vara mer 

benägna än kvinnor att ta hjälp av handledare när befordran står på spel (Lech, et al., 

2009). Dessutom antas professionell utveckling kunna bromsas när det är dags att få 

barn vilket troligtvis innebär en längre period hemma för kvinnor än män. Kön borde 

därför kunna ha en påverkan på synen på allmänintresset vilket det har i den här studien. 

För revisorer och revisorsassistenter skiljer sig graderingen av intressegrupperna mellan 

män och kvinnor när det gäller Stål AB. Kvinnor tenderar att gradera högre än män. 

Dock visar regressionen som tar hänsyn till fler variabler att det egentligen inte har 

någon påverkan i hur stor grad intressegrupperna som helhet representerar 

allmänintresset.   

 

För revisorsstudenter skiljer sig graderingen åt mellan män och kvinnor för ett flertal 

case: Stål AB, Buss AB och Smink AB och intressegrupper; leverantörer, långivare och 

anställda. Även bland revisorsstudenterna tenderar kvinnor att gradera högre än 

männen. Dock har kön bara en signifikant påverkan på synen på allmänintresset när det 

gäller casen, leverantörer och anställda. Kön påverkar alltså när det gäller företag men 

inte offentlig verksamhet samt bara vissa intressegrupper. Orsaken till varför kön 

påverkar i just dessa fall för revisorer, revisorsassistenter och revisorsstudenter är svårt 

att spekulera i då respondenternas tankesätt och livssituation är okända.  

 

6.1.5.3 Arbetsplats och Lärosäte 

Arnold Sr et al. (2013) menar att det är skillnad mellan stora och små revisionsbyråer 

vid etiska beslutsfattanden, där synen på allmänintresset kan tänkas ingå då det framgår 

i de etiska koderna (FAR, 2015a). Det visas även i den här studien. För alla case och 

intressegrupper skiljer sig graderingen mellan Big 4 revisionsbyråer och andra byråer. 
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Däremot visar regressionen som tar hänsyn till fler variabler att arbetsplats bara har en 

signifikant påverkan för alla case och intressegrupper utom för det medelstora företaget 

Buss AB och intressegruppen leverantörer där det inte visas någon signifikant påverkan. 

Det är däremot intressant att arbetsplats påverkar samma intressegrupper som utbildning 

gör, både intressegrupperna som helhet i casen men också enskilda intressegrupper. 

Funderingar väcks kring huruvida det kan finnas en koppling mellan mängd utbildning 

och storlek på revisionsbyrå, vilket inte behöver anses orimligt om det är en fråga om 

resurser.  

 

Även för studenterna finns det skillnader i graderingen av intressegrupperna inom casen 

och enskilt, vilket visas genom att revisorsstudenter från Högskolan i Kristianstad 

tenderar att gradera intressegrupperna högre än Stockholm Business School vad gäller 

grupperna som helhet i Stål AB, Smink AB samt enskilt för kunder och anställda. Dock 

är det inte visats att lärosäte har någon signifikant påverkan på synen på allmänintresset 

när andra variabler också tas hänsyn till.  

6.1.5.4 Ålder och erfarenhet 

Eftersom ålder var starkt korrelerad med erfarenhet uteslöts den ur testerna eftersom 

professionell utveckling bör vara mer kopplat till erfarenhet än ålder då det är i, eller på 

väg till revisorsprofessionen som professionell utveckling sker (Berg, 2007; Elman et 

al., 2005; Hamilton, 2013). Dock är det bara vid två tillfällen som erfarenhet har en 

signifikant påverkan på revisorers och revisorsassistenters syn på casen och 

intressegrupperna vilket visades för det stora företaget Smink AB och intressegruppen 

kunder.  

6.1.6 Sammanfattad slutsats 

Slutsatsen som kan dras av studien är att revisorer, revisorsassistenter och 

revisorsstudenter anser att alla specificerade intressegrupper representerar 

allmänintresset, vilket utesluter abolitionistiskt synsätt, men vilken av Cochrans (1974, 

refererat i Dellaportas & Davenport, 2008) andra synsätt de intar kan inte sägas. Vidare 

kan slutsatsen dras att professionell utveckling till viss del kan påverka synen på 

allmänintresset för revisorer, revisorsassistenter och revisorsstudenter. Av utbildning, 

handledning och struktur & bedömningar är det främst utbildning för revisorer och 
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revisorsassistenter som har en påverkan på synen på allmänintresset medan det för 

revisorsstudenter är struktur & bedömningar som mestadels påverkar. Det går dock inte 

att bortse från att det finns annat utöver professionell utveckling som påverkar. Främst 

är det arbetsplats som påverkar revisorers och revisorsassistenters syn medan det för 

revisorsstudenterna är kön som i flera fall påverkar.  

 

Något som ska uppmärksammas är att utbildning, handledning och struktur & 

bedömningar hade svaga Cronbach-Alpha-värden samt att signifikansnivån är vald till 

10% vilket kan anses svagt. Resultaten bör därför tas med stor försiktighet. Det bör 

även reflekteras över de höga medelvärdena som gavs av revisorer och 

revisorsassistenter, både vid stora och små revisionsbyråer, till intressegrupperna både 

som helhet i organisationskontext men också enskilt. En profession är mån som sitt 

rykte och allmänhetens förtroende (FAR, 2015b) och det finns risk för att 

respondenterna inte har svarat sanningsenligt utan förskönat bilden enligt vad andra ser 

som fördelaktigt, så kallad social önskvärdhet (Van der Mortel, 2008). Revisorerna vet 

trots allt genom de etiska riktlinjerna att allmänintresset är viktigt och att de ska arbeta 

för det. 

 

6.2 Studiens bidrag 

På grund av bristande reliabilitet och validitet är det inte möjligt att generalisera utan 

resultaten är väldigt begränsade till studiens respondenter. Däremot ger studien en 

indikation på vad som kan tänkas påverka synen på allmänintresset. Att få en förklaring 

till hur professionell utveckling påverkar hur professionen och den blivande 

professionen ser på allmänintresset kan vara av värde för normsättare som ämnar styra 

professionen mot de riktlinjer som sätts upp. Dock bidrar studien med att konstatera att 

professionell utveckling bara är en pusselbit i vad som påverkar hur revisorer, 

revisorsassistenter och revisorsstudenter ser på allmänintresset.  

 

Av det som mätts i studien som professionell utveckling ska handledning belysas. 

Handledning ska främja professionell utveckling (Elman et al., (2005) och handledaren 

ska vägleda i bedömningar och etiska riktlinjer (Revisorsnämnden, 2015). Ändå är det 

visat att när handledning påverkar så görs det i negativ riktning. Studien bidrar därför 
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med att uppmärksamma att handledning bör förbättras när det gäller förmedling av 

etiska riktlinjer. Eftersom handledning även kan ske genom stöd i chefer och kollegor 

bidrar studien även med insikter om att rutiner måste ses över gällande hur man ska 

resonera kring allmänintresset på arbetsplatsen för att följa IFACs riktlinjer. 

 

Vidare stödjer studien Arnold Sr et als. (2013) forskning om att det är skillnader mellan 

stora och små revisionsbyråer vid etiska beslutsfattanden. 

 

6.3 Förslag på framtida forskning 

Professionell utveckling är viktigt eftersom att det ställs krav ifrån IFAC om detta, men 

också internt från byråerna för att säkerställa kompetensen. I dagens föränderliga miljö 

är det viktigt att inte glömma bort övergripande målsättningar och visioner. Revisorer 

har skyldigheter att arbeta för allmänintresset och därför är det aktuellt och intressant att 

undersöka hur detta görs genom professionell utveckling. Resultatet av studien visar att 

synen på allmänintresset delvis påverkas professionell utveckling men att det även finns 

annat som påverkar vilket uppmuntrar till fortsatt forskning inom området.  

 

Resultaten från denna studie bör inte ligga till grund för generaliseringar eftersom att 

både reliabilitet och validitet har varit bristande samt en relativt låg svarsfrekvens från 

målpopulationerna. För att erhålla ett mer tillförlitligt och generaliserbart resultat 

föreslås en replikering av studien fast med förbättringar i form av fler eller andra 

oberoende variabler och kontrollvariabler. En vidareutveckling av casen kan också 

rekommenderas då de kan uppfattas för teoretiska och ger kanske inte ett rättvisande 

svar från respondenterna. Enkätfrågorna måste utvecklas och förtydligas för att stärka 

tillförlitligheten i måtten och minska risken för respondenternas unika tolkningar av 

frågor som kan skada validiteten.   

 

I denna studie gjordes ett försök att mäta allmänintresset genom att jämföra graderingar 

av intressegrupper i olika kontext mellan revisorer, revisorsassistenter och 

revisorsstudenter. Det visade sig att det var svårt att formulera jämförbara frågor mellan 

grupperna eftersom att arbetssättet skiljer sig mellan revisionsbyråer och 

högskolor/universitet. För framtida forskning föreslås att studenter exkluderas på grund 
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av svårigheterna att åstadkomma jämförbara resultat. Även ett annat metodval kan vara 

att föredra. Kvalitativa studier av ämnet, exempelvis intervjuer, vore kanske mer 

lämpligt för att skapa en djupare förståelse kring ämnet och på så sätt kan tankar och 

resonemang fångas upp.  
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Bilaga 2: Enkät till revisorsstudenter 
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Bilaga 3: Följebrev - Revisorer och 

revisorsassistenter via e-post i SurveyMonkey 

 

Arbetar du inom revisionsbranschen? I så fall är Ditt svar viktigt för oss! 

 

Vi heter Sandra och Linn och vi går tredje året på ekonomprogrammet med 

inriktning redovisning och revision på Högskolan i Kristianstad. Vi skriver nu vår 

kandidatuppsats där vi undersöker hur professionell utveckling påverkar revisorers och 

revisorsassistenter syn på allmänintresset (public interest).  

 

Vi skulle uppskatta om Du vill hjälpa oss genom att besvara vår enkät och dela med dig 

av Din syn. Enkäten består av 16 frågor och tar ca 5 minuter att fylla i. Dina svar 

kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

Vid eventuella frågor kan du kontakta oss eller vår handledare Johanna Sylvander på: 

Sandra Jonsson: sandra_jonsson86@hotmail.com, 0737-297827 

Linn Persson Zetterström: linn.zetterstrom@hotmail.com, 0704-000507 

Johanna Sylvander, Lecturer in Business Administration: johanna.sylvander@hkr.se 

044-204028 

 

Tack för din medverkan! 

  

Med vänliga hälsningar  

Sandra Jonsson & Linn Persson Zetterström 
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Bilaga 4: Följebrev – Revisorsassistenter via 

weblänk i sociala medier 

 

Hej! 

 

Vi heter Sandra och Linn och vi går tredje året på ekonomprogrammet med 

inriktning redovisning och revision på Högskolan i Kristianstad. Vi skriver nu vår 

kandidatuppsats där vi undersöker hur professionell utveckling påverkar revisorers och 

revisorsassistenter syn på allmänintresset (public interest).  

 

Vi skulle uppskatta om Du vill hjälpa oss genom att besvara vår enkät och dela med dig 

av Din syn. Enkäten består av 16 frågor och tar ca 5 minuter att fylla i. Dina svar 

kommer att behandlas konfidentiellt. Som önskemål från vår sida får du gärna 

vidarebefordra detta mail till de kontakter du har som också arbetar som 

revisorsassistenter. Tack! 

 

Vid eventuella frågor kan du kontakta oss eller vår handledare Johanna Sylvander på: 

Sandra Jonsson: sandra_jonsson86@hotmail.com, 0737-297827 

Linn Persson Zetterström: linn.zetterstrom@hotmail.com, 0704-000507 

Johanna Sylvander, Lecturer in Business Administration: johanna.sylvander@hkr.se 

044-204028 

 

Tack för din medverkan! 

  

Med vänliga hälsningar 

Sandra Jonsson & Linn Persson Zetterström 
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Bilaga 5: Följebrev – Revisorsassistenter via e-

post till revisionsbyråer  

 

Hej! 

Vi heter Sandra och Linn och vi går tredje året på ekonomprogrammet med inriktning 

redovisning och revision på Högskolan i Kristianstad. Vi skriver nu vår kandidatuppsats 

där vi undersöker hur professionell utveckling påverkar revisorers och 

revisorsassistenters syn på allmänintresset (public interest). Vi söker nu efter 

revisorsassistenter som vill delta i vår enkätundersökning och undrar om ni kan tänka er 

att vidarebefordra detta mail till revisorsassistenterna på Er revisionsbyrå? 

 

Enkäten består av 16 frågor och tar ca 5 minuter att fylla i. Svaren behandlas 

konfidentiellt. 

 

Vid eventuella frågor går det bra att kontakta oss eller vår handledare Johanna 

Sylvander på: 

Sandra Jonsson: sandra_jonsson86@hotmail.com, 0737-297827 

Linn Persson Zetterström: linn.zetterstrom@hotmail.com, 0704-000507 

Johanna Sylvander, Lecturer in Business Administration: johanna.sylvander@hkr.se 

044-204028 

 

Tack för hjälpen! 

 

Med vänlig hälsning, 

Sandra Jonsson & Linn Persson Zetterström 
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Bilaga 6: Följebrev – Studenter via e-post i 

SurveyMonkey 

 

Läser du ekonomi med inriktning redovisning och/eller revision, eller planerar du att 

välja denna inriktning? Då är vi intresserade av Ditt svar! 

 

Vi heter Sandra och Linn och vi går tredje året på ekonomprogrammet med 

inriktning redovisning och revision på Högskolan i Kristianstad. Vi skriver nu vår 

kandidatuppsats där vi undersöker hur professionell utveckling påverkar synen på 

allmänintresset (public interest). Revisorer ska arbeta för allmänintresset vilket enligt 

standardsättaren International Federation of Accountants (IFAC) innebär att ta hänsyn 

till mer än en enskild kund eller arbetsgivare. Som en del av kandidatuppsatsen ingår 

ekonomstudenters syn på detta begrepp. 

 

Vi skulle därför uppskatta om Du vill hjälpa oss genom att besvara vår enkät och dela 

med dig av Din syn. Enkäten består av 14 frågor och tar ca 5 minuter att fylla i. Dina 

svar kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

Vid eventuella frågor kan du kontakta oss eller vår handledare Johanna Sylvander på: 

 

Sandra Jonsson: sandra_jonsson86@hotmail.com, 0737-297827 

Linn Persson Zetterström: linn.zetterstrom@hotmail.com, 0704-000507 

Johanna Sylvander, Lecturer in Business Administration: johanna.sylvander@hkr.se 

044-204028 

 

Tack för din medverkan! 

  

Med vänliga hälsningar  

Sandra Jonsson & Linn Persson Zetterström 
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Bilaga 7: T-test Revisorer och Revisorsassistenter  

  

Levene's Test T-test 

F P-värde t dfSig. (2-tailed)Mean Diff.

Stål AB EVA 0,343 0,56 -0,499 55 0,62 -0,2376

EVnA -0,498 53,624 0,621 -0,2376

Buss AB EVA 0,032 0,858 -0,247 54 0,806 -0,1106

EVnA -0,247 53,26 0,806 -0,1106

Smink ABEVA 0,716 0,401 0,485 49 0,63 0,23181

EVnA 0,497 48,835 0,621 0,23181

Sjukhuset EVA 0 0,988 -0,124 47 0,902 -0,0655

EVnA -0,124 46,307 0,902 -0,0655

Kunder EVA 0,41 0,525 -0,178 49 0,86 -0,1048

EVnA -0,18 48,516 0,858 -0,1048

Ägare EVA 0,415 0,522 -1,478 48 0,146 -0,8849

EVnA -1,48 47,023 0,145 -0,8849

LeverantörerEVA 0,69 0,41 0,168 49 0,867 0,09278

EVnA 0,172 48,98 0,864 0,09278

Långivare EVA 0,489 0,488 -0,36 48 0,72 -0,2033

EVnA -0,367 47,766 0,715 -0,2033

Anställda EVA 0,296 0,589 0,853 49 0,398 0,56949

EVnA 0,858 47,964 0,395 0,56949

Stat ochKommunEVA 0,164 0,687 -0,553 49 0,583 -0,3284

EVnA -0,549 45,447 0,586 -0,3284

Annan EVA 0,55 0,462 -0,103 49 0,918 -0,0776

AVnA -0,106 48,903 0,916 -0,0776

EVA = Equal variances assumed

EVnA = Equal variances not assumed

Group Statistics

Sysselsättning N MedelvärdeStd. DeviationStd. Err. Mean

Stål AB Revisorer 27 6,0529 1,84406 0,355

Assistenter 30 6,2905 1,74862 0,185

Buss AB Revisorer 26 6,5989 1,64777 0,323

Assistenter 30 6,7095 1,69467 0,19

Smink ABRevisorer 23 6,5839 1,44851 0,302

Assistenter 28 6,352 1,87778 0,231

Sjukhuset Revisorer 23 6,3851 1,83626 0,383

Assistenter 26 6,4505 1,84178 0,212

Kunder Revisorer 23 6,663 1,97658 0,4121

Assistenter 28 6,7679 2,1868 0,2339

Ägare Revisorer 23 7,1522 2,08722 0,3804

Assistenter 27 8,037 2,1289 0,2175

LeverantörerRevisorer 23 7,1196 1,71701 0,358

Assistenter 28 7,0268 2,14232 0,2566

Långivare Revisorer 23 7,0652 1,72748 0,3602

Assistenter 27 7,2685 2,18378 0,2949

Anställda Revisorer 23 7,2391 2,30054 0,4797

Assistenter 28 6,6696 2,42866 0,2596

Stat ochKommunRevisorer 23 7,2609 2,20082 0,4589

Assistenter 28 7,5893 2,03239 0,2452

Annan Revisorer 23 1,8152 2,29651 0,4789

Assistenter 28 1,8929 2,93638 0,319

Independet Sample Test
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Bilaga 8: T-test Revisorsassistenter och 

Revisorsstudenter 

 

  

Independet Sample Test

Levene's Test 

F P-värde t df Sig. (2-tailed) Mean Diff.

Stål AB EVA 0,025 0,876 0,808 110 0,421 0,2922

EVnA 0,792 49,723 0,432 0,2922

Buss AB EVA 1,085 0,3 1,364 108 0,175 0,4952

EVnA 1,365 52,176 0,178 0,4952

Smink ABEVA 0,603 0,439 0,488 99 0,627 0,2111

EVnA 0,499 51,253 0,62 0,2111

Sjukhuset EVA 0,074 0,786 0,555 96 0,58 0,2303

EVnA 0,55 43,435 0,585 0,2303

Kunder EVA 0,263 0,609 -1,162 99 0,248 -0,5301

EVnA -1,116 45,326 0,27 -0,5301

Ägare EVA 1,004 0,319 1,137 98 0,258 0,4797

EVnA 1,122 45,314 0,268 0,4797

LeverantörerEVA 0,379 0,54 0,282 99 0,779 0,1364

EVnA 0,285 50,017 0,777 0,1364

Långivare EVA 1,491 0,225 1,483 97 0,141 0,8102

EVnA 1,578 53,188 0,12 0,8102

Anställda EVA 0,738 0,392 -0,497 99 0,62 -0,2516

EVnA -0,477 45,301 0,636 -0,2516

Stat ochKommunEVA 0,152 0,697 1,09 99 0,278 0,5037

EVnA 1,105 50,348 0,274 0,5037

Annan EVA 0,198 0,657 0,408 99 0,684 0,2524

AVnA 0,394 45,918 0,695 0,2524

EVA = Equal variances assumed

EVnA = Equal variances not assumed

Group Statistics

Sysselsättning N MedelvärdeStd. DeviationStd. Err. Mean

Stål AB Assistenter 30 6,29 1,7486 0,3193

Studerande 82 5,998 1,6747 0,1849

 Buss AB Assistenter 30 6,71 1,6947 0,3094

Studerande 80 6,214 1,6961 0,1896

Smink ABAssistenter 28 6,352 1,8778 0,3549

Studerande 73 6,141 1,9727 0,2309

Sjukhuset Assistenter 26 6,451 1,8418 0,3612

Studerande 72 6,22 1,8016 0,2123

Kunder Assistenter 28 6,768 2,1868 0,4133

Studerande 73 7,298 1,9985 0,2339

Ägare Assistenter 27 7,185 1,9135 0,3683

Studerande 73 6,705 1,8584 0,2175

LeverantörerAssistenter 28 7,027 2,1423 0,4049

Studerande 73 6,89 2,1922 0,2566

Långivare Assistenter 27 7,269 2,1838 0,4203

Studerande 72 6,458 2,5025 0,2949

Anställda Assistenter 28 6,67 2,4287 0,459

Studerande 73 6,921 2,2181 0,2596

Stat ochKommunAssistenter 28 7,589 2,0324 0,3841

Studerande 73 7,086 2,0946 0,2452

Annan Assistenter 28 1,893 2,9364 0,5549

Studerande 73 1,64 2,7259 0,319

T-test 
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Bilaga 9: T-test Revisorer och Revisorsstudenter 

  

F P-värde t df Sig. (2-tailed)Mean Diff.

Stål AB EVA 0,370 0,544 0,143 107,000 0,886 0,055

EVnA 0,137 41,066 0,892 0,055

Buss AB EVA 0,612 0,436 1,011 104,000 0,314 0,385

EVnA 1,027 43,548 0,310 0,385

Smink AB EVA 3,127 0,080 0,994 94,000 0,323 0,443

EVnA 1,165 50,006 0,249 0,443

Sjukhuset EVA 0,059 0,809 0,380 93,000 0,705 0,165

EVnA 0,377 36,539 0,709 0,165

Kunder EVA 0,099 0,753 -1,332 94,000 0,186 -0,635

EVnA -1,340 37,274 0,188 -0,635

Ägare EVA 0,675 0,413 -0,194 94,000 0,846 -0,086

EVnA -0,196 37,509 0,846 -0,086

Leverantörer EVA 2,601 0,110 0,458 94,000 0,648 0,229

EVnA 0,520 46,641 0,605 0,229

Långivare EVA 3,926 0,050 1,082 93,000 0,282 0,607

EVnA 1,304 53,880 0,198 0,607

Anställda EVA 0,023 0,879 0,594 94,000 0,554 0,318

EVnA 0,583 35,835 0,564 0,318

Stat ochKommunEVA 0,017 0,897 0,346 94,000 0,730 0,175

EVnA 0,337 35,467 0,738 0,175

Annan EVA 0,148 0,701 0,278 94,000 0,782 0,175

0,304 43,262 0,763 0,175

EVA = Equal variances assumed

EVnA = Equal variances not assumed

Group Statistics

SysselsättningN MedelvärdeStd. DeviationStd. Err. Mean

Stål AB Revisorer 27 6,05 6,05 1,844

Studenter 82 6 6 1,675

 Buss AB Revisorer 26 6,6 6,6 1,648

Studenter 80 6,21 6,21 1,696

Smink AB Revisorer 23 6,58 6,58 1,449

Studenter 73 6,14 6,14 1,973

Sjukhuset Revisorer 23 6,39 6,39 1,836

Studenter 72 6,22 6,22 1,802

Kunder Revisorer 23 6,663 6,663 1,9766

Studenter 73 7,298 7,298 1,9985

Ägare Revisorer 23 6,62 6,62 1,8245

Studenter 73 6,705 6,705 1,8584

Leverantörer Revisorer 23 7,12 7,12 1,717

Studenter 73 6,89 6,89 2,1922

Långivare Revisorer 23 7,065 7,065 1,7275

Studenter 72 6,458 6,458 2,5025

Anställda Revisorer 23 7,239 7,239 2,3005

Studenter 73 6,921 6,921 2,2181

Stat ochKommunRevisorer 23 7,261 7,261 2,2008

Studenter 73 7,086 7,086 2,0946

Annan Revisorer 23 1,815 1,815 2,2965

Studenter 73 1,64 1,64 2,7259

Independet Sample Test

T-test Levene's Test 
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Bilaga 10: T-test Revisorer och 

Revisorsassistenter – Kön: Intressegrupper 

 

 

 

  

F P-värde t df Sig. (2-tailed)Mean Difference

Kunder EVnA 0,035 0,852 -0,94 49 0,352 -0,5893

EVnA -0,972 31,647 0,338 -0,5893

Ägare EVnA 0,26 0,612 0,279 48 0,781 0,18571

EVnA 0,267 24,038 0,792 0,18571

Leverantörer EVnA 0,041 0,839 -1,436 49 0,157 -0,8335

EVnA -1,491 32,013 0,146 -0,8335

Långivare EVnA 0,025 0,875 -1,27 48 0,21 -0,7537

EVnA -1,275 29,75 0,212 -0,7537

Anställda EVnA 1,357 0,25 -0,817 49 0,418 -0,5853

EVnA -0,876 34,676 0,387 -0,5853

Stat och Kommun EVnA 1,252 0,269 -0,89 49 0,378 -0,5638

EVnA -1,012 40,256 0,318 -0,5638

Annan EVnA 6,513 0,014 -1,297 49 0,201 -1,0268

EVnA -1,13 21,728 0,271 -1,0268

Independent Samples Test

Levene's Test t-test for Equality of Means

Group Statistics

Kön N Medelvärde Std. Dev Std. Err.Mean

Kunder Man 35 6,5357 2,13009 0,36005

Kvinna 16 7,125 1,9515 0,48787

Ägare Man 35 7,6857 2,07961 0,35152

Kvinna 15 7,5 2,32993 0,60159

Leverantörer Man 35 6,8071 1,97883 0,33448

Kvinna 16 7,6406 1,79111 0,44778

Långivare Man 34 6,9338 1,96398 0,33682

Kvinna 16 7,6875 1,94401 0,486

Anställda Man 35 6,7429 2,49373 0,42152

Kvinna 16 7,3281 2,07509 0,51877

Stat och KommunMan 35 7,2643 2,2824 0,3858

Kvinna 16 7,8281 1,60914 0,40228

Annan Man 35 1,5357 2,26477 0,38282

Kvinna 16 2,5625 3,29583 0,82396
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Bilaga 11: Korrelationsmatriser 

 

Revisorer och Revisorsassistenter 

 

 

 

Revisorsstudenter 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Ålder 1

2 Erfarenhet 0,937
** 1

3 StålAB -0,109 -0,138 1

4 BussAB -0,019 -0,032 0,854
** 1

5 Total -0,064 -0,119 0,644
**

0,624
** 1

6 Sjukhuset -0,016 -0,031 0,620
**

0,678
**

0,764
** 1

7 Kunder -0,15 -0,194 0,675
**

0,762
**

0,768
**

0,759
** 1

8 Ägare -0,038 -0,03 0,628
**

0,595
**

0,466
**

0,518
**

0,302
* 1

9 Leverantörer -0,073 -0,099 0,745
**

0,761
**

0,787
**

0,659
**

0,820
**

0,358
* 1

10 Långivare 0,051 0,047 0,762
**

0,700
**

0,646
**

0,756
**

0,566
**

0,619
**

0,665
** 1

11 Anställda -0,026 -0,014 0,714
**

0,780
**

0,686
**

0,694
**

0,805
**

0,363
**

0,739
**

0,531
** 1

12 Stat och Kommun -0,045 -0,062 0,737
**

'0,751
**

0,709
**

0,726
**

0,732
**

0,536
**

0,607
**

0,587
**

0,805
** 1

13 Annan -0,064 -0,145 0,268† 0,219 0,293
*

0,307
* 0,081 0,056 0,112 0,219 -0,084 -0,009 1

14 Handledning -0,66** -0,634** 0,133 0,037 00,088 -0,011 0,202 -0,045 0,08 -0,018 0,083 0,023 0,03 1

15 Utbildning 0,152 0,172 0,362
**

0,359
**

0,377
**

0,371
**

0,378
** 0,236† 0,358

*
0,457

**
0,360

**
0,416

** -0,035 0,036 1

16
Struktur och 

Bedömningar
-0,085 -0,035 0,248† 0,218 0,212 0,187 0,24† 0,118 0,339

* 0,22 0,295
* 0,017 0,039 0,271

*
0,269

* 1

Signifikansnivå p<0,05* p<0,01**  p<0,001*** p<0,1 †

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Termin 1

2 Stål AB 0,145 1

3 Buss AB 0,149 0,863
** 1

4 Smink AB 0,215† 0,689
**

0,682
** 1

5 Sjukhuset 0,232
*

0,672
**

0,721
**

0,731
** 1

6 Kunder 0,246
*

0,609
**

0,637
**

0,655
**

0,653
** 1

7 Ägare 0,059 0,674
**

0,644
**

0,518
**

0,596
**

0,380
** 1

8 Leverantörer 0,096 0,811
**

0,794
**

0,744
**

0,635
**

0,548
**

0,543
** 1

9 Långivare 0,235
*

0,765
**

0,782
**

0,719
**

0,758
**

0,498
**

0,515
**

0,787
** 1

10 Anställda 0,205† 0,793
**

0,783
**

0,729
**

0,748
**

0,712
**

0,472
**

0,754
**

0,764
** 1

11 Stat och Kommun 0,235
*

0,508
**

0,548
**

0,598
**

0,707
**

0,508
**

0,269
*

0,423
**

0,551
**

0,522
** 1

12 Annan -0,02 0,308
**

0,332
**

0,405
**

0,292
* 0,042 0,21† 0,133 0,107 0,087 0,099 1

13 Handledning 0,372
**

0,236
*

0,231
*

0,244
* 0,171 0,202† 0,185 0,205† 0,225† 0,286

* 0,075 0,061 1

14 Struktur och Bedömningar0,04 0,105 0,218† 0,311
** 0,152 0,243

* 0,071 0,135 0,240
*

0,275
*

0,304
** -0,092 0,123 1

15 Lärosäte -0,234 -0,203† -0,139 -0,202† -0,135 -0,21† -0,148 -0,171 -0,211† -0,273 -0,014 0,057 -0,499 -0,021 1

16 Kön -0,042 0,288
**

0,269
*

0,277
* 0,168 0,407

** 0,115 0,338
**

0,306
**

0,359
** 0,048 -0,028 -0,027 0,109 -0,083 1

Signifikansnivå p<0,05* p<0,01**p<0,0001*** p<0,1†
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Bilaga 12: Regressionsanalys Sjukhuset 

 

Regressionsanalys för Sjukhuset – Revisorsstudenter 

  

Std fel B Std fel B

Termin 0,091 0,144 0,091 0,141

Handledning 0,105 0,049 0,094 0,06

Struktur & 

Bedömningar

Kön 0,426 0,58

Lärosäte 0,451 -0,128

Förklaringsgrad

Justerad förklaringsgrad

Högsta VIF-värde

F-värde

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, †p<0,1

B = ostandardiserat beta-värde

1,575 1,938

Modell 1, Modell 2,

alla variabler utan kontrollvariabler

0,108 0,08

0,147 0,144 0,146 0,165

0,039 0,039

1,497 1,177
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Bilaga 13: Regressionsanalys Ägare 

 

Regressionsanalys för intressegruppen ägare – revisorer och revisorsassistenter 

 

 

Regressionsanalys för intressegruppen ägare – revisorsstudenter 

  

Std fel B Std fel B

Utbildning 0,007 0,009 0,007 0,01

Handledning 0,172 -0,348* 0,127 -0,054

Struktur & 

Bedömningar

Titel 0,843 2,032*

Kön 0,697 -0,829

Arbetsplats 0,733 -1,219

Ålder

Erfarenhet 0,04 -0,001

Förklaringsgrad

Justerad förklaringsgrad

Högsta VIF-värde

F-värde

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, †p<0,1

B = ostandardiserat beta-värde

0,979

0,103

0,231 0,245

-0,001

utan ålder utan kontrollvariabler

Modell 1, Modell 2,

0,222 0,168 0,23 0,062

1,801

2,509 1,124

Std fel B Std fel B

Termin 0,112 -0,009 0,111 -0,009

Handledning 0,129 0,137 0,114 0,162

Struktur & 

Bedömningar

Kön 0,523 0,469

Lärosäte 0,553 -0,252

Förklaringsgrad

Justerad förklaringsgrad

Högsta VIF-värde

F-värde

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, †p<0,1

B = ostandardiserat beta-värde

Modell 1, Modell 2,

alla variabler utan kontrollvariabler

-0,006

1,497 1,177

0,053 0,037

0,736 0,863

0,18 0,058 0,178 0,073

-0,019
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Bilaga 14: Regressionsanalys Annan 

intressegrupp 

 

Regressionsanalys för annan intressegrupp – revisorer och revisorsassistenter 

 

 

Regressionsanalys för annan intressegrupp – revisorsstudenter 

 

 

Std fel B Std fel B

Utbildning 0,009 0 0,009 -0,001

Handledning 0,225 -0,123 0,159 0,057

Struktur & 

Bedömningar

Titel 1,107 -1,115

Kön 0,915 0,815

Arbetsplats 0,963 -1,142

Ålder

Erfarenhet 0,053 -0,073

Förklaringsgrad

Justerad förklaringsgrad

Högsta VIF-värde

F-värde

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, †p<0,1

B = ostandardiserat beta-värde

0,782 0,175

0,113 0,011

-0,187

-0,031 -0,052

2,509 1,124

-0,255

Modell 1,

utan ålder

0,2880,291

Modell 2,

utan kontrollvariabler

Std fel B Std fel B

Termin 0,143 -0,047 0,141 -0,054

Handledning 0,165 0,165 0,145 0,102

Struktur & 

Bedömningar

Kön 0,669 -0,022

Lärosäte 0,707 0,591

Förklaringsgrad

Justerad förklaringsgrad

Högsta VIF-värde

F-värde

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, †p<0,1

B = ostandardiserat beta-värde

0,359 0,367

Modell 1, Modell 2,

alla variabler utan kontrollvariabler

1,497 1,177

0,026 0,016

0,23 -1,98 0,226 -0,189

-0,027 -0,027


