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Abstrakt 

Nuvarande studier tyder på att det finns ett ökat krav på revisorsprofessionen. Därför har 

det uppkommit fler lagar, regler och standarder. Samtidigt finns det ett ökat krav på 

legitimitet, ändå är det som så att revisorn måste använda sitt omdöme för att kunna 

revidera en klient/kund. Detta har därmed lett till problemformuleringen: Hur ser 

sambandet ut mellan struktur och omdöme i förhållande till legitimitet? 

 

Syftet med denna magisterstudie är att förklara sambandet mellan struktur och omdöme i 

förhållande till legitimitet. För att göra det har en deduktiv ansats tillämpats och genom 

att först genomföra en pilotstudie i form av intervjuer har huvudstudiens 

enkätundersökning kunnat preciseras. 

 

Avslutningsvis antyder resultatet i studien att det finns flera dimensioner av legitimitet, 

struktur och omdöme. De olika dimensionerna av struktur och omdöme påverkar 

legitimitetens dimensioner olika på grund av att revisorn är professionell, vilket tyder på 

att strukturen inte alltid kan styra revisionen för att skapa legitimitet utan strukturen måste 

främst fungera som ett hjälpmedel till revisionen och på så vis kan det skapas legitimitet. 

Dock finns det också specifika krav på revisionen och hur den ska genomföras vilket i sin 

tur skapar legitimitet. Det är därför viktigt att skilja på vilken legitimitet som skapas, det 

vill säga om det är Comfort vs Discomfort, Professionalitet eller Klientrelation, samt att 

det är viktigt att se om det är omdömet eller strukturen som skapar legitimiteten. 

 

 

Nyckelord: Struktur, omdöme, legitimitet, revisionsprocess och auktoriserad revisor  
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Abstract 

Recent studies indicates an increased demand of legitimacy in the audit profession, thus 

has more laws, rules and standards been implemented. At the same time as there is an 

increased demand for legitimacy the auditors’ need to use their judgement in the audit 

process. This leads to the research question: How is the relationship between structure 

and judgement when it is related to legitimacy? 

 

The purpose of this study is to explain the relationship between structure and judgement 

when it is related to legitimacy. In order to do this a deductive approach has been applied. 

By doing a pilot study, with interviews, the questionnaire has been able to be more clear 

and precise. 

 

Finally the results in this study implies that there are several dimensions of legitimacy, 

structure and judgement. The different dimensions of structure and judgement affects the 

legitimacy’s dimensions differently due to the auditors’ professionalism, which indicates 

that structure might not always control the audit in order to create legitimacy. In order to 

create legitimacy the auditors’ therefore considers that structure should mainly function 

as an aid in the audit process. However, there are also specific requirements for the audit 

and how it should be implemented, which in turn creates legitimacy. It is for that reason 

to separate which part of the legitimacy that can be created, that is if it is Comfort vs. 

Discomfort, Professionalism or Client relationship, and it is also important to see if it is 

the structure or the judgement which creates legitimacy. 

 

Keywords: Structure, judgement, legitimacy, audit process and certified auditor  
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Förord 

Denna uppsats har varit ett intressant pussel av tidsplanering, vad vi ville skriva om och 

vad vi ville visa. Många gånger har vi trott att vi skrivit allting tydligt och klart och där 

vi gjort det lätt för läsaren att förstå vad vi menar, men så har inte varit fallet. Därför är 

vi glada att vi haft vår handledare Sven-Olof Collin som fått ner oss på jorden igen och 

fått oss att inte bara tänka på det vi skriver utan att skriva det vi pratar om och det vi vill 

förmedla. Vi vill därför ge ett stort tack till vår handledare som funnits för diskussioner, 

som bollplank och som tagit sig tid att läsa vår uppsats som blivit allt längre under tiden. 

 

Vi vill dessutom passa på att tacka vår klass som alla funnits där för diskussioner och vi 

vill också tacka för denna fina tid vi haft ihop. Många av oss har läst tillsammans i fyra 

år och en del har kommit till nu sista året. Vi har fått chansen att bli vänner, vilket har 

gjort högskoletiden en minnesvärd del av våra liv. 

 

Vidare till pilotstudien vill vi tacka våra två respondenter som ställde upp i intervjun och 

därmed gav oss möjlighet att specificera enkäten i vår huvudstudie. Vi vill även tacka alla 

som deltagit i studien, då det gett oss möjlighet att fullfölja vår magisteruppsats. Utan alla 

respondenter och deltagare hade studien inte kunnat genomföras och därmed ger vi er alla 

ett varmt tack. 

 

Vi vill också tacka våra familjer som stått ut med allt som kan hända när man skriver en 

magisteruppsats. De har varit där när det känts mörkt eller jobbigt och alltid stöttat och 

supportat oss. 

 

Tack allihop! 

Kristianstad 2015-08-16  

 

 

 

 

Joel Holgersson   Sandra Magnusson 
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1. Introduktion 

I detta första kapitel introduceras debatten om struktur och omdöme och dess förhållande 

till legitimitet. Kapitlet tar sin början med att beskriva hur skandaler i 

revisorsprofessionen eventuellt påverkat det ökade kravet på struktur, där bland annat 

Power (2003) hävdar att det blivit mer struktur inom revisorprofessionen då det finns ett 

ökat krav på transparens och legitimitet. Kapitlet går sedan vidare i problematiseringen 

som belyser de olika faktorerna, legitimitet, struktur och omdöme. Problematiseringen 

avslutas sedan med studiens frågeställning som mynnar ut i syftet och slutligen beskrivs 

en disposition av hur studien är upplagd. 

 

1.1 Inledning 

Under årens lopp har det inträffat flera händelser som påverkat revisorsprofessionen och 

revisionen i allmänhet. År 2010 inträffade HQ-bank kraschen då det visade sig att HQ-

bank hade brister i sin försäljningsverksamhet och samtidigt hade revisorn brustit i sin 

dokumentation av bolaget (Malm, 2011; Broberg; 2013). Två andra skandaler som har 

påverkat professionen under den senaste tiden är att Telia som genomfört tveksamma 

affärer ändå inte har fått någon varning från deras revisionsbyrå PWC (Almgren, 2015). 

Den andra skandalen är att Luxemburg har hjälpt svenska bolag att minska skatten genom 

hemliga skatteavtal och detta doldes av revisionsbyrån PWC (Carp, 2014). Med dessa 

skandaler kan det antydas att det finns olika förväntningar mellan vad revisorernas 

uppgifter är och vad det är som intressenterna vill att de ska göra och därmed har 

legitimiteten eventuellt sjunkit för professionen. Detta kan tyda på att det idag finns mer 

krav på transparens och struktur inom revisionen för att professionen ska uppfattas som 

legitim (Power M. K., 2003). Tidigare har det nämnts att det har förekommit olika 

revisionsskandaler och när skandalerna väl har inträffat har de varit stora och synliga, i 

vanliga fall är de dock mycket sällsynta (af Ekenstam & Brännström, 2013). Vidare tar 

författarna upp att "det är hög tid att vi som bransch kliver fram och driver diskussionen 

om revision framåt" (af Ekenstam & Brännström, 2013). Det kan därför antydas att det är 

inte bara företagarna som gett stark kritik mot hur revisorsprofessionen genomfört 

revisionen utan det finns även påståenden som påvisar att branschorganisationen FAR, 

Branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare, också har 

uppmärksammat kritiken för professionen. Anledningen till detta är att det finns olika 
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förväntningar från både företagare, politiker och revisorsprofessionen i sig om hur 

revisorn skapar ett förtroende (af Ekenstam & Brännström, 2013).  

 

Revisorns del i en revision är att skapa comfort både för intressenter, ägare och 

företagsledningen (Broberg, 2013). Vilket kan ses som att det övergripande syftet med en 

revision är att uppnå trovärdighet och trygghet till intressenterna och ägarna i det 

reviderade företaget (Öhman, Häckner, Jansson, & Tschudi, 2006). Det går att se genom 

att en revision genomförs för att kunna styrka den information som lämnas ut av 

företagsledningen och styrelsen (Broberg, 2013). Revisorns uppgift är att agera som den 

tredje parten mot ägarna, intressenterna och företagsledningen (Öhman et al., 2006; 

Broberg, 2013). Då revisorerna fungerar som en tredje part mellan ägare, intressenter och 

företagsledningen kan det finnas ett förväntningsgap mellan vad de har för uppfattning 

om vad revisorer gör och vad revisorerna egentligen gör (Cushing & Loebbecke, 1986; 

Broberg 2013). På grund av detta kan det därmed ses som att revisorer måste tydliggöra 

hur deras arbetsupplägg ser ut för revideringen (af Ekenstam & Brännström, 2013). För 

att kunna tydliggöra revisionsarbetet och skapa transparens har det därför uppkommit fler 

lagar, regler och standarder inom området, samt att informationssystemet har även fått en 

större del i revisionen för att kunna skapa en röd tråd i revisionen (Power, 2003). På senare 

år har revisionen fått en trend med starkare reglering inom professionen (Cushing & 

Loebbecke, 1986). Bowrin (1998) hävdar att även politiska faktorer tar upp att revision 

ska bli mer strukturerad och motiveringen från politiskt håll har varit att få arbetet mer 

legitimt.  

 

En viktig sak att ha i åtanke är att revisorer är professionella och besitter en specifik 

kunskap som inte går att standardisera (Freidson, 1986; Broberg, 2013). När en revision 

genomförs används därmed denna specifika kunskap och på grund av det kan revisorerna 

inte enbart ha tillit till lagar, regler och standarder eller informationssystem i sitt arbete 

utan de måste även använda sitt professionella omdöme och sin skepticism (Broberg, 

2013). Det kan därmed antydas att en revision är en komplex process som måste innehålla 

flera olika moment som omdöme och produktivitet (Iskandar, Sari, Mohd-Sanusi, & 

Anugerah, 2011). På grund av krav på produktivitet har eventuellt omdömet minskat och 

strukturen ökat inom revisionen (ibid.). Även intressenter och ägare ställer högre krav på 

legitimitet och trovärdighet och därmed ska omdömet ha minskat och strukturen blivit 

viktigare i revisionsarbetet (Power, 2003; Curtis & Turley, 2007; Broberg; 2013). 
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1.2 Problematisering 

Det har länge funnits en debatt om struktur och omdöme inom revisorsprofessionen 

(Broberg, 2013). De skandaler som har uppstått rörande revisorernas arbete på senare tid, 

exempelvis HQ, Telia och Luxemburg, har eventuellt ökat debatten om hur balansen 

mellan struktur och omdöme ser ut i förhållande till legitimitet. Debatten antyder att 

strukturen hos revisorer, det vill säga att lagar, regler och standarder samt 

informationssystem har fått en större del av revisionen och på grund av det har revisorns 

omdöme minskat (Dirsmith & McAllister, 1982a, 1982b; Cushing & Loebbecke, 1986; 

Power, 2003; Broberg, 2013). 

 

Suchman (1995, sid. 574) definierar legitimiteten som "a generalized perception of 

assumption that the actions of an entity are desirable, proper or appropriate within some 

socially contructed system of norms and definitions." Revisorerna skapar bland annat 

legitimitet genom att bekräfta i revisionsberättelsen att det reviderade företagets 

finansiella påståenden och agerande är riktiga (Suchman, 1995; Guénin-Paracini & 

Gendron, 2010). Legitimiteten kan också ses ur ett annat perspektiv som innebär att 

revisorerna har mycket kunskap och att de använder den på rätt sätt i sitt dagliga arbete 

(Suchman, 1995; Guénin-Paracini & Gendron, 2010). En annan del av legitimiteten är 

den moraliska aspekten som tar upp att det är viktigt att ta hänsyn till code of ethics och 

socialt konstruerade normer och system (Suchman, 1995; Guénin-Paracini & Gendron, 

2010). Följaktligen kan det antydas att det finns olika förväntningar mellan revisorer, 

intressenter, ägare och företagsledning på vad som anses skapa legitimitet.  

 

Som nämnts grundas denna studie på debatten mellan struktur och omdöme. I denna 

studie definieras struktur utifrån lagar, regler och standarder samt informationssystem. 

Motivet för att dessa aspekter relateras till struktur är att revisorsprofessionen är starkt 

reglerad där professionen även styrs av den självreglering som finns inom professionen 

(Öhman et al., 2006; Öhman & Wallerstedt, 2012; Broberg, 2013), samtidigt måste 

hänsyn tas till dagens automatisering och det innebär att informationssystemen är en 

väsentlig del i revisorsprofessionen.  

 

Lagar, regler och standarder definieras här som de krav som staten ställer genom lagrum 

och de krav EU ställer genom specifika standarder som till exempel ISA, International 

Standards on Auditing. Öhman och Wallerstedt (2012) menar på att revisorsprofessionen 
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har en utveckling som kan ses som en institutionaliseringsprocess där staten har sin åsikt 

om vilken funktion och vilket innehåll som revisorsyrket ska innehålla. Broberg (2013) 

nämner i sin tur att revisorsprofessionen består av en självreglering som behöver tas 

hänsyn till och som i sin tur styrs av tvingande regler.  

 

Informationsystem är också en del av professionens struktur. Broberg (2013) tar upp att 

revisionsbyråerna har egna datorsystem som styr arbetsföljden i revisionen. Detta tyder 

på att informationssystemen har en central roll i revisionsarbetet och för professionen som 

helhet. Dock finns det forskning som tyder på att dessa system är komplexa vilket gör att 

det kan vara svårt att använda informationssystemen fullt ut samt veta hur dessa är 

uppbyggda. (Van der Aalst, Van He, Van der Werf, Kumar & Verdonk, 2011; Broberg, 

2013). 

 

Strukturens syfte är att skapa transparens och tillförlitlighet samt att ge intressenterna en 

viss förståelse och insikt i revisionen vilket därmed skapar legitimitet (Dewing & Russel, 

2002; Power, 2003). En negativ sida med informationssystem och regleringar är att det 

eventuellt skapar mer checklistor, där revisorn fokuserar mer vad som står på checklistan, 

vilket innebär att revisorerna kan missa väsentliga saker (Dirsmith & McAllister, 1982a, 

1982b; Broberg, 2013). Anledningen till att strukturens förhållande till legitimitet är 

intressant att observera är för att strukturen kan ge en ökad tydlighet av revisionen, vilket 

kan skapa insikt i hur arbetsprocessen ser ut och hur resultatet av deras arbete skapas. 

Detta i och med att det finns olika förväntningar på vad intressenterna anser att 

revisorerna gör och vad det är revisorerna egentligen gör.  

 

En revision är olika från gång till gång, eftersom ingen organisation är den andra lik. Det 

betyder att en revisor inte enbart kan förlita sig på en bestämd struktur utan hon måste 

även använda sitt professionella omdöme. Det antyds bland annat genom att det finns 

krav på att ett professionellt omdöme måste ingå i revisionsprocessen (Power, 2003; 

Öhman et al., 2006). Det professionella omdömet är baserat på olika principer som är 

tänkt att ge en helhetssyn över revisionen (Tschudi, 2005). Anledningen till detta är att 

omdömet styr i sin tur tolkningen av lagarna, reglerna och standarderna samt att den 

information som företaget ger ut ska ge en rättvisande bild (Bennett, Bradbury, & 

Prangnell, 2006). 
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Det professionella omdömet används på olika sätt inom professionen. Det kan ses genom 

att omdömet används löpande i revisionsprocessen av självständiga revisorer (Iskandar et 

al., 2011). Detta tydliggörs med att "Audit is about giving an opinion. The audit opinion 

is a subjective opinion." (Broberg, sid. 117, 2013). För att kunna ge ett omdöme måste 

revisorn även använda sig av skepticism. Anledningen till detta är att revisorns skepticism 

hjälper till att förklara hur bevisen stämmer överens eller motsäger varandra samt om 

bevisen inte är tillräckliga eller om det finns risk för bedrägeriförsök (Broberg, 2013). 

Det betyder att revisorns uppgift är att med rimlig säkerhet kunna uttala sig om att ett 

företags finansiella påståenden ger en rättvisande bild och denna säkerhet bygger på 

revisorns professionella omdöme (SFS 1999:1079; Broberg, 2013). Popova (2013) 

antyder vidare att revisorer med en högre grad av personlig skepticism använder sig mer 

av sitt omdöme än litar på tidigare interaktioner med kunden. 

 

Genom debatten om struktur och omdöme går det att se att legitimiteten är en aktuell 

fråga i dagens samhälle och för framtida forskning eftersom det bland annat har 

uppkommit skandaler tätt inpå varandra, vilket lett till att behovet av revisorer ifrågasatts 

och en ökad efterfrågan på struktur uppkommit (af Ekenstam & Brännström, 2013). 

Humphrey och Moizer (1990) samt Bowrin (1998) har gått steget längre genom att påstå 

att genom ett specifikt och strukturerat arbetssätt kan revisorn skapa legitimitet och 

auktoritet gentemot kunderna. Anledningen till detta kan vara som Power (2003) tar upp 

att genom en tydlig struktur skapas en röd tråd i revisionsarbetet och därmed blir revisorns 

arbete transparent och lättare att följa. Öhman et al. (2006) menar på att revisionen inte 

handlar om att enbart göra saker rätt utan även om att göra rätt saker. Vilket tyder på att 

det inte enbart är struktur som påverkar legitimiteten utan omdömet anses också vara en 

del som påverkar. 

 

Genom att observera struktur och omdöme i denna studie blir det därmed möjligt att 

observera legitimiteten på indirekt sätt. Orsaken till detta är att en del av dagens forskning 

tyder på att strukturen är till för att höja legitimiteten (Power 2003; Curtis & Turley, 2007; 

Broberg 2013). Broberg (2013) tar upp att det finns olika förväntningar där intressenterna 

efterfrågar mer struktur i revisionsprocessen eftersom det ger möjlighet till transparens 

och insikt i revisorns arbete (Broberg, 2013). Dock finns det forskning som antyder att 

för mycket struktur minskar legitimiteten (Öhman et al., 2006; Broberg, 2013). För det 

tredje finns det en antydan att det professionella omdömet minskar revisionens legitimitet 
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och slutligen för det fjärde anses det att finns det inget omdöme minskar också 

legitimiteten (Power, 2003).  Det som är beskrivit ovan tyder på att det finns en balans i 

hur revisorer använder struktur och det professionella omdömet, vilket därmed på ett 

indirekt sätt kan mäta legitimiteten. Anledningen till detta är att revisorerna är väl 

medvetna om hur viktigt det är med legitimitet, vilket ses att de arbetar mycket med hur 

de kan uppfattas som legitima. Då de ständigt lever med ett viss krav på legitimitet leder 

det till att via revisorer är det möjligt att göra en indirekt observation av legitimitet. 

 

På grund av detta är det intressant att undersöka hur förhållandet ser ut mellan struktur 

och omdöme. Det är även intressant att undersöka var omdömet kommer in för att 

professionen ska kunna uppfattas som legitim. Det är därför relevant att genomföra en 

studie med revisorer som målgrupp, detta för att kunna ta reda på förhållandet mellan 

struktur och omdöme samt hur det skapar legitimitet. Då det rör sig om revisorer kommer 

därför studien att utgå utifrån hur revisorer uppfattar att de skapar legitimitet i förhållande 

till struktur och omdöme. Således är det både intressant och viktigt att undersöka hur 

revisorer ser på deras sätt att arbeta och hur de uppfattar att sitt arbete skapar legitimitet. 

Vilket leder till frågeställningen: Hur ser sambandet ut mellan struktur och omdöme i 

förhållande till legitimitet? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att förklara sambandet mellan struktur och omdöme i 

förhållande till legitimitet. 

 

1.4 Disposition 

Denna magisterstudie är uppdelad i sex kapitel. Det första kapitlet är introduktionen som 

beskriver varför denna studie är relevant att genomföra, eftersom det idag finns mer 

reglering än tidigare i revisionsprocessen samt att revisorn ändå måste använda sitt 

omdöme. Det andra kapitlet är uppsatsens metod.  Detta kapitel tar upp studiens 

forskningsfilosofi, forskningsstrategi, forskningsmetod, val av teorier för studien samt 

källkritik. I forskningsmetoden uppkommer argument och förklaringar till varför en 

kvantitativ studie är relevant inom detta område. Då studien undersöker struktur och 

omdöme i förhållande till legitimitet har två viktiga teorier varit lämpade och det är 

professionsteorin och legitimitetsteorin och det beskrivs i valet av teori. Det tredje kapitlet 
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handlar om vad tidigare forskare tagit upp och funnit relevant inom legitimitet, struktur 

och omdöme. Detta kapitel har sedan avslutats med skapandet av tre hypoteser utifrån 

tidigare forskning och dessa tre hypoteser har sedan utmynnat i en modell (se figur 3.1). 

Det fjärde kapitlet är ett längre och tyngre kapitel som handlar om den empiriska metoden. 

Detta kapitel har sedan avslutats med etiska beaktanden för hela studien. Det femte 

kapitlet är analysen. Här har olika analyser genomförts för att bland annat utröna ett 

samband mellan struktur och omdöme samt hur struktur och omdöme förhåller sig till 

legitimitet. Analysen har sedan avslutats med hjälp av ett sammanfattande resultat och 

tolkning i förhållande till modellen och tidigare forskning. Det sjätte och sista kapitlet är 

studiens slutsats. Här har en diskussion om studiens resultat uppkommit för att kunna dra 

slutsatser av studien, detta har sedan gått vidare till teoretiska- samt sociala och etiska 

bidrag. Slutligen har kapitlet avslutats med egna reflektioner om studien samt förslag på 

fortsatt forskning.  
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2. Uppsatsens metod 

I detta andra kapitel behandlas uppsatsens metod. Kapitlet belyser forskningsfilosofin, att 

forskningsstrategin består av en deduktiv ansats eftersom studien grundar sig på tidigare teorier 

samt att studien skapar hypoteser. Även den kvantitativa forskningsmetoden beskrivs samt valet 

av teorier för studien. Slutligen avslutas kapitlet med en källkritik av den litteratur som använts i 

studien. 

 

2.1 Forskningsfilosofi 

Studien ämnar ge svar på hur relationen mellan struktur och omdöme förhåller sig till 

legitimiteten. För att göra det kommer studien att generera hypoteser utifrån tidigare 

teorier och litteratur. Dessa hypoteser ska sedan testas för att kunna skapa en 

generalisering av populationen (Bryman & Bell, 2011). En annan del av denna filosofi är 

att forskaren kan vara helt objektiv i sin bedömning vilket innebär en strikt åtskillnad 

mellan forskaren och det som undersöks (Lantz, 1993; Bryman & Bell, 2011). Då studien 

syftar till att förklara hur sambandet ser ut mellan struktur och omdöme i förhållande till 

legitimitet, tyder det på att studiens forskningsfilosofi är positivistisk. 

 

2.2 Forskningsstrategi 

Forskningen i denna studie grundar sig på redan bildade teorier inom området och från 

dessa befintliga teorier har teoretiska hypoteser skapats (Bryman & Bell, 2011). Då 

studien baserats på tidigare teorier för att skapa hypoteser rör denna studie sig om en 

deduktiv strategi (ibid.). Denna strategi brukar även benämnas som en hypotetisk-

deduktiv metod eftersom studien kräver en omfattande litteraturinhämtning inom området 

som studeras (Alvehus, 2013). Anledningen till att studien har en deduktiv ansats är för 

att denna studie baseras på tidigare forskning. Med hjälp av en deduktiv ansats skapas det 

en teoretisk grund för att sedan utforma hypoteser som sedan kan undersökas empiriskt. 

Tidigare forskning har till viss del baserats på legitimitet utifrån intressenternas, ägarnas 

och samhällets intressen, vilket har antytt att det finns ett förväntningsgap mellan vad 

revisorer anser och vad samhället, intressenter och ägare anser vara legitimitet. Genom 

att därmed observera struktur och omdöme ur revisorernas perspektiv blir det därmed 

möjligt att undersöka legitimiteten indirekt, vilket i sin tur kan bidra till forskningen om 

förväntningsgapet på legitimitet och hur struktur och omdöme skapar legitimitet. 
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2.3 Forskningsmetod 

Valet av metod måste spegla studiens innehåll och därmed väljs den innan själva studien 

påbörjas. Orsaken till detta är att metoden ska kunna genomsyra studien genom hela 

forskningstiden (Denscombe, 2009). Då denna studie ämnar till att skapa en 

generalisering över en population där studien ämnar att förklara sambandet mellan 

struktur och omdöme i förhållande till legitimitet rör det sig om en kvantitativ studie. Det 

är bra att använda en kvantitativ studie om forskaren/forskarna ska använda sig av 

matematiska principer och sannolikheter för att exempelvis hitta mönster eller pröva 

teorier i praktiken (ibid.). En annan anledning är att genom en kvalitativ studie är det tänkt 

att skapa förståelse, medan med en kvantitativ studie går det att testa olika förhållande i 

form av variabler. En kvalitativ studie kan ge goda insikter i människors åsikter, känslor 

och erfarenheter men har svårare att hantera frågor som behandlar relationen mellan olika 

faktorer samt ett stort urval av respondenter/population (Denscombe, 2009; Bryman & 

Bell, 2011). Det innebär att en kvantitativ studie har en tendens att syfta till statistiska 

resultat som ger större tillförlitlighet när forskaren hanterar en större mängd data 

(Denscombe, 2009).  

 

För att kunna genomföra denna kvantitativa studie måste även en viss del av studien vara 

kvalitativ. Genom att först genomföra en kvalitativ pilotstudie har vi fått möjligheten att 

öka förståelsen för revisorers uppfattningar om struktur, omdöme och legitimitet. Det kan 

i sin tur leda till att den kvantitativa delen, det vill säga huvudstudien, kan preciseras och 

därmed öka möjligheterna till att skapa generaliseringar för populationen. Huvudstudien 

kommer därför att kunna mäta olika företeelser och omvandla dem till siffror vilket leder 

till att studien kan omvandla det som undersöks till statistiska resultat och få fram 

mönster, regelmässigheter eller orsaker som hör samman till hur sambandet ser ut mellan 

struktur och omdöme i förhållande till legitimitet. Avslutningsvis ämnar denna studie 

göra en generalisering av sambandet mellan struktur och omdöme i förhållande till 

legitimiteten eftersom genom det kan det bli möjligt att ta reda på hur struktur och 

omdöme påverkar legitimiteten. 

 

Detta kan därmed skapa ett bidrag till tidigare studier då de till viss del varit baserade på 

intervjuer, observationer, eller dokumentstudier (jfr. Power, 2003; Öhman et al., 2006, 

Öhman, 2007; Broberg, 2013, Popova, 2013). Tidigare studier tyder därmed på att de har 

ökat förståelsen av struktur, omdöme och legitimitet, därför är det relevant att genomföra 
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en kvantitativ studie för då ger det en möjlighet att skapa en generalisering om 

auktoriserade revisorer i Sverige angående struktur, omdöme och legitimitet.  

 

2.4 Val av teorier 
De teorier som använts i denna studie har varit legitimitetsteorin samt professionsteorin. 

Anledningen till att legitimitetsteorin använts är att studien behandlar legitimitet och 

legitimitetsteorin hävdar att organisationer ständigt försöker arbeta inom de normer och 

standarder som är accepterade i samhället och därigenom kan organisationens arbete 

uppfattas som legitimt (Deegan & Unerman, 2011). Professionsteorin är också behandlad 

i denna studie då den beskriver att den professionellas arbete styrs av vad den 

professionella anser vara rätt samt att den professionella i sin tur skapar en säkerhet mot 

det okända (Broberg, 2013). 

 

2.5 Källkritik    

Litteraturen som har använts i denna studie har blivit bedömda utifrån vem det är som 

skrivit samt i vilken tidskrift artiklarna har blivit publicerade. I denna studie har vi tittat 

på när litteraturen publicerades, litteraturen har främst varit från 2000-talet och framåt. 

Dock har tidigare litteratur använts då de har funnits refererade till i den litteratur som 

funnits från 2000-talet och framåt och på grund av det har det ansetts vara relevant att 

även använda en del tidigare litteratur i vår studie. Även klassisk litteratur har använts, 

det har till exempel varit artiklar från Cushing och Loebbecke (1986) samt Dirsmith och 

McAllister (1982a, 1982b). Orsaken till att den klassiska litteraturen har använts har varit 

att den fortfarande används som referens i dagens forskning vilket tyder på att den 

information som finns i de klassiska artiklarna fortfarande ses som relevanta för området. 

Eftersom mycket av struktur området i denna studie rör IT och informationssystem har 

en del nyare litteratur använts för att kunna behandla ämnet om informationssystem.  
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3. Litteraturgenomgång 

Detta tredje kapitel tar upp information från tidigare forskning inom legitimitet, struktur 

och omdöme. Det finns idag ett ökat krav på legitimitet inom revisorsprofessionen och på 

grund av det anses revisionen till viss del blivit mer strukturerad (Power, 2003; Broberg, 

2013). Även om det finns ett ökat krav på legitimitet måste ändå revisionen utgöras av ett 

omdöme, då strukturen inte kan fungera som ett substitut för omdömet (Broberg, 2013). 

Efter en fördjupning inom legitimitet, struktur och omdöme avslutas kapitlet med 

skapandet av tre hypoteser samt en modell.  

 

3.1 Legitimitet  

Legitimitet anses vara en generellt accepterad uppfattning eller antagande. Anledningen 

till detta är att legitimiteten representerar olika intressenters reaktioner på en organisation. 

Legitimiteten anses också vara socialt konstruerad eftersom den är tänkt att reflektera en 

överensstämmelse mellan beteendet hos företaget och åsikterna hos dess intressenter 

(Suchman, 1995). Öhman (2007) i sin tur hävdar att revisorer behöver ha förtroende från 

alla berörda parter i en revidering. För att få detta förtroende behöver revisorn vara 

oberoende, påvisa en hög kompetens och vara objektiv i sina ställningstagande (ibid.). 

Dock är detta inte allt utan O'Donovan (2002) hävdar att det sociala kontraktet inom 

legitimiteten är en form av moralisk skyldighet där företaget måste agera på ett 

ansvarsfullt sätt. Vilket kan ses genom att Öhman et al. (2006) menar att revisorer inte 

bara ska göra saker rätt utan revisorerna ska även göra rätt saker. 

 

En annan viktig sak inom legitimiteten är att det är revisorerna som skapar legitimitet 

medan det är intressenterna som ger legitimiteten. Det tyder därmed på att det måste 

finnas en likhet mellan intressenternas värderingar om legitimitet och revisorernas sätt att 

agera (O'Dwyer, 2002). Om det skulle finnas skillnader mellan intressenternas 

värderingar och revisorernas sätt att agera finns det därmed ett förväntningsgap på vad 

det är revisorerna anses göra och vad de egentligen gör (ibid.). Power (2003) skriver att 

legitimiteten alltid blir ifrågasatt på grund av klienternas förväntningar på revisionen. 

Detta påverkar professionen och sätter press på att rationalisera, tydliggöra och visa 

transparens genom revisionsprocessen (ibid.). Gray, Kouhy och Lavers (1995) anser 

därför att för att ett företag ska anses som legitimt och få till en överensstämmelse med 

intressenternas värderingar måste företaget vidta vissa åtgärder och på så sätt kan 
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förväntningsgapet försvinna. Dock anser även Ljungdahl (1999) att för att ett företag ska 

kunna anses vara trovärdig måste även företagets miljöpolicys uppmärksammas. Skälet 

till detta kan vara att samhället idag anser att det finns ett krav på ett socialt ansvar för att 

man ska vara trovärdig och på grund av det berör även miljöpolicys legitimitet. 

 

Freidson (1986) tar upp att professionella yrken, exempelvis revisorer, besitter en 

kunskap som är specifik för dem, det leder till att övriga personer behöver lita på att de 

kan och att de utför sitt arbete med hög kvalitet vilket i sig skapar legitimitet för 

professionen. För att få den tillit som ger revisorer legitimitet behöver hon även vara 

professionell (Broberg, 2013). För att en revisor ska anses vara professionell behöver hon 

ha hög kunskap, vara trovärdig, oberoende, ifrågasättande och uppföra sig på ett korrekt 

sätt för de olika situationer som kan uppstå (ibid.). Det som därmed kan tas upp är att 

legitimitet kan beskrivas utifrån tillit, förtroende, professionellt agerande och kunskap. 

Skulle det sedan uppstå frågetecken kring revisorns arbete ifall de gjort fel anser Cousins, 

Mitchell och Sikka (1999) att det är svårt att komma åt revisorer på grund av den höga 

legitimiteten de har i samhällets övre skikt som ofta friar revisorerna och 

revisionsbyråerna från ansvar. Det ses bland annat genom att FAR har tydliggjort att det 

endast är specifika omständigheter som leder till att en revisor blir av med sin 

auktorisation (FAR, 2013). Det kan därför ses som att branschorganisationen eventuellt 

har ett specifikt krav på legitimitet och hur legitimitet ska uppnås. 

 

3.1.1 Legitimitet utifrån comfort och discomfort 

Broberg (2013) beskriver att ur en comfort synpunkt kan allting inte handla om revisorns 

professionella omdöme. Utan Broberg (sid. 77, 2013) menar på att:  

If [ ] judgments and decisions are seen as a cognitive, emotional and social 

process involving environmental, personal, social and organizational factors, 

the answer might not seem as clear. As judgment-based decisions must be 

made every day, auditors must "realize" and attach meaning to concepts such 

as "enough" and "sufficient". 

Det kan därmed ses som att det inte enbart är struktur eller omdöme som skapar legitimitet 

utan det är en kombination av dem båda som skapar det. En annan aspekt som är viktig 

att ta hänsyn till är det som Pentland (1993) samt Carrington och Catasús (2007) 

beskriver, att revisionen är till för att skapa comfort. Vilket därmed ger en antydan till att 

legitimiteten finns inom begreppet comfort. Power (1995) menar i sin tur på att revisorns 
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omdöme är individuellt, dock måste hon samtidigt vara effektiv i sitt arbete och följa de 

riktlinjer som finns för branschen. Även Curtis och Turley (2007) samt Kirkham (1992) 

menar på att revisorns omdöme inte bestäms av specifika revisionstekniker utan revisorns 

omdöme baseras även på beslut från den sociala miljön inom branschen. Detta tyder på 

att det sociala sambandet i branschen är en viktig del för att skapa legitimitet samt för att 

få förståelse för revisorsprofessionen (Pentland, 1993; Power, 2003; Carrington & 

Catasús, 2007). 

 

En annan del är att revisorn har ett krav på sig att ha ett specifikt beteende, att man agerar 

på ett specifikt sätt och att man följer de standarder och regleringar som finns, samtidigt 

måste revisorn även följa regler från chefer, medarbetare, klienter samt ägare och 

intressenter (Broberg, 2013). Enligt Broberg (2013) är detta den discomfort som revisorn 

måste kämpa med dagligen och för att uppnå comfort i revisionsbranschen måste revisorn 

övervinna dessa discomforts' (jfr. Carrington & Catasús, 2007). Ett sätt att minska eller 

övervinna dessa discomforts' kan eventuellt vara genom att revisorn måste använda 

rationella tankar för att kunna göra en bedömning av en klient/kund (Humphrey & 

Moizer, 1990; Pentland, 1993; Power, 2003; Broberg, 2013). En annan viktig sak för att 

revisorn ska kunna få comfort är när revisorn har samlat in tillräckligt mycket bevis för 

att kunna grunda sitt resonemang. För att revisorn ska kunna samla in tillräcklig mycket 

bevis måste hon: kunna lita på sitt team, kunna agera på rätt sätt och ha rätt beteende, 

kunna lyssna på chefer och branschens krav samt att kunna lyssna till förklaringar och 

beskrivningar från klienten/kunden. Det vill säga revisorn måste till viss del socialiseras 

för att comfort ska kunna skapas och därmed för att legitimitet ska kunna skapas (Broberg, 

2013). 

 

3.1.2 Vad som stärker legitimiteten 

Under senare tid har det uppstått regelverk som till exempel ISA, som anser det är bättre 

med en ökad struktur och mindre användning av omdöme (Öhman et al., 2006). En 

anledning till detta kan vara att man vill minska på förväntningsgapet inom legitimitet. 

Det vill säga att företaget vill öka symmetrin mellan intressenternas värderingar och vad 

det är revisorn egentligen gör. Genom att använda mer struktur i revisionsprocessen kan 

det leda till en transparens eftersom det blir tydligare att se vad revisorn gjort. Vilket 

innebär att med hjälp av mer struktur finns det en röd tråd som andra kan följa och få 

förtroende för. Det kan knytas samman med Power (2003) som skriver att den ökade 
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strukturen i revisionen ska ge en bättre tydlighet i hur revisorn genomför en revision. En 

bättre tydlighet skapar förutsättningar för transparens i revisorns arbete och det kan i sin 

tur skapa legitimitet (ibid.). En starkare struktur kan också visa att den finns möjlighet att 

standardisera många processer i revisionsarbetet och kunna ta med det som anses vara av 

väsentlig vikt (Broberg, 2013). 

  

3.1.3. Vad som minskar legitimiteten  

Öhman et al. (2006) skriver att det är positivt med en mer omfattande struktur för att 

skapa legitimitet och att en mindre omfattning av struktur skulle minska 

legitimiteten. Hopwood (1998) anser istället att strukturen inte ska ta över för mycket 

utan det måste finnas utrymme för revisorn att använda sig av sina kunskaper och sitt 

omdöme samt att struktur i för hög uträckning minskar trovärdigheten för revisorn och 

dess kunskap. Även Cushing och Loebbecke (1986) tar upp att det uppstår en negativ 

påverkan på legitimiteten med för mycket struktur. Detta har också bekräftats av 

Öhman et al. (2006) som hävdar att skulle det bli en alldeles för omfattande 

strukturanvändning finns det risk med att användandet av revisorns omdöme inte blir 

viktigt i arbetet.  

 

Omdömet är viktigt för att göra analyser och bedömningar på information som är 

svårtolkad (ibid). Även Francis (1994) har tydliggjort att revisorn ska använda sitt 

omdöme för att genomföra revisionen på ett bra sätt. Cushing och Loebbecke (1986) anser 

i sin tur att en inte lika omfattande struktur innebär att revisorn har lätt för att missa vissa 

delar av den information som ska granskas vilket äventyrar resultatet av revisionen och 

kan leda till minskad legitimitet. Det kan därför ses som att det blir en balansgång med 

hur mycket struktur som behövs för att uppnå legitimitet och hur stort utrymme som 

omdömet måste ha för att revisorn ska kunna göra bedömningar, anses vara professionell 

och på så sätt uppnå legitimitet. 

 

3.1.4 Sammanfattning av legitimiteten 

Den kunskap som revisorer har är något andra behöver lita på och för att få denna tillit 

behöver revisorerna vara professionella. En ökad struktur ska göra det enklare att se vad 

revisorn gjort i revisionsprocessen och det ska leda till transparens och ökad legitimitet. 

Dock är det inte enbart struktur som behövs för att skapa legitimitet utan revisorn behöver 
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även använda sitt omdöme vid granskningen av bolaget som ska revideras. Omdömet 

behövs också för att göra analyser och bedömningar på information som är svårtolkad.   

 

3.2 Struktur 

Strukturen är en kedja av olika delar som börjar med lagar, regler och standarder och som 

informationssystemen sedan bygger vidare på. Denna struktur ska förbättra revisionens 

legitimitet och ge ett ökat förtroende för revisorernas arbete och revisionen i sig. Dock är 

detta inte allt utan strukturen handlar också om att underlätta revisorns arbete och 

effektivisera arbetet i revisionsprocessen.  

 

Myers (1997) tar upp att en oerfaren, nyutbildad, revisor har mycket hjälp av en högre 

omfattning av struktur i arbetet med en revision. Då äldre och mer erfarna revisorer har 

mer kunskap och inflytande under revisionen kan det därmed underlätta för yngre 

revisorer om det finns en struktur att återkoppla till under revisionsarbetets olika delar. 

Anledningen till detta kan vara att det ofta är yngre och mindre erfarna revisorerna som 

samlar in materialet och genom att använda en högre omfattning av struktur kan de 

eventuellt fånga upp mer väsentligt material. Broberg (2013) skriver att revisorer arbetar 

efter en standardiserad process och om inget speciellt inträffar görs revisionen på samma 

sätt för de olika organisationerna. En vidare syn på detta är att revisionsprocessen är 

systematisk, ett exempel är att när en arbetsprocess är klar går revisorerna direkt vidare 

till nästa del inom revisionsprocessen. Samtidigt går det att se att användandet av 

arbetspolicys och av arbetsverktyg i respektive revisionsbyrå har en omfattande del i 

revisionsprocessen (Cushing & Loebbecke, 1986). Kosmala McLullich (2003) tar i sin 

tur upp att en hög omfattning av struktur påverkar revisorns pappersarbete och revisorn 

riskerar att inte få tid till att återkoppla och se kritiskt på det arbete hon utfört. 

 

3.2.1 Lagar, regler och standarder 

Power (2003) menar på att revisorernas struktur med lagar, regler och standarder är ett 

sätt att få en universal revision. Lagar, regler och standarder ska ses som grunden för 

professionen och dess beteende (Grey, 1998; Cooper & Robson, 2006). Genom lagar, 

regler och standarder kan det ske en harmonisering i revisionsprocessen och vad revisorns 

skyldigheter och uppgifter är mellan olika länder. Broberg (2013) hävdar istället att det 

är negativt med för mycket regleringar då det har skapat specifika checklistor och system 
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vilket leder till box-ticking. Dessa checklistor kan synas i revisionsprocessen som en 

checkruta som ska bockas av som sedan är sammanlänkad till den lag, regel eller standard 

som passar in. Med tanke på dessa checklistor är det inte konstigt att revisorer kan bli 

anklagade för box-ticking. Med box-ticking menas att revisorn endast arbetar med att fylla 

i specifika mallar och listor på grund av den starka reglering som finns (ibid.). 

 

3.2.1.1 Lagar  

En revisor måste följa både revisorslagen (SFS 2001:883) och revisionslagen (SFS 

1999:1079) och inom dessa lagar regleras bland annat god revisorssed och god 

revisionssed. Revisorslagen reglerar också dokumentationen av revisionsarbetet, 

begränsningar för sidoverksamheter hos revisorn, att revisorn ska ha ett professionellt 

beteende och arbetssätt, det vill säga vara opartisk och självständig samt att revisorn har 

tystnadsplikt (SFS 2001:883). Ett exempel från revisorslagen (2001:883) är att en revisor 

som uppsåtligen gör orätt i sin revisionsverksamhet och inte betalar den avgift som 

revisorn får för denna orätt ska auktorisationen upphävas. Revisorn kan också få en 

varning om det rör sig om förmildrande omständigheter, till exempel om revisorn 

åsidosätter sina skyldigheter. Dock kan Revisorsnämnden ge en erinran istället om det rör 

sig om en grövre åsidosatthet (ibid.).  

 

Revisionslagen (SFS 1999:1079) i sin tur behandlar bland annat revisorns uppgifter, att 

företagsledningen måste lämna de upplysningar som revisorn kräver samt 

att revisionslagen tar upp att revisorn måste ha den kompetens som krävs för att kunna 

revidera ett företag. Revisionslagen sammanlänkas ibland till revisorslagen. Ett exempel 

är att revisorn inte får sitta på dubbla stolar och därmed ha en förtroenderubbande 

verksamhet vilket leder till en jävsituation (SFS 1999:1079, 2001:883). Således finns det 

lagar som beskriver revisorns uppgifter och skyldigheter, dock förklarar inte lagarna vad 

god revisorssed eller god revisionssed innebär utan det regleras istället av 

branschorganisationen FAR och dess självreglering. Dessa lagar ger således riktlinjer för 

revisorn att följa i sitt arbete när det gäller insamling av bevis, hur hon ska hantera bevisen 

samt hur hon ska agera med mot det reviderade bolaget. Revisorn ska således kunna 

påvisa att lagar följs vilket ger förtroende för dennes arbete som därmed skapar 

legitimitet. 
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3.2.1.2 Regler 

Öhman (2007) och Broberg (2013) tar upp att svenska revisorer styrs genom 

självreglering inom ett system av tvingande regler. Vilket bland annat ses genom att 

revisorn styrs av branschorganisationen FAR som förtydligar Sveriges lag inom revision 

(Öhman et al. 2006). Freidson (sid. 159, 1986) skriver att "Professionals [...] expect to 

be autonomous and self-directing, subject only to their constraints and competent 

knowledge and skill related to their task." Även om det finns specifika lagar som styr 

professionen är det ändå professionen själva som är med och tolkar reglerna för de lagar 

och standarder som finns idag (Öhman, 2007). Det kan i sin tur ses som att genom staten 

har det skapats en institutionaliseringsprocess för att få fram en gemensam uppfattning 

om yrkets innehåll och funktionalitet (Öhman & Wallerstedt, 2012). 

  

Det finns även forskning som påpekar att det kan vara svårt att skapa det förtroende och 

den legitimitet som revisorn försöker uppnå med sitt arbete eftersom det inte finns 

tillräckligt tydliga regler för hur saker och ting ska granskas (Öhman, 2007; Broberg, 

2013). Det kan därmed till viss del antydas att det finns för lite reglering för att revisorerna 

ska kunna genomföra sitt arbete på ett bra och tillförlitligt sätt. Även om det finns negativa 

aspekter på att det inte finns tillräckligt med reglering finns det också påståenden som tar 

upp att det finns för mycket reglering redan. Enligt Cushing och Loebbecke (1986) samt 

Broberg (2013) finns det negativa aspekter på reglering då en stark reglering leder till en 

minskad initiativförmåga eftersom revisorn då inte kommer att kunna arbeta utanför sina 

specifika mallar för att professionen är så starkt reglerad. 

  

Dock finns det andra antaganden som påstår att professionella individer istället har 

komplexa regler inlärt vilket lett till ett specifikt och accepterat beteende inom 

professionen och därför behöver inte professionella organisationer lika mycket reglering 

som icke-professionella organisationer (Pina e Cunha, Rego, & Clegg, 2011). För att 

tydliggöra kan man se det som att revisionen styrs av specifika regler och genom att få 

förståelse och följa regleringarna kan man bli en del av revisorsprofessionen (Öhman & 

Wallerstedt, 2012).   

  

Vid de tillfällen som revisorer eller revisionsbyråer antingen åsidosätter sina skyldigheter 

eller om de uppsåtligen handlar orätt i sin revisionsverksamhet tar Revisorsnämnden 

beslut om vilka disciplinära åtgärder som ska utfärdas. Ett exempel på att handla orätt i 
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sin verksamhet kan vara när revisorn har brustit i sin betalning och rapportering till 

Skatteverket (FAR, 2013). Det är Revisorsnämnden som gör bedömningarna och tar 

beslut om revisorn handlat orätt eller åsidosatt sina skyldigheter (Revisorsnämnden, 

U.Å).  Revisorsnämnden utför även tillsynen över revisorer och revisionsbyråer för att se 

till att kvaliteten i revisionen uppfyller kraven och att revisionen genomförs på ett korrekt 

sätt (ibid.).  

 

3.2.1.3 Standarder  

Det är inte bara Sverige och FAR som ställer krav på revisorer, även EU har krav genom 

de olika internationella samarbeten som skett genom globaliseringen på senare tid 

(Öhman & Wallerstedt, 2012). Det internationella samarbetet har blivit en stor del av 

svensk redovisning och revision eftersom man som revisor numera även ska kunna rätta 

sig efter IFRS, International Financial Reporting Standards, samt ISA, International 

Standards on Auditing (Öhman et al., 2006; Öhman, 2007). Detta har satt en viss prägel 

på revisionsarbetet och professionen i Sverige eftersom dessa standardiseringar strävar 

efter att harmonisera arbetet och kraven för professionen inom EU (Öhman, 2007). En 

negativ aspekt på ISA standarderna är att det eventuellt har lett till att revisorn fokuserar 

mer på rutiner och formalitet och på så sätt överskuggas omdömet i förhållande till 

väsentlig information (Öhman et al., 2006). Det kan tolkas som att revisorns arbete 

kontrolleras mer genom struktur i form av specifika rutiner och regleringar och på grund 

av det minskar revisorns möjligheter till att använda sitt professionella omdöme. Det 

innebär därför att med hjälp av ISA kan strukturen eventuellt överskugga omdömet i 

revisionsarbetet.  

  

Tittar man vidare på sanktioner utifrån de standarder som finns styrs det även här av 

professionens självreglering. Det kan ses genom att medlemmar från FAR får ut FARs 

Medlemsvolym med stadgar och etikregler varje år. Denna bok följer ISA standarderna 

samt att den tar upp revisorns uppgifter, vad hon får och inte får göra, beteende, med mera 

(FAR Akademi, 2014). Samtidigt är det professionen som utför sanktionerna. Om det 

visar sig att en revisor gått emot de standarder som ska följas kan de få tillsägelse, 

avstängning eller mista sin auktorisation vilket visar på att professionen till stor del styrs 

av professionens självreglering. Slutligen finns det också byråkratiska kontroller inom 

professionen som tar upp vad revisorn ska tänka på, göra och så vidare vid respektive 
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byrå. Dessa kontroller följer även vad lagarna, reglerna och standarderna tar upp om hur 

revisorn ska agera och hur revisionsarbetet ska utföras. 

 

3.2.2 Informationssystem  

Informationssystem ger stor hjälp i det dagliga arbetet med att lagra och sortera 

information för att underlätta samt se till att revisorn inte missar några väsentliga punkter 

i revisionsprocessen. Informationssystemen gör också att arbetet blir mer effektiviserat, 

att det går att följa de lagar, regler och standarder som finns vilket tyder på att arbetet kan 

bli mer kontrollerat och tillförlitligt. IT-systemen ska på ett enkelt och snabbt sätt ta fram 

den information som revisorn anser sig behöva (Kosmala MacLullich, 

2003). Informationssystemen används dagligen av revisorer i deras arbete i form av att 

hjälpa till och guida revisorn genom revisionsprocessen. Manson, McCartney 

och Sherer (2001) skriver att informationssystem ökar möjligheten för en revisor att få en 

högre kvalitet och produktivitet på grund av dess reliabilitet och träffsäkerhet. Dessa 

system hjälper till att meddela var i revisionsprocessen revisorn befinner sig, vilka 

uppgifter som krävs för den del revisorn befinner sig i och slutligen ska revisorn kryssa i 

en ruta när denne gjort de uppgifter som informationssystemet markerat (Broberg, 2013). 

Systemet kan eventuellt säga ifrån genom att när revisorn gjort en uppgift kan det uppstå 

följdfrågor inom samma område som måste besvaras för att revisionen ska kunna 

genomföras korrekt. Informationssystemen hjälper även till med att samla bevismaterial 

och annan information vilket kan ge revisorn tid att fokusera på annat, till exempel att 

utveckla sin förståelse för klientens verksamhet (ibid.). Dock kan det ses som att istället 

för att systemen leder till produktivitet kan det leda till en överdokumentation på grund 

av att revisorerna inte kan komma ifrån de checklistor som är inlagda i det system som 

används (ibid.).   

 

Cushing och Loebbecke (1986) tar upp att användandet av IT är stort och hjälper till att 

analysera flera delar av revisionsprocessen. Van der Aalst et al. (2011) skriver att IT-

systemen ska vara uppdaterade för att revisorn ska kunna genomföra revisionen på ett 

tillförlitligt sätt då ett informationssystem som inte är uppdaterat kan missa nyinkomna 

lagar, regler och standarder och ge ett felaktigt resultat vilket leder till en minskad 

legitimitet. Vidare skriver de att informationssystem, som trots att de ska underlätta 

revisorns arbete har en nackdel på grund av den komplexitet som dessa 

informationssystem har och det kan krävas stor kunskap av revisorer för att optimalt 
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utnyttja dessa system. Van der Aalst et al. (2011) och Broberg (2013) skriver att det är 

svårt att förstå systemens mjuk- och hårdvara. De menar även att det finns fler varianter 

på att undvika felaktigheter och något som kan vara relevant att använda sig av är Four-

eyes principen där ytterligare en person kontrollerar det utförda arbetet så inga 

felaktigheter uppstår. Även om systemen finns och används går det inte helt att lita på 

dem utan revisorer måste använda sig av sitt professionella omdöme för att se till att dessa 

system fångat upp alla väsentligheter (Power, 2003). Dock menar Power (2003) ändå att 

informationssystemen är hjälpmedel till att skapa legitimitet då det hjälper till att påvisa 

en struktur och transparens. 

  

Även om det kan vara svårt att förstå datorns mjuk- och hårdvara behövs det ändå för 

utan dess hjälp hade det inte varit möjligt att göra en revision då samhället idag är 

datoriserat. Enligt Van der Aalst et al. (2011) skulle revisionen fungera bäst om 

revisorerna använder sig av så kallade online auditing tools (datorsystem för revidering). 

Cushing och Loebbecke (1986) samt Broberg (2013) skriver att även om nya 

datorprogram kan vara svåra för en revisor att lära sig behöver de ändå följa med i 

teknologins framfart för att kunna konkurrera kvalitetsmässigt med sitt arbete. Power 

(2003) tar upp att även om systemen finns så kan arbetet ändå inte bli fullständigt 

genomförbart eftersom det är skillnad mellan hur systemen och revisorernas 

professionella omdöme fungerar. 

 

3.2.3 Sammanfattning av strukturen 

Lagar, regler och standarder bygger en struktur som ska ge en liknande revision 

oberoende av vem som genomför revisionen. De reglerar revisorns uppgifter, beskriver 

revisorns professionalitet och reglerar dokumentationen av revisorsarbetet. Tillsammans 

med informationssystem skapas det en struktur som ska underlätta för revisorn och öka 

både produktiviteten och kvaliteten i arbetet. Informationssystemen hjälper till att 

meddela var i revisionsprocessen revisorn befinner sig och vilka uppgifter som krävs för 

denna del i arbetsprocessen. Även om alla dessa system finns behöver revisorn finnas där 

för att använda sitt omdöme och göra bedömningar. 
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3.3 Revisorns omdöme och skepticism  

Broberg (2013) tar upp att en revision inte bara består av att bocka av checklistor utan 

arbetet innehåller även moment som gör att revisorns arbete inte går att standardisera. 

Anledningen till att det inte går att standardisera alla moment i revisionsprocessen är att 

revisorn använder sitt omdöme under hela revisionsprocessen och omdömet skiljer sig 

från revisor till revisor. Vilket betyder att olika revisorer inte alltid gör samma 

bedömningar men kan ändå komma fram till liknande utsagor. Ett exempel på både 

omdöme och skepticism är att revisorn måste både kunna vara kritisk och kunna göra 

bedömningar för att kunna skapa comfort igenom hela revisionsprocessen. Hopwood (sid. 

515, 1998) skriver att:   

While judgement clearly still has to be exercised in these organizations, 

increasingly the location of that exercising is being very consciously 

deliberated and planned. Rules, procedures, standardised processes and 

manuals are now more characteristic of the activities of audit firms rather 

than the widespread diffusion of discretion and judgement.    

Detta tyder på att revisionen har blivit mer standardiserad och har frångått det som 

tidigare ansetts som professionellt omdöme (Kosmala McLullich, 2003). Även om 

revisionen blivit mer standardiserad och bygger mer och mer på lagar och regler måste 

omdömet ändå finnas med eftersom en dator och regler inte kan göra bedömningar för en 

organisation. Revisorns skepticism påverkar revisorns omdöme för genom skepticismen 

kan revisorn eventuellt få en större uppfattning för hur det ligger till med kunden och hon 

kan eventuellt ställa de frågor som behövs för att genomföra en trovärdig bedömning av 

kunden. 

 

3.3.1  Professionellt omdöme  

Det professionella omdömet har bland annat beskrivits av 1900-talets filosof Thomas 

Reid. Han definierade omdöme som ett påstående som har en viss grund och bevis bakom 

sig i förhållande till att det skulle vara något osäkert (Downie & Macnaughton, 2009). 

Det professionella omdömet kan också ses som en bedömning som görs med hjälp av 

kritiskt tänkande, som i sin tur grundar sig på tidigare teorier och historik inom området 

(Coles, 2002). Coles (2002) fortsätter sedan vidare med att det professionella omdömet 

grundar sig i revisorns kunskap och som utmynnar med hjälp av revisorns förmåga att 

resonera och hennes moraliska principer. 
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Det professionella omdömet skapas med hjälp olika bedömningar under hela 

revisionen. En bedömning är ett utlåtande som grundats på sakliga överväganden (NE, 

2015a). Det går att se det professionella omdömet som en subjektiv uppfattning som 

skapas av olika former av bedömningar. Dessa bedömningar baseras på revisorns 

kunskaper och den intuition som hon får genom att använda sin skepticism (Popova, 

2013). Det vill säga genom att titta kritiskt på det som ska revideras kan revisorn skapa 

bedömningar vilket i sin tur leder till ett omdöme. För att revisorn sedan ska kunna 

använda sitt omdöme måste hon granska material och göra tolkningar av de granskade 

materialen för att därefter göra bedömningar om klienten som revideras. Det betyder att 

revisorns omdöme är en samlad subjektiv bedömning av det som revideras (Francis, 

1994). 

  

Broberg (2013) skriver att regler och struktur skapar en möjlighet för revisorer att gömma 

sig och därmed inte använda sitt omdöme under hela revisionsarbetet. Detta för att inte 

riskera att göra något fel i hur arbetet planeras och utförs och därmed få en varning. Dock 

är det viktigt för revisorer att använda det professionella omdömet och revisorns 

skepticism (Popova, 2013). God revisionssed säger att revisorn ska ha god kompetens, 

vara oberoende och ha tystnadsplikt (FAR, 2014). Broberg (2013) tar upp att revisorn 

måste ha en hög integritet och ett professionellt omdöme. Det är således inte bara lagar, 

regler och standarder som ska följas utan det finns en förutsättning att revisorn använder 

sitt professionella omdöme under genomförandet av en revision och under bedömningen 

av en organisation för att säkerställa att informationen ger en rättvisande bild (Öhman et 

al., 2006). Bennet, Bradbury och Prangnell (2006) tar upp att det är revisorns omdöme 

som styr hur lagar, regler och standarder ska tolkas.  

 

Revisorer är en homogen grupp vilket beror på att utbildningen som ges är liknande över 

hela Sverige (Öhman et al., 2006). Vidare efter utbildningen har revisorerna riktlinjer och 

instruktioner att följa samt att på arbetsplatserna finns det ofta kollegor som hjälper de 

nyanställda att introduceras i arbetssättet som gäller på just den arbetsplatsen (ibid). Detta 

kan tyda på att när revisorerna ger sitt omdöme görs bedömningen på ett likartat sätt inom 

professionen. Power (sid. 385, 2003) tydliggör detta med att: "[…] individual judgements 

are products not simply of cues in an external environment but of collectively maintained 

habits which are formed in progressive levels of comfort, from the specific audit team to 
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the public". Det kan även ses i revisionsberättelsen där uttalandet från revisorn sällan 

visar på ett personligt uttalande utan det presenteras på ett standardiserat sätt. Enligt lagen 

(SFS 1999:1079) ska en revision avslutas med att en revisor ger sitt omdöme i 

revisionsberättelsen men om det presenteras på ett standardiserat sätt kan det skapa 

frågetecken på hur revisorn använder sitt omdöme. Ifall en revisor, i en 

revisionsberättelse, tydliggör sitt eget personliga och professionella omdöme skulle hon 

kunna göra det mer lättförståeligt för intressenter och därmed skapa större legitimitet åt 

sitt omdöme (Brännström & Iredahl, 2012). 

 

Omdömet bör således vara en faktor för att skapa legitimitet. Dock finns det eventuellt 

en antydan att med hjälp av standardiseringar och regleringar minskar omdömet, då det 

inte ger omdömet det utrymme som behövs (Broberg, 2013). En annan del är att man 

försöker hitta hur omdömet kan framhävas genom strukturen, man låter då det 

individuella omdömet speglas i de strukturella val man gör i revisionen för att kunna 

bedöma olika faktorer (Öhman et al., 2006; Broberg, 2013). Det kan ses genom 

exempelvis att strukturen skapar riktlinjer som hjälper revisorn att använda sitt omdöme 

(Broberg, 2013). Dock finns det forskning som i sin tur antyder att mer struktur hindrar 

revisorns omdöme att framträda (ibid.). Omdömet är en del av både den gamla och den 

nya formen av revision och genom en standardisering av omdömet kan professionalismen 

falna då omdömet eventuellt inte få lika mycket plats (Kosmala MacLullich, 2003).  

 

3.3.2 Skepticism 

Lee, Welker och Wang (2013) beskriver att professionell skepticism är av frågande natur, 

att hjärnan ifrågasätter och har tvivel vid utvärdering av det som granskas. Lee et al. 

(2013) fortsätter och menar på att skepticismen är en form av risktagande vid behandling 

av trovärdigheten hos klienter och deras påstående. Detta risktagande uppstår när en risk- 

och väsentlighetsbedömning ska göras över den organisation som ska revideras. Broberg 

(2013) tar upp att en revisor ska skaffa sig en förståelse för kunden och dess verksamhet 

för att göra sin bedömning om vilka risker som finns. Revisorers bedömning utgörs av 

dennes skepticism och omdöme och det kan se olika ut beroende på vilken revisor som 

ger sin bedömning (Broberg, 2013). Som vi skrivit tidigare tar Popova (2013) upp att 

revisorer med en högre grad av skepticism använder sig mer av sitt personliga omdöme 

än litar på tidigare interaktioner med klienterna. Skepticismen fyller en viktig funktion i 

revisionsarbetet, eftersom den används när revisorn tittar på bevis för att se ifall de samkör 
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eller motsäger varandra. Genom skepticismen kan revisorn uppfatta om bevisen inte är 

tillförlitliga eller om det förekommer bedrägeriförsök (Broberg, 2013). Lee et al. (2013) 

tar upp att så fort det är något som inte stämmer ska revisorn instinktivt ha tvivel till alla 

bevis som denne stöter på. En högre grad av skepticism tyder på en mer oberoende och 

objektiv syn genom hela revisionsprocessen (Popova, 2013). Bedömningen är därför inte 

enbart hur rätt någonting är utan även vad som ska granskas och hur det ska granskas 

(Iskandar et al. 2011).  

 

Libby och Luft (1993) påstår att skepticismen hos en revisor beror på dess erfarenhet, ju 

mer erfarenhet desto effektivare i sin utövning av skepticism under sitt arbete. Det som 

kan antas är att med mer erfarenhet och kunskap inom området desto mer kan revisorn 

ifrågasätta och därmed också ställa rätt frågor till kunden (Popova, 2013). Det innebär att 

beroende på vilken erfarenhet revisorn har kommer skepticismen vara mer eller mindre 

grundad. En oerfaren revisor har förmågan att fokusera mer ordagrant på lagar, regler och 

standarder medan en mer erfaren har det inlärt i sitt beteende och förhållningssätt (Myers, 

1997). Nelson (2009) menar på att efterhand som revisorn ser fler bevis och förändrar sin 

syn, eller blir mer skeptisk, kommer detta bli en mer naturlig del för revisorn längre fram. 

Nelson (2009) anser även att revisorn lär sig av sin skepticism och att det blir en del av 

revisorns kunskap som påverkar bedömningen av framtida bolag under revidering. Christ 

(1993) tar upp att mer erfarna revisorer är mer troliga att ha mer detaljerade 

problemdiskussioner och är bättre på att sortera bort irrelevant information som inte är 

väsentlig för revideringen. Det innebär också att till slut kan skepticismen ses som en del 

av revisionsprocessen som kommer naturligt med hjälp av den kunskap, erfarenhet och 

intuition som revisorn har (Popova, 2013).  

  

Dock måste även andra saker finnas i åtanke vid behandlingen av skepticism. Nelson 

(2009) menar på att den skepticism som revisorer har och använder sig av kan skapa en 

ineffektiv och dyr revision. Detta kan inträffa om revisorn värderar sin skepticism för 

högt och därmed blir för noga i sin granskning (ibid). Vidare tar Nelson (2009) upp att 

professionaliteten hos revisorn har betydelse på hur bra eller mindre bra denne använder 

skepticism i sin bedömning. Till exempel ska revisorn inte vara för negativ och tro att alla 

ljuger men hon ska inte heller tro att alla alltid talar sanning (ibid). Bell, Peecher och 

Salmon (2005) påstår i sin tur att revisorn ska vara som en rättstekniker i utförandet av 

sitt arbete. Med detta menar de att revisorn alltid ska ha tvivel tills motsatsen är 
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bevisad. Bamber, Ramsay och Tubbs (1997) tar upp deras syn på skepticism och den är 

att revisorn förändrar sin uppfattning efter hand som fler bevis kommer in och 

behandlas, det vill säga att skulle bevisen skapa tvivel blir revisorn mer skeptisk och 

därefter tordes bevisen granskas mer noggrant. 

 

3.3.3 Sammanfattning av omdömet och skepticismen 

Revisorns omdöme styr hur lagar, regler och standarder ska tolkas. En revisor måste 

kunna vara kritisk och göra bedömningar genom hela revisionsprocessen. Det 

professionella omdömet är subjektivt och baseras på revisorns kunskaper och den 

intuition som hon får genom sin skepticism. Skepticismens funktion i revisionsarbetet är 

att granska och tolka information och mer erfarna revisorer är effektivare i utövandet av 

skepticism genom hela revisionen, bland annat genom att ställa mer precisa frågor och 

veta vilken information som ska granskas mer noggrant.  

 

3.4 Skapande av hypoteser och modell 

Vår uppfattning är att det finns olika faktorer som skapar legitimitet. Ett sätt är att det är 

struktur som skapar legitimiteten, en annan aspekt är att det är relationen mellan struktur 

och omdöme som skapar legitimitet. En tredje aspekt är att omdömet skapar legitimitet. 

 

3.4.1 Strukturen skapar legitimitet  

Power (2003) tar upp att en mer strukturerad revision följer det höjda kravet på legitimitet 

och transparens i revisionsprocessen. Revisorsprofessionen och dess arbete har också 

blivit mer lagstadgad, reglerad och fått mer standarder under senare år (Broberg, 2013). 

Detta kan i sin tur ses genom att det har uppkommit ett ökat krav från professionen på 

riktlinjer för hur professionen ska genomföra revisionen. Detta krav på rationalisering, 

formalisering och transparens kan vara en del av de felriktade förväntningarna som 

samhället har. På grund av detta kan det därmed ha lett till en användning av mer struktur, 

vilket i sin tur leder till transparens. Anledningen till detta är att genom mer struktur finns 

det en möjlighet att härleda vad revisorn gör i revisionsprocessen vilket därmed skapar 

legitimitet. Cushing och Loebbecke (1986) har tidigare styrkt detta resonemang med att 

om det inte finns en tydlig struktur blir revisorsprofessionen mer känslig mot uppkomna 

rättsfall. Det har eventuellt lett till att revisionsprocessen blivit mer strukturerad för att 

därmed kunna stärka revisorns dokumentation och hur denne kommit fram till sitt resultat 
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(ibid.).  Därför anses det att mer struktur i form av lagar, regler och standarder samt 

informationssystem kan höja legitimiteten. Studiens första hypotes blir därmed:  

 H1 = Det är struktur som skapar legitimitet.  

  

3.4.2 Relationen mellan struktur och omdöme skapar legitimitet  

Både Power (2003) och Broberg (2013) tar upp att olika checklistor kan ses som ett löst 

ramverk till omdömet. Detta eftersom det kan hjälpa till att belysa de områden som 

behöver granskas, genom att revisorn bockar av en punkt kan hon få förståelse för vad 

som ska granskas och därmed göra en tydligare bedömning i hur det ser ut. Det är också 

viktigt att påpeka att strukturen inte kan vara ett substitut till omdömet (Broberg, 2013), 

vilket tyder på att där måste finnas ett samband mellan struktur och omdöme. Ett annat 

sätt att se det på är att checklistorna kan fungera som riktlinjer och hur revisorn följer 

dessa riktlinjer som listan producerar ligger inom revisorns professionella omdöme 

(ibid.). Även här kan det antydas att det finns en relation mellan struktur och omdöme. 

Anledningen till detta är att fast att revisorn styrs av specifika lagar, regler och standarder 

måste hon även använda sin magkänsla, erfarenhet och kunskap eftersom en revision 

handlar om att bedöma en klient eller kund. För att tydliggöra kan strukturen hjälpa 

revisorn att göra bedömningar och genom det skapas legitimitet. Det går också att se det 

som att strukturen ger möjligheter för revisorn att följa riktlinjer som i sin tur kan leda till 

att revisorn individuellt kan använda sitt omdöme i olika situationer, vilket tyder på att 

strukturen hjälper till att stärka revisorns omdöme (Kosmala McLullich, 2003; Broberg, 

2013). Det innebär därför att genom struktur kan omdömet uppstå. 

  

Det finns ett samband mellan struktur och omdöme. Fast det kommit fler lagar, regler och 

standarder måste det finnas en del av professionellt omdöme. Precis som Öhman et 

al. (2006) tar upp handlar det inte bara att göra rätt saker utan revisorn måste även göra 

saker rätt. För att revisorn ska kunna göra saker rätt kan hon inte bara ha tillförlitlighet 

till en viss struktur, exempelvis revisionsprogram eller lagar, regler och standarder, utan 

hon måste även använda sin intuition, sitt omdöme och genom det göra en bedömning av 

organisationen som ska revideras och dess omgivning. Dock går det att se det som att 

revisorns omdöme kan standardiseras genom olika checklistor, vilket både kan ses som 

effektivt och legitimt (Kosmala McLullich, 2003). Detta tyder på att med hjälp av olika 

checklistor kan revisorn få fram olika riktlinjer som i sin tur kan fungera som riktlinjer 

till revisionen (Broberg, 2013). Genom denna relation kan det därför skapas legitimitet 
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eftersom strukturen hjälper revisorn att skapa välgrundade bedömningar som går att 

härleda i revisionsprocessens alla delar. Detta leder därmed till vår andra hypotes: 

 H2 = Det finns en relation mellan struktur och omdöme som skapar 

legitimitet.  

  

3.4.3 Omdömet skapar legitimitet  

Freidson (1986) tar upp att revisorn är professionell och besitter en specifik kunskap, 

denna kunskap måste andra ha tillit till. Denna tillit behöver revisorer ha för att vara anses 

legitima. För att skaffa sig tillit och vara trovärdig behöver en revisor vara och agera 

professionellt i sitt arbete. Broberg (2013) anser att professionella individer bland annat 

har erfarenhet, är skeptisk och har integritet. Tystnadsplikten är även det en del av 

revisorns professionalism vilket gör att klienter ska känna tilltro till revisorn, 

revisionsbyrån och till revisionen. Popova (2013) tar också upp att mer erfarna revisorer 

använder sitt omdöme och sin skepticism mer under revisionsprocessen än litar på det 

revisionsprogrammet(n) tar upp som väsentligt i revisionsprocessen. Klienternas tillit och 

tilltro för revisorn och dess professionella omdöme tordes därför bland annat bestå av 

revisorns erfarenhet, skepticism, bedömningar och agerande, vilka alla är viktiga faktorer 

för revisorns skapande av legitimitet. Kosmala McLullich (2003) tar upp att omdömet gör 

att revisorerna kan arbeta bättre, det vill säga ha en bättre kvalitet på revisionen. Vidare 

tar Kosmala McLullich (2003) upp att omdömet är viktigt för att se risker i det bolag som 

revideras och därmed granska viss information på olika sätt, jämfört med andra bolag som 

inte har samma risk, alltså granskningen beror på var riskerna är störst. Exempelvis kan 

det vara lämpligt att granska varför det är en hög personalomsättning i ett bolag som under 

normala förhållanden inte har en hög omsättning av anställda. Detta för att påvisa för 

intressenterna att revisorns omdöme är viktigt i revisionen. Därmed visar ovanstående på 

att omdömet måste användas till en stor del för att skapa legitimitet vilket i sin tur har lett 

till studiens tredje och sista hypotes:  

 H3 = Det är omdöme som skapar legitimitet. 
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3.4.4 Modell  

De olika hypoteserna har i relation till varandra skapat en modell (se figur 3.1). Modellen 

börjar med att visa att det är struktur som skapar legitimitet. Modellen visar att det finns 

ett samband mellan struktur och omdöme, den visar också att detta samband skapar 

legitimitet. Slutligen visar modellen att det är omdöme som skapar legitimitet. Modellen 

(figur 3.1) har blivit skapad utav de tre hypoteserna som denna studie grundar sig på. 

 

  

  

  

  

  

Figur 3.1 Modell över balansen mellan struktur och omdömets påverkan på legitimitet.    

Legitimitet 

Omdöme 

Struktur 
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4. Empirisk metod 

 I detta fjärde kapitel har först en pilotstudie beskrivits, där intervju har använts som 

metod för att bland annat kunna uppfånga begrepp inom legitimitet, struktur och omdöme 

som sedan kan fungera som nyckelord till huvudstudiens enkätundersökning. Pilotstudien 

har bestått av två intervjuer med två auktoriserade revisorer från olika byråer. I avsnittet 

av pilotstudien beskrivs skälet för en pilotstudie, valet av metod, urvalet för pilotstudien, 

intervjuguidens operationalisering och avslutningsvis avslutas avsnittet med en analys 

och en slutsats av pilotstudien. Anledningen till detta är att resonemanget från analysen 

och slutsatsen sedan följer med i hur huvudstudiens metod har genomförts och hur 

tankesättet av huvudstudien har varit. 

 

Efter pilotstudien beskrivs huvudstudiens empiriska metod, enkätundersökning, där alla 

auktoriserade revisorer i Sverige, som vi har funnit e-post adress till, har fått förfrågan 

om att delta. Efter det finns en utförlig operationalisering av enkätens frågor och 

påståenden inom legitimitet, struktur och omdöme och därefter avslutas huvudstudien 

med en bortfallsanalys av svarsfrekvensen. Slutligen har hela kapitlet avslutats med 

studiens etiska beaktande. 

 

4.1 Pilotstudie 

För att kunna specificera enkäten mer och eventuellt öka möjligheterna till att 

respondenten svarar har en pilotstudie till enkäten genomförts i form av två intervjuer 

med auktoriserade revisorer från olika byråer. Anledningen till att dessa intervjuer har 

genomförts är för att öka förståelsen för faktorerna legitimitet, struktur och omdöme samt 

för att få förståelse för vad de betyder för revisorerna. Orsaken till att det varit viktigt för 

denna studie är att genom att genomföra två intervjuer har enkätfrågorna kunnat 

specificeras samt att det även ökat möjligheterna till att förklara sambandet mellan 

struktur och omdöme i förhållande till legitimitet. Då pilotstudien fokuserat på 

respondentens åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter har det därmed varit 

relevant att genomföra intervjuer då denna metod lämpar sig bäst att undersöka det mer 

grundligt (Denscombe, 2009). 
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4.1.1 Intervju som metod 

Intervjuerna har varit semistrukturerade, detta för att kunna ha ett öppet samtal med 

respondenten samtidigt som respondentens upplevelser fått lysa igenom (Denscombe, 

2009; Alvehus, 2013). Enligt Alvehus (2013) har respondenten på så sätt möjlighet att 

påverka intervjuns innehåll och samtidigt kan forskaren aktivt lyssna samt ställa 

följdfrågor som kan tänkas uppkomma. Dessa semistrukturerade intervjuer har därmed 

gett möjlighet att skapa förståelse för legitimitet, struktur och omdöme samtidigt som det 

gett respondenten möjlighet att prata om hur de upplever dessa faktorer vid sin byrå. 

 

Frågorna har varit få till antal inom varje område och av typen: Vad består ett omdöme 

av för dig (bilaga 1)? Samtidigt har en tanke på hur och när frågorna har tagits upp under 

intervjutiden, detta för att ge respondenten en möjlighet att berätta så mycket som möjligt. 

Därför har intervjuerna påbörjats med uppvärmningsfrågor som exempelvis: Skulle du 

vilja beskriva dig själv och din roll i byrån (bilaga 1)? Uppvärmningsfrågorna har precis 

som Ahrne och Svensson (2011) beskrivit kunnat fungera som ett bevis av att forskaren 

är intresserad av respondentens arbete och synpunkter genom att ställa vänliga frågor som 

frågorna i uppvärmningsavsnittet. I varje avsnitt har det också funnits följdfrågor för att 

kunna fånga upp väsentlig information samtidigt som dessa följdfrågor har funnits till för 

att få respondenten att fortsätta att prata. En sista viktig aspekt som har funnits till hands 

för forskarna att påverka intervjuns riktning har varit med hjälp av forskarens 

interagerande eller tystnad (Alvehus, 2013). 

 

Då målet med intervjuerna har varit att öka förståelsen om legitimitet, struktur och 

omdöme har intervjuer varit det bästa metodvalet ur detta hänseende. Förståelsen i detta 

hänseende har varit att kunna inhämta relevanta nyckelord och benämningar för 

legitimitet, struktur och omdöme. Tanken med att även göra intervjuer i denna studie har 

varit att intervjuerna har fungerat som en pilotstudie till enkätundersökningen. För genom 

att genomföra intervjuer skapas möjligheter att skapa mer tillförlitliga och precisa frågor 

och påståenden i enkätundersökningen. Samtidigt har endast en person intervjuats åt 

gången och fördelen med det är att det anses vara lättare att kontrollera och styra 

respondenten i den riktning som önskas (Denscombe, 2009). 

 

En annan fördel med att genomföra intervjuer som en pilotstudie är att enkätens påstående 

kan utföras på ett konsekvent sätt med ord och påståenden som revisorer använder 
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dagligen. Detta kan i sin tur skapa reliabilitet eftersom påståendena som finns i 

enkätundersökningen är baserade på intervjurespondenternas uttryck och förklaringar. 

Detta kan därmed öka validiteten i studien eftersom på så sätt kan påståenden ställas i 

enkätundersökningen som verkligen mäter det specifika konceptet som påståendet gör 

gällande.  

 

4.1.2 Val av respondenter för intervju 

Valet av respondenterna till intervjun har skett genom ett subjektivt urval. Detta för att 

studien fokuserar sig på redan viss kännedom om de människor och företeelser som ska 

undersökas (Denscombe, 2009). Det har också varit viktigt att göra intervjuer med både 

auktoriserade revisorer från större byråer och med mindre byråer. Orsaken till detta har 

varit att vi ville se om det finns skillnader mellan stora och små byråer. Även tidigare 

forskare har haft en fråga som rör storleken på byrån i tidigare studier (jfr. Broberg, 2013). 

En annan orsak har varit att Law (2008) har tagit upp att arbetssättet skiljer sig åt om det 

är större eller mindre byråer eftersom de har olika klient/kund grupper. Andra faktorer 

som varit relevanta för intervjuerna är att respondenterna både har varit yngre och äldre 

då tanken har varit att de som arbetat en längre tid i professionen arbetar på ett sätt medan 

de som inte arbetat lika länge arbetar på ett annat sätt (jfr. Buhr, 2002). Tanken var från 

början att intervjua minst tre personer. Orsaken till detta var att de första två 

respondenterna var kvinnor (se bilaga 2) och därför ansåg vi att en man även behövdes 

intervjuas, då de eventuellt har olika åsikter och uppfattningar. Men på grund av 

oförutsedda händelser har endast två intervjuer kunnat genomföras och båda 

respondenterna har varit kvinnor (bilaga 2). 

 

4.2 Operationalisering Intervjufrågor 

Intervjuerna har varit semistrukturerade. Detta har lett till att intervjuguiden endast 

fungerat som en mall eller checklista för intervjuerna som genomförts (Bryman & Bell, 

2011). Precis som tidigare beskrivit har intervjuerna genomförts för att kunna precisera 

enkäten med bland annat nyckelord som revisorerna använder, för att kunna skapa 

relevanta påståenden som gör att fler respondenter svarar på enkäten samt att skapa en 

uppfattning och förståelse för hur revisorerna ser på struktur och omdöme i förhållande 

till legitimitet. 
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Målet med en intervjuguide har också varit att ta fram frågor som verkligen mäter det 

som ska mätas för att därmed skapa validitet och reliabilitet till intervjuerna som helhet. 

Därför har frågorna varit baserade på det som tidigare forskning tagit upp, vilket också 

betyder att de inte varit baserade på tidigare frågor då det har varit svårt att hitta sådana 

frågor att kunna härleda till. Anledningen till detta har varit att tidigare studier (som denna 

studie baserats på) oftast inte har operationaliserat sina frågor utan istället beskrivit vad 

forskaren kommit fram till genom att genomföra intervjuer och enkätundersökningar. På 

grund av detta har många frågor baserats på tidigare studiers utfall och påståenden snarare 

än de frågor som använts. 

 

Genom att genomföra mer än en intervju har det gått att få tillförlitlighet i påståendena 

och nyckelorden till enkäten som annars inte hade kunnat tas fram. Det har också gett 

möjligheter att få konsekventa svar mellan olika respondenter eftersom intervjuguiden 

har varit samma mellan de olika intervjuerna. 

 

4.2.1 Operationalisering inledande fråga 

Den första frågan som ställdes under intervjun var: Skulle du vilja beskriva dig själv och 

din roll i byrån? Anledningen till att denna fråga ställdes var att vi som forskare skulle få 

möjlighet till att få förståelse för respondentens roll i byrån. En annan orsak var att ställa 

en fråga med lite mer personlig karaktär eftersom det visar att forskaren bryr sig om 

respondenten och dess arbete vilket leder till att respondenten senare öppnar upp sig mer 

vid de väsentliga frågorna för studien (Denscombe, 2009). Om denna mjukstart inte 

riktigt lyckades och respondenten fortfarande var mycket strikt och tänkte på vad hon 

sade ställdes därmed följdfrågor om dennes roll. Dessa följdfrågor kunde vara: Hur 

många års erfarenhet har du av revisionsbranschen? Hur ser din roll ut i byrån? Eller hur 

länge har du arbetat vid denna byrå? En stor anledning till dessa följdfrågor har varit att 

få respondenten att prata och vänja henne vid att intervjuaren är intresserade av den 

information hon kan delge (Alvehus, 2013). 

 

4.2.2 Operationalisering legitimitetsfrågor 

I intervjuguiden planerades det för att legitimitetsfrågorna skulle vara sex stycken (bilaga 

1). Då intervjuguiden endast fungerade som en mall och checklista för att intervjuaren 

inte skulle missa något har fler eller färre frågor ställts till respondenten, beroende på om 

hon svarat på det intervjuaren ville veta tidigare eller under en annan fråga.  
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4.2.2.1 Vad är legitimitet för dig? 

Det talas mycket om hur struktur och omdöme påverkar legitimiteten i 

revisorsprofessionen och dess arbete (jfr. Cushing & Loebbecke, 1986; Power, 2003; 

Kosmala McLullich, 2003; Öhman et al., 2006; Broberg, 2013). På grund av detta ansågs 

det relevant att ställa denna fråga. Tanken med den har varit att uppfatta vad revisorer 

anser är legitimitet. 

 
4.2.2.2 Hur uppfattar du legitimitet?  

Denna fråga har också ansetts vara relevant eftersom tanken har varit att tydliggöra: 

a) Vad är det som är viktigt med legitimitet?  

b) När är det viktigt med legitimitet?  

c) För vem är legitimiteten viktig? 

Genom att ställa en öppen fråga istället för en mer sluten fråga kan respondenten få 

möjlighet att uttrycka sig själv samt att intervjuaren får möjlighet att samla in mer data 

än om frågan varit mer specificerad (Denscombe, 2009; Bryman & Bell, 2011). 

Anledningen till att denna fråga har ansetts vara relevant är att forskare som Power (2003) 

och Broberg (2013) har tagit upp att det idag finns ett större krav på skapande av 

legitimitet. På grund av detta har det ansetts viktigt att ställa en fråga om hur legitimiteten 

uppfattas. Detta för att det kan ge svar på vad det är som gör legitimiteten viktig, när det 

är viktigt och för vem legitimiteten är viktig. 

 

4.2.2.3  Kan du själv eller byrån skapa legitimitet och varför/varför inte?  

Forskare som Power (2003), Kosmala McLullich (2003) och Broberg (2013) har tagit upp 

att legitimiteten för revisorns uttalande, arbete och professionen skapas utifrån struktur 

och omdöme. Därav ansågs det relevant att skapa förståelse för om det är revisorerna 

själva eller byrån som skapar legitimitet och på vilket sätt i så fall. 

 

4.2.2.4  På vilket sätt kan ni som byrå uppfattas som legitima?  

Denna fråga har i sin tur gått in lite i den tidigare frågan. Anledningen till att den ändå 

funnits med i intervjuguiden har varit att belysa och se om det finns fler faktorer där byrån 

kan uppfattas som legitima, det vill säga är det mer än hur revisorerna arbetar. 
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4.2.2.5 På vilka sätt anpassar ni er mot lagar, regler och standarder? 

Denna fråga ansågs viktig att ställa då bland annat Broberg (2013) tagit upp att 

revisorsprofessionen blivit mer uppbyggd utav lagar, regler och standarder. Frågan är 

också baserad på Brobergs (sid. 347, 2013) påstående om att: "[r]evisorer är experter som 

följer lagar, regler och standarder." Frågan är därmed tänkt att få förståelse hur lagar, 

regler och standarder används i revisionsprocessen. 

 

4.2.2.6 Varför använder man sig av IT system?  

Cushing och Loebbecke (1986), Power (2003), Kosmala McLullich (2003) samt Broberg 

(2013) har tagit upp att IT-systemen har standardiserat delar av revisionsprocessen och 

att det bland annat används för att skapa transparens, trovärdighet, kvalitet och en röd tråd 

i revisionsprocessen. På grund av detta ansågs det vara betydelsefullt att ha denna fråga 

med i intervjuguiden för att få förståelse av skälet till att IT-systemen är så starkt 

representerade i revisionsprocessen. 

 

4.2.3. Operationalisering strukturfrågor 

I intervjuguiden planerades det för att strukturfrågor skulle delas upp på sju stycken frågor 

(Bilaga 1). Precis som tidigare kunde antalet frågor justeras till följd av att 

intervjumetoden var semistrukturerad. Skälet till att eventuellt justera antalet frågor som 

ställts har varit att låta respondenterna tala själva så mycket som möjligt. Det innebär 

därför att intervjuguiden har fungerat mer som en checklista under intervju för att inte 

väsentliga punkter skulle kunna missas. 

 

Frågorna om struktur ställdes också för att kunna precisera strukturavsnittet i enkäten 

genom att få fram väsentliga påståenden som rör området och dess förhållande till 

legitimitet och omdöme. 

 

4.2.3.1 Skulle du vilja beskriva hur en vanlig dag ser ut på jobbet? 

Denna fråga fanns med för att få förståelse för hur en dag ser ut på jobbet och därmed 

kunna få en uppfattning för hur struktur utifrån informationssystem och lagar, regler och 

standarder kommer in i det dagliga arbetet utan att revisorn tänker på det. Denna fråga är 

även baserad på Brobergs (2013) avhandling som i sin tur hade en fråga baserad på hur 

revisionsarbetet såg ut på kontoret. Tanken med denna fråga har varit att visa att vi är 
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intresserade av respondentens arbete och åsikter och samtidigt kunna fånga upp hur 

strukturen ter sig i det dagliga arbetet. 

 

4.2.3.2 Skulle du kunna beskriva arbetsfördelningen i ett revisionsteam? 

Den andra frågan i intervjuguiden var med för att ta reda på om det finns några 

byråkratiska kontroller som är en del av strukturen som vi inte tagit hänsyn till tidigare. 

Skälet till att denna fråga fanns med i intervjuguiden har varit att då en revisor aldrig 

arbetar ensam med ett uppdrag ansågs det betydelsefullt att få förståelse för hur 

arbetsfördelningen ser ut under ett uppdrag. Genom att ställa en sådan fråga har tanken 

varit att få förståelse för revisorns arbete. Van der Aalst et al. (2011) tar bland annat upp 

four-eyes principen, vilket kan ses som en annan rutin, samt att det kan finnas andra 

relevanta faktorer som är viktigt för en revision. På grund av detta har det varit viktig att 

ställa denna fråga för att kunna uppfånga andra rutiner i revisionsprocessen. 

 

4.2.3.3 Vilka IT-system använder ni idag för att genomföra revisionen och hur fungerar dem? 

Många tidigare studier har inte tagit upp om revisionen använder ett eller flera 

datorprogram och därmed ansågs det relevant att kunna ställa en fråga som denna. 

Anledningen är att Van der Aalst et al. (2011) och Broberg (2013) har tagit upp att 

datorprogrammen i revisionen kan vara relativt komplexa och svåra att förstå. På grund 

av detta ansåg vi att det eventuellt kan skapa ett hinder med flera datorsystem och för att 

kunna få fördjupade kunskaper inom området ansågs det relevant att ha med denna fråga. 

 

4.2.3.4 Finns det andra rutiner som inte är IT-baserade? 

Allting i en revision är inte IT-baserat, utan det finns även olika regleringar och standarder 

som styr revisionen (jfr. Power, 2003; Broberg, 2013). Således ansågs det relevant att 

kunna fånga upp dessa rutiner. Till följd av detta ställdes frågan för att inte missa något 

viktigt ur strukturhänseende i revisionen. 

 

4.2.3.5 Arbetar man på samma sätt gentemot varje klient/kund? 

Denna fråga fanns med i intervjuguiden på grund av att forskare som Power (2003) och 

Broberg (2013) har tagit upp att det finns ett ökat krav på ett mer strukturerat arbetssätt i 

revisionen. Därför ansågs det viktigt att fråga om varje revisionsuppdrag ser likadant ut, 

det vill säga om revisionen numera är standardiserad. 
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4.2.3.6 Hur anpassar ni er efter de lagar, regler och standarder som finns idag? 

Eftersom revisorsprofessionen har blivit starkt reglerad på grund av exempelvis ett ökat 

krav på transparens och en ökad efterfrågan på riktlinjer (Broberg, 2013) var det viktigt 

att ha en fråga som kontrollerar och fångar upp hur revisorer anpassar sig efter lagar, 

regler och standarder. Denna fråga observerar därmed hur mycket revisorer anpassar sig 

efter lagar, regler och standarder. 

 

4.2.3.7 Finns det andra stödsystem som hjälper att föra revisionen framåt? 

Denna sista fråga angående strukturen fanns med som en påminnelse om att försöka fånga 

upp så mycket som möjligt inom revision. Därav ansågs det viktigt att ha en specifik fråga 

för att få möjlighet att kunna uppfånga om det missats något väsentligt om struktur. Det 

innebär därför att denna sista fråga om struktur är tänkt att ta upp det som tidigare inte 

blivit sagt samt att bekräfta tidigare sagda utsagor. Detta för att kunna öka trovärdigheten 

och tillförlitligheten till intervjuerna 

 

4.2.4 Operationalisering omdömesfrågor 

I intervjuguiden planerades det för att omdömesfrågorna skulle delas upp på fyra stycken 

frågor (bilaga 1). Dock kunde antalet frågor justeras under själva intervjun på grund av 

att intervjumetoden var semistrukturerad. Genom att låta respondenterna tala fritt så 

mycket som möjligt har det därmed inneburit att intervjuguiden inte alltid kunnat följas 

utan istället har den funnits som en mall så att det väsentliga har kunnat fångas upp under 

intervjuns gång. 

 

Dessa frågor om omdöme ställdes också för att kunna precisera omdömesavsnittet i 

enkäten genom att få fram väsentliga påståenden som rör området och dess förhållande 

till legitimitet och struktur. 

 

4.2.4.1 Vad är omdöme i revisionsprocessen?  

Denna fråga ansågs mycket viktig att ställa då tidigare forskning ofta talar om omdöme 

som en helhet och inte vad det är (se Power, 2003; Broberg, 2013). För att därmed kunna 

ställa specifika påståenden i enkätundersökningen ansågs det vara av mycket stor vikt att 

få förståelse för vad omdömet egentligen är och vad det innebär. Därför var detta den 

första frågan för omdömet. 
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4.2.4.2 Hur bedömer du klienter/kunder?  

Den andra frågan i intervjuguiden grundades på att Cushing och Loebbecke (1986) samt 

Power (2003) tagit upp att det finns ett ökat krav på mer struktur, vilka tar upp att 

revisionen har blivit mer standardiserad. På grund av detta kändes det viktigt att få 

förståelse för hur klienter/kunder bedöms och vad det är som är viktigt att tänka på när 

man bedömer en klient/kund.  

 

4.2.4.3 Hur använder du era system och rutiner vid bedömningar?  

Denna fråga togs upp eftersom tidigare forskning har tagit upp att det kan finnas ett 

samband mellan struktur och omdöme, där strukturen hjälper till att kunna genomföra en 

bedömning (Broberg, 2013). Frågan har också baserats på Brobergs (2013) påståenden 

om att en professionell bedömning egentligen är en så kallad strukturerad bedömning där 

strukturen har influerat bedömningen. Tanken med denna fråga har därmed varit att få 

förståelse för hur stor utsträckning IT-system och rutiner används i revisionsprocessen. 

 

4.2.4.4 Varför använder du dig av ett omdöme?  

Den sista frågan i intervjuguiden inom variabeln omdöme har varit tänkt att ta upp 

påståenden, saker som missats samt att bekräfta redan sagda saker. Detta för att kunna 

öka trovärdigheten och tillförlitligheten till intervjuerna. Slutligen har frågan också 

funnits för att låta respondenten få möjlighet att prata mer om omdömet och därmed själv 

kunna uttrycka sig om hon känner att något har behövts belysas ytterligare. 

 

4.3 Diskussion av pilotstudien 

För att öka förståelsen för struktur, omdöme och legitimitet har olika frågor ställts till två 

stycken auktoriserade revisorer från olika byråer. Det som uppmärksammats under 

intervjuerna är att i vissa lägen har de båda revisorerna samma åsikter, medan i andra 

lägen skiljer sig deras åsikter lite, men framförallt den största skillnaden har varit 

skillnaden i hur de arbetar. Respondent 1 (Personlig kommunikation, intervju, 2015-04-

27) nämnde att för ett stort uppdrag är de tre personer, en påskrivande revisor 

(auktoriserad revisor), en granskningsledare och en revisorsassistent. Detta skiljer sig 

ifrån Respondent 2 (Personlig kommunikation, intervju, 2015-04-26) som tog upp att för 

ett stort uppdrag kan de vara upp till tio stycken, det vill säga flera revisorsassistenter som 

arbetat olika länge, assistant manager, senior manager och den påskrivande revisorn 

(auktoriserad revisor). Detta kan i sin tur tyda på att de olika byråerna tar sig an olika 
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kunder och på så sätt definieras stora kunder olika för respektive byrå. Dock kan det även 

tyda på ett gap eftersom det finns stora skillnader mellan arbetssätt och klientel. 

 

En annan skillnad som också uppmärksammades under intervjun var hur de använde sina 

IT-program i revisionen, det vill säga sina revisionsprogran. Respondent 2:s (Personlig 

kommunikation, intervju, 2015-04-26) byrå använder sig endast av ett revisionsprogram 

under hela revisionen. Dock verkar det inte som att revisorerna har så mycket förståelse 

för programmet eftersom Respondent 2 (Personlig kommunikation, intervju, 2015-04-26) 

uttryckte sig att hon får ringa helpdesk för revisionsprogrammet en del, som hon uttryckte 

sig vad det att ” det händer, nu händer det inte så jätte ofta, men ofta”. En av anledningarna 

till detta är att Respondent 2 (Personlig kommunikation, intervju, 2015-04-26) anser att 

”det [bara ska] funka och jag är totalt ointresserad”. Precis som Van der Aalst et al (2011) 

och Broberg (2013) har uttryckt sig kan detta vara ett stort problem eftersom de inte har 

någon förståelse för mjukvaran kanske de eventuellt inte kan göra ett ordentligt jobb. 

Detta har dock inte stämt överens med Respondent 1:s (Personlig kommunikation, 

intervju, 2015-04-27) uttalande om att hon själv inte såg några större problem med deras 

IT-system. En av anledningarna var att det uppdateras två gånger om året mot de nya ISA 

standarderna, lagarna som rör revision, IFRS samt Reko (Personlig kommunikation, 

Respondent 1, intervju, 2015-04-27). 

 

Slutligen uppmärksammade vi att under intervjuerna fanns det specifika nyckelord som 

beskrev olika delar av struktur, omdöme och legitimitet. Dessa ord var bland annat att 

ordet datorprogrammet eller revisionsprogrammet användes för att beskriva mjukvaran, 

det vill säga helheten av programmet. Andra ord var härleda, tillit, trovärdighet, 

tillgänglighet, professionellt omdöme och bedömning. Det tyder därmed på att 

revisorerna har ett visst tankesätt runt vissa saker samt att revisorer är professionella, 

vilket kan tyda på att de har ett inlärt beteende och agerande oavsett om de arbetar på en 

liten eller stor byrå. Detta kan eventuellt bero på att revisorerna i grunden har samma 

utbildning, bygger sitt arbete på samma regelverk, det vill säga att det går att se revisorer 

som en homogen grupp (Öhman et al, 2006). 

 

4.3.1 Pilotstudiens slutsats 

Genom att därmed genomföra en pilotstudie innan huvudstudien har det gett oss 

möjligheter till att hitta jargongen hos revisorn, det vill säga att vi har fått möjligheten att 
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skapa förståelse för de ord och uttryck som de benämner som struktur, omdöme och 

legitimitet. På så sätt kan vi precisera frågorna i enkätstudien och därmed ökar validiteten 

för de frågor som ställs samt att reliabiliteten för de svar som kommer in torde också öka 

eftersom vi använt ord och utryck som revisorerna använder dagligen för att kunna ställa 

påståenden om struktur, omdöme och legitimitet. 

 

4.4 Huvudstudie 

Syftet med denna studie är att förklara sambandet mellan struktur och omdöme i 

förhållande till legitimitet. Då denna studie riktar sig till sambandet mellan struktur och 

omdöme i förhållande till legitimitet är det lämpligt att använda en enkätundersökning. 

Motivet är genom att använda en enkätundersökning är det möjligt att analysera och testa 

samband mellan olika saker. Enkätundersökningen har skett vid ett tillfälle och visar ett 

tvärsnitt över den valda populationen. Enkätundersökningen har gett oss möjlighet att 

undersöka en större del av populationen än vad en kvalitativ metod i form av intervju 

hade gjort (Körner & Wahlgren, 2005). Vidare har det funnits fördelar med att utföra en 

enkätundersökning, och det är bland annat att en enkätundersökning är lämplig att 

använda sig utav när populationen är utspridd över ett stort område (ibid.). I vårt fall är 

populationen utspridd över hela Sverige, vilket har gjort det svårt att använda intervju 

som en metod. Trost (2012) uttrycker att en enkät är bra när studien vill kunna ange 

frekvenser och kunna ha en möjlighet att generalisera. Genom att därför göra en 

enkätundersökning går det eventuellt att kunna analysera och testa samband och om de 

svarande är tillräckligt många finns det också möjlighet att göra en generalisering av 

populationens uppfattning. Dock finns det även nackdelar med att använda sig av en 

enkätundersökning och det är att det ofta är en relativt låg svarsfrekvens, detta kan till 

viss del stoppas genom att ha en planerad uppföljning av uteblivna svar (Denscombe, 

2009). Ett annat problem som kan uppstå är att anonymiteten kan brista vid webbenkäter 

eftersom information som skickas över internet kan avlyssnas och även användas inom 

signalspaning och då enkäten är öppen kan det därmed vara lätt för utomstående att få 

tillgång till informationen (Trost, 2012). 

 

4.4.1 Enkätundersökning som metod 

Bryman och Bell (2011) har belyst att vid utskick av en enkät via mail är det bra att 

använda sig utav en webenkät. Orsaken till att det är bra med webenkät är att det bland 
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annat är kostnadseffektivt (Denscombe, 2009). Webenkäten som studien använder sig av 

är via surveymonkey.com. Enkäten har bestått av fem kontrollfrågor och trettiosex 

påståenden inom legitimitet, struktur och omdöme (bilaga 3). Fast att det har varit många 

påståenden har idéen varit att det inte skulle ta lång tid för respondenten att genomföra 

enkäten och på så vis kan det eventuellt ha höjt svarsfrekvensen samtidigt som att 

respondenten inte tröttnar och därmed skickar in en ofullständig enkät. Enkäten har också 

till viss del randomiserats detta eftersom vi inte velat ha varje struktur påstående för sig, 

varje omdömes påstående för sig och så vidare, utan istället har påståendena skrivits ut 

och varje strukturpåstående har lagts i en skål, omdömespåståendena i en annan skål och 

legitimitetspåståendena i en tredje skål. Därefter har vi dragit från varje skål, ibland även 

två gånger från samma skål och så liknande, detta har vi gjort för att påståendena inte ska 

grupperas. Vid granskningen av enkäten upptäckte vi dock att en del påståenden var på 

samma blad som kontrollpåståendet och då har vi medvetet bytt plats mot ett annat 

påstående för att kontrollpåståendet och det vanliga påståendet inte skulle vara nära 

varandra. Detta har vi gjort för att kunna kontrollera att respondenten inte enbart fyller i 

sina svar åt höger utan att hon läser igenom varje påstående innan hon svarar. 

 

Genom att göra en pilotstudie inför enkäten har påståendena kunnat specificeras innan 

enkäten skickades ut. Pilotstudien har som nämnts tidigare genomförts med hjälp av 

intervjuer, dock finns det kritik med att använda intervjuer och det har bland annat varit 

att man inte kan ta för givet vad folk säger (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). För att 

undvika denna kritik har därför påståendena och frågorna i enkäten inte endast baserats 

på pilotstudien utan de har även baserats på tidigare forskning. 

 

För att skapa ett intresse att medverka i studien har ett missiv skickats till varje respondent 

(bilaga 4). För att sedan komma vidare till enkätundersökningen har man antingen fått 

trycka på en knapp eller länk i brevet och denna har endast kunnat användas en gång från 

respektive dator, vilket innebär att har respondenten tryckt på knappen/länken en gång 

fungerar det inte nästa gång hon vill gå in. Skälet till att denna spärr har funnits är att då 

påminnelsebrev (bilaga 5) har skickats ut till samtliga respondenter har spärren funnits 

som ett hinder för att respondenten inte ska kunna svara en gång till på enkäten. 

 

Eftersom studien riktat sig till respondenter i hela Sverige har en enkät varit relevant att 

använda. Fördelen med att göra en enkätundersökning är att det går att skicka ut till ett 
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större urval och därmed kunna analysera en större mängd svar på kort tid, det ger också 

respondenten möjligheter att svara när han/hon har tid att svara. Det finns dock nackdelar 

och det är att det ofta är en låg svarsfrekvens vid enkätundersökningar (Denscombe, 

2009). Detta har till viss del undvikits genom att skicka ut påminnelsebrev till alla 

respondenter, där en uppmaning om deltagande i undersökningen har funnits. I enkäten 

har det funnits standardiserade svar i denna undersökning vilket gjort att respondenten 

väljer alternativ, det kan leda till ett konsekvent svarande igenom hela urvalet, vilket i sin 

tur skapar ett tillförlitligt material som sedan kunnat insamlas. En annan sak är att 

reliabiliteten och validiteten har kunnat höjas då enkätfrågorna och påståendena har 

baserats på både pilotstudien och tidigare forskning vilket har lett till mer precisa frågor 

och påståenden inom det som verkligen ska mätas i denna studie (Bryman & Bell, 2011). 

 

Slutligen har enkäten varit grundad på en likertskala mellan ett och sju. Anledningen till 

att en likertskala har använts är för att mittpunkten (nr 4) har gett möjligheter för ett 

neutralt svar från respondenten (Bryman & Bell, 2011). Likertskalan har också varit 

lämplig att använda när man mäter attityder till olika saker (Black, 1999; Bryman & Bell 

2011). En likertskala mellan ett och sju har även använts för att ge ett större spektrum för 

respondenten att svara, vilket i sin tur gett möjlighet till större varians än om skalan endast 

varit mellan ett och fem (Black, 1999). Samtidigt har en högre tillförlitlighet kunnat 

skapas till respondentens svar då det finns en möjlighet att få konsekventa svar med hjälp 

av en likertskala. 

 

4.4.2 Urval för enkätundersökningen 

Till enkätundersökningen valdes hela populationen förutom de två som tidigare blivit 

intervjuade. Anledningen till att de två respondenterna inte togs med i 

enkätundersökningen var att de blivit intervjuade tidigare och på så sätt visste vad som 

efterfrågades samt att en av dem även var ”testperson” innan enkäten blev utskickad. På 

så vis fick vi svar på hur lång tid det tog att fylla i enkäten samt om där fanns några 

frågetecken. 

 

Anledningen till att just auktoriserade revisorer valdes som urval för denna studie har 

varit att de dagligen arbetar med struktur och omdöme (jfr. Power, 2003, Broberg, 2013). 

De uppfattar också dagligen hur deras datorprogram, lagar, regler och standarder samt 

omdömet uppfattas av samhället och därför har vi i denna studie ansett att det är 
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betydelsefullt att fråga revisorerna själva hur de uppfattar att struktur och omdöme 

påverkar legitimiteten istället för att fråga intressenterna. Precis som beskrivit tidigare 

finns det olika förväntningar på revisorers arbete och vad de ska göra och då tidigare 

studier har baserat struktur och omdömesdebatten i förhållande till legitimitet till 

intressenterna som ger legitimitet är det därför relevant att gå vidare till vad revisorerna 

gör för att kunna förklara sambandet mellan struktur och omdöme i förhållande till 

legitimitet. En annan orsak till att fråga just auktoriserade revisorer är att de lever och 

arbetar med legitimiteten dagligen genom sitt arbete och på grund av det har vi ansett att 

de torde ha en förståelse för hur struktur och omdöme förhåller sig till legitimitet. 

 

I denna studie har vi valt att inte fråga godkända revisorer. Orsaken till det är att de som 

fortfarande är markerade som godkända revisorer är enligt Revisorsnämnden (2015) 

endast behöriga att utföra lagstadgad revision i företag som inte är noterade eller 

överskrider något av gränsvärdena. Då denna studie har velat mäta helheten har det 

därmed inte ansetts relevant att be godkända revisorer att svara, då de är begränsade till 

specifika företag de kan revidera. En annan orsak till att godkända revisorer valts bort är 

att vi har förstått det som att de revisorer som fortfarande endast är godkända enligt 

Revisorsnämnden inte har avlagt något prov för auktorisation eller tidigare ett prov för 

att bli godkänd revisor. Eftersom det numera endast ska finnas en form av auktoriserade 

revisorer där alla har avlagt en revisorsexamen tyder det på att dessa personer inte har 

gått hela steget, utan de har kvar sin titel sedan tidigare. På grund av det har vi valt att 

bortse från godkända revisorer i denna studie. 

 

Populationen av auktoriserade revisorer i Sverige är idag 2994 personer 

(Revisorsnämnden, 2015). Via Revisorsnämndens hemsida finns samtliga namn på dessa 

auktoriserade revisorer, vilket underlättat vårt letande efter en möjlighet att låta samtliga 

vara delaktiga i studien. Körner och Wahlgren (2005) samt Bryman och Bell (2011) 

skriver att det bästa sättet vid en undersökning är att undersöka hela populationen och då 

vi har en fullständig lista från Revisorsnämnden att använda oss av har det således varit 

möjligt att undersöka hela populationen och därmed möjlighet att få så stor säkerhet som 

möjligt i studien. Dock har två personer strukits från listan (de två som blev intervjuade), 

vilket gjorde att vårt urval istället bestod av 2992 auktoriserade revisorer. Av de 2992 

auktoriserade revisorer var 2004 män och 988 kvinnor. Detta betyder därmed att i urvalet 

bestod av 67 procent män och 33 procent kvinnor. 
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4.5 Operationalisering av enkätfrågorna  

Enkäten är uppdelad i fyra grupper av frågor och påståenden. Den första gruppen handlar 

om den beroende variabeln, legitimitet, och består av tolv stycken påståenden. Den andra 

gruppen handlar om oberoende variabeln struktur och består av tolv stycken påståenden 

och den tredje gruppen handlar om oberoende variabeln omdöme som består av tolv 

stycken påståenden. Slutligen är den fjärde gruppen kontrollvariablerna och består av fem 

stycken frågor.  Vid svarande av påståendena har respondenten blivit tillfrågad att svara 

på en skala mellan ett och sju, där ett betyder stämmer inte alls och sju betyder stämmer 

fullständigt. Att ha en skala mellan ett och sju gör det möjligt för respondenten att svara 

mer vad hon själv anser fast att det är en enkät.  

 

Det finns totalt åtta kontrollpåståenden i grupperna ett till tre. Anledningen till detta är att 

genom att ha kontrollpåståenden som mäter samma sak som de påståenden som redan 

finns kan respondenten inte bara fylla i enkäten med ett högt värde utan att tänka, istället 

ger det möjlighet för respondenten att begrunda varje påstående och på så sätt svara mer 

sanningsenligt. Då det finns 36 påståenden, varav två till tre kontrollpåstående inom varje 

beroende och oberoende variabel i enkätundersökningen tar studien upp en stor 

omfattning om begreppen som studiens variabler innefattar. Genom att ha 

kontrollpåståenden inom varje område har respondenten fått tänka och därmed kan denne 

inte bara klicka i allting till höger för att ge de svar som förväntas, utan respondenten 

måste läsa igenom varje påstående för att se om det rör sig om en positiv eller negativ 

fråga. Genom att ha dessa kontrollpåståenden kan det därmed skapas mer tillförlitlighet 

till det empiriska materialet som insamlats. 

 

En sista sak som varit relevant vid enkätundersökningen är att frågorna till stor del varit 

våra egna frågor, det vill säga att större andelen frågor är inte hämtade från tidigare 

studier. Grunden till detta är att i de studier vi har använt oss av har många av forskarna 

inte operationaliserat frågorna och därmed har det varit svårt att använda tidigare frågor 

och påståenden. Enkätfrågorna i denna studie har således uppkommit med hjälp av 

tidigare studiers viktiga begrepp och diskussioner om ämnet men även frågor som ställts 

i andra datainsamlingsmetoder. En del intervjufrågor har konstruerats om till enkätfrågor 

samtidigt har studien baserats på tidigare studier vilket betyder att inspiration har hämtats 
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från tidigare studier för att i sin tur kunna skapa relevanta påståenden/frågor för just denna 

studie. 

  

4.5.1 Operationalisering beroende variabeln legitimitet 

Den första gruppen består av beroende variabeln legitimitet. Denna variabel är uppdelad 

i tolv påståenden som alla rör legitimitet och hur det uppfattas. Inom denna grupp används 

olika ord som exempelvis: trovärdighet, pålitlig, tillförlitlighet, förtroende, hederlig, ärlig, 

trygghet och legitimitet. Skälet till att flera olika ord för legitimitet har använts i denna 

studie är att vi inte har velat få respondenten att svara utifrån vad som direkt förknippas 

med legitimitet utan istället har målet varit att de ska svara på det vi frågar efter. Därför 

har vi använt ord som är synonyma till legitimitet för att få respondenten att svara på 

liknande frågor ställda ur olika vinklar. Det betyder också att frågorna har varit tänkta att 

mäta samma saker. Genom att ha flera olika påståenden som mäter samma sak kan 

tillförlitligheten stärkas till materialet eftersom genom att ha flera påståenden som mäter 

samma sak borde respondentens svar vara överensstämmande i påståendena (Black, 

1999) inom legitimitet. Black (1999) tar även upp att validiteten stärks genom att ställa 

frågor på det som ska testas och hur väl dessa frågor är representerade. I denna studie har 

påståendena baserats på tidigare studier inom området där påståendena i sin tur har varit 

tänkta att alla mäta hur legitimiteten kan skapas av revisorer och deras beteende. Det har 

därmed varit viktigt att be de som skapar legitimiteten att svara på olika påståenden om 

det eftersom det viktiga i denna studie har varit att mäta hur auktoriserade revisorer 

arbetar och förhåller sig till legitimitet i förhållande till struktur och omdöme. 

  

4.5.1.1 Påstående 1 

Det första påståendet är: Genom att ha tydligare normer, riktlinjer och värderingar kan 

revisorn skapa trovärdighet för revisionsbyrån (påstående 7 i enkäten). Orsaken till detta 

är att trovärdigheten alltid måste finnas i revisorns uttalande för om ingen tror på det så 

minskar legitimiteten. Ashforth och Gibbs (1990) har tagit upp att legitimitet skapas 

genom att det fokuseras på normer, riktlinjer och värderingar. Fokuserar revisorn på dessa 

faktorer skapar det i sin tur trovärdighet för revisionen. Person 1 (Personlig 

Kommunikation, intervju, 2015-04-27) tog upp att legitimitet för henne är att hon följer 

de normer, riktlinjer och standarder som sätts upp för professionen och på så vis skapar 
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hon trovärdighet i sitt arbete. Därför är det relevant att mäta detta då det mäter hur viktig 

trovärdighet är i förhållande till legitimitet. 

 

4.5.1.2 Påståenden 2 och 3 

Det andra påståendet är: Genom att ha ett professionellt beteende anses jag vara pålitlig 

(påstående 13 i enkäten). Francis (1994), Grey (1998), Cooper och Robson (2006) samt 

Broberg (2013) tar upp att det är viktigt att en revisor agerar professionellt och därmed 

har ett professionellt beteende. Även respondenterna (Personlig kommunikation, 

intervjuer, 2015-04-26, 2015-04-27) har påpekat att det är essentiellt att ha ett 

professionellt beteende för med hjälp av ett professionellt beteende uppfattas revisorn 

som pålitlig. På grund av detta resonemang är det relevant att använda detta påstående i 

enkäten, eftersom detta påstående mäter om revisorn är pålitlig utifrån revisorns 

professionella beteende i förhållande till legitimiteten.  

 

För att enkäten inte bara ska fyllas i åt höger, det vill säga att respondenten endast fyller 

i samma svarsalternativ i varje påstående har ett kontrollpåstående skapats för att testa 

det andra påståendet. Därför har det tredje påståendet blivit ett kontrollpåstående och det 

är: Jag behöver inte ha ett professionellt beteende för att anses vara pålitlig (påstående 40 

i enkäten). Genom att ha detta kontrollpåstående har avsikten varit att få exakt samma 

svar som det första, men istället har respondenten varit tvungen att markera ett om 

han/hon markerat sju tidigare. Om respondenten har markerat sju på det andra påståendet 

och ett på det tredje påståendet betyder det att respondenten varit konsekvent i sitt svar 

och därmed finns det tillförlitlighet och reliabilitet till hur respondenten svarat i enkäten 

(Black, 1999; Bryman & Bell, 2011). 

 

4.5.1.3 Påståenden 4 och 5 

Det fjärde påståendet är: Tystnadsplikten skapar tillförlitlighet för klienten/kunden 

(påstående 39 i enkäten). Tystnadsplikten finns i den reglering som revisorn måste följa. 

Bland annat behandlar FAR ett kapitel om detta område i sin medlemsvolym och hur det 

ska hanteras (Personlig kommunikation, intervju med respondent 1, 2015-04-27). 

Samtidigt tar respondent 2 (Personlig kommunikation, intervju, 2015-04-26) upp att 

genom att ha tystnadsplikt utåt skapas tillförlitlighet för revisorns arbete vilket i sin tur 

skapar legitimitet.  Även Broberg (2013) har tagit upp att det finns en trend till mer 

reglering av professionen. Därför är det relevant att mäta detta påstående eftersom 
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tystnadsplikten är starkt reglerad vilket gör att den eventuellt skapar tillförlitlighet och på 

så sätt framhävs legitimiteten.  Både Power (2003) och Broberg (2013) och har tagit upp 

att mer struktur i form av reglering kan legitimera revisorns arbete. Det leder därmed till 

vårt femte påstående som är: Att vara legitim handlar om att följa lagen (påstående 23 i 

enkäten). Anledningen till att dessa två påstående finns var för sig är för genom att ha två 

påståenden som rör ungefär liknande faktorer kan påståendet eventuellt stärkas ytterligare 

och göra det mer trovärdigt i en analys. 

  

4.5.1.4 Påstående 6 

Det sjätte påståendet är: Genom att gå på regelbundna utbildningar kan jag påvisa en hög 

kompetens/kunskap (påstående 37 i enkäten). Detta påstående grundar sig på en tidigare 

studies påstående som Broberg (2013) genomfört. I Brobergs (2013) studie använde hon 

påståendena, att vara kompetent och ha tillräcklig erfarenhet, och att dessa påståenden är 

en del av professionalism. Vi utvecklade därmed dessa påståenden till att revisorn måste 

ha regelbundna utbildningar för att påvisa en hög kompetens/kunskap. Anledningen till 

att vi valde att utveckla Brobergs (2013) påståenden är att under vår intervju med 

Respondent 1 (Personlig kommunikation, intervju, 2015-04-27) antyddes det som mycket 

viktigt att ha regelbundna utbildningar för att anses vara kompetent och ha mycket 

kunskap. Genom att utveckla Brobergs (2013) påstående har vi ansett att det är relevant 

att ställa detta påstående i enkäten eftersom det mäter legitimitet utifrån kompetens och 

kunskap. 

 

4.5.1.5 Påståenden 7-10 

Det sjunde påståendet är: Jag skapar förtroende genom att alltid vara tillgänglig för 

klienten/kunden (påstående 32 i enkäten). Grunden för att detta påstående är relevant är 

då påståendet att alltid vara tillgänglig skapar en tillförlitlighet från kunden vilket i sin tur 

kopplas till legitimitet. Respondent 1 (Personlig kommunikation, intervju, 2015-04-27) 

anser att det är viktigt att vara tillgänglig för att kunna skapa ett mervärde för kunden 

samt för att kunna genomföra en bättre revision. Respondent 2 (Personlig 

kommunikation, intervju 2015-04-26) utvecklar detta genom att hon ser det som att vara 

tillgänglig blir det möjligt att skapa en relation med kunden som sin tur kan ge möjlighet 

för den trygghet som klienten/kunden efterfrågar med en revision. Därför sammanlänkas 

det sjunde påståendet med det åttonde påståendet som är: En bra relation med 

klienten/kunden skapar trygghet för klienten/kunden (påstående 27 i enkäten). Orsaken 



© Holgersson & Magnusson – Högskolan Kristianstad, 2015 

55 

till att både påstående sju och åtta är väsentliga är för att de beskriver att det både är 

viktigt att vara tillgänglig och att ha en bra relation till klienten/kunden för att i sin tur 

kunna skapa förtroende och trygghet, vilket är faktorer inom legitimitet. I detta fall rör 

det sig både om en trygghet för företagsledningen att kunna ställa frågor och ha en 

kommunikation med revisorn. För detta kan sedan leda till att revisorn får större förståelse 

och insikt i verksamheten och på så sätt kan det skapa legitimitet utåt eftersom då kan 

revisorn göra en grundlig granskning och minska osäkerheterna som intressenterna 

eventuellt har.  

 

Till det sjunde påståendet finns även ett kontrollpåstående som därmed blir det nionde 

påståendet och det är: Jag behöver inte vara tillgänglig för klienten/kunden för att skapa 

förtroende för mig och mitt arbete (påstående 35 i enkäten). Även det åttonde påståendet 

har ett kontrollpåstående som i sin tur blir det tionde påståendet i enkätundersökningen 

och det är: Jag behöver inte ha en bra relation med klienten/kunden för att klienten/kunden 

ska känna trygghet (påstående 11 i enkäten). Skälet till att det finns kontrollpåståenden är 

precis som tidigare nämnt att genom att ha det måste respondenten läsa varje påstående 

innan hon svarar och samtidigt ska dessa kontrollpåståenden matcha de tidigare 

påståendena genom att dessa istället ska visa på ett negativt samband till legitimiteten. 

Genom att ha dessa kontrollpåståenden skapas reliabilitet för studien och genom att 

undersöka ifall respondenten har svarat tvärtom på kontrollpåståenden går det att se ifall 

denne varit konsekvent i sina svar och på så vis blir respondentens svar mer trovärdigt 

(Black, 1999; Bryman & Bell, 2011). 

 

4.5.1.6 Påstående 11 

Det elfte påståendet för beroende variabeln legitimitet är: Legitimitet kan stärkas genom 

att ha offentliga policys (påstående 29 i enkäten). Anledningen till att detta påstående är 

relevant är som Ashforth och Gibbs (1990) tar upp att legitimitet kan skapas genom en 

organisations offentliga handlingar och policys. Dessa policys kan exempelvis vara hur 

organisationen ställer sig till olika miljöfrågor. Även Respondenterna 1 och 2 (Personlig 

kommunikation, intervju, 2015-04-27, 2015-04-26) har antytt att detta är väsentligt 

eftersom många klienter/kunder idag värnar om miljön på olika sätt och vill därmed att 

deras revisionsbyrå ska ha miljön i åtanke. Även forskare så som Ljungdahl (1999) tar 

upp att för att ett företag ska kunna anses trovärdig måste även företagets miljöpolicys 

uppmärksammas. En anledning kan vara att allmänheten idag anser att det finns ett krav 
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på ett socialt ansvar för att man ska vara trovärdig och på grund av det berör även 

miljöpolicys legitimitet. Det är därför betydelsefullt att basera ett påstående på offentliga 

policys då bland annat miljöfrågor och olika företags policys ofta är mycket 

uppmärksammade, för att i sin tur kunna mäta hur det förhåller sig till legitimiteten. 

  

4.5.1.7 Påstående 12 

Det tolfte och sista påståendet för beroende variabeln legitimitet är: För att jag ska 

uppfattas som legitim måste jag vara hederlig och ärlig (påstående 28 i enkäten). Skälet 

till att detta påstående är viktigt för denna studie är bland annat att Respondent 1 

(Personlig kommunikation, intervju, 2015-04-27) uttryckte sig som att "man ska vara 

hederlig och ärlig". I samband med detta nämndes också att innan revisorn avlägger 

provet för auktorisation görs ett utdrag ur belastningsregistret och om man har någon dom 

eller liknande är det inte säkert att man får avlägga provet för auktorisation. Broberg 

(2013, sid. 351) har själv haft ett påstående om att vara professionell handlar om "att 

uppföra sig på ett, för branschen, lämpligt sätt". Detta ser vi som en likhet med 

Respondent 1 beskrivning om att vara hederlig och ärlig och då detta påstående mäter 

legitimiteten i form av att vara hederlig och ärlig anser vi att detta påstående är relevant 

att ställa till respondenterna. 

 

4.5.2 Oberoende variabeln struktur 

Den andra gruppen är påståenden om oberoende variabeln struktur. Denna grupp består 

av tolv stycken påståenden som alla beskriver struktur i form av lagar, regler och 

standarder samt informationssystem. I dessa påståenden tas det upp specifika ord som kan 

sammanknytas till orsaken att revisionsprocessen och revisorns arbete har blivit mer 

strukturerat. Dessa specifika ord har exempelvis varit: kvalitet, konsekvent arbetssätt, 

standardiserat, härledning, riktlinjer och kvalitetssäkring. Skälet till att dessa ord har 

beskrivits i relation till datorprogrammet(n) eller lagar, regler och standarder är för att 

dessa ord är tänkta att belysa anledningen till varför strukturen finns inom 

revisorsprofessionen. Genom att ställa påståenden med ord som förklarar varför 

professionen har blivit mer strukturerad leder det till att respondenterna inte förknippar 

datorsystemet(n) och lagar, regler och standarder till struktur utan istället förknippas det 

till varför det finns och används. På grund av detta har vi tagit upp specifika ord i 

förhållande till datorsystemet(n) samt lagar, regler och standarder för genom det kan 

påståendena ställas på olika sätt samtidigt som det har varit tänkt att de ska mäta samma 
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sak. Fördelen med att ställa liknande frågor på olika sätt och på så vis ha flera påståenden 

som mäter samma sak stärker tillförlitligheten till det material som insamlas (Black, 1999; 

Bryman & Bell, 2011). Anledningen till att reliabiliteten stärks är att genom att ha flera 

frågor som mäter samma saker borde respondentens svar överensstämma med de olika 

påståendena. Black (1999) tydliggör också att validiteten stärks genom att ställa specifika 

frågor på det som ska testas. Som tidigare nämnts har denna studies påståenden baserats 

på tidigare studier om struktur. Dessa påståenden är sedan tänkta att användas för att 

kunna mäta sambandet mellan struktur och omdömet och vad det är som skapar 

legitimitet. Slutligen är det också viktigt att förtydliga att när denna studie talar om och 

beskriver datorprogrammet(n) eller revisionsprogram som hjälper revisorn att hantera 

stora mängder information på ett och samma ställe, det vill säga att istället för att använda 

flera olika böcker och informationssystem finns allting i ett och samma system och det 

kombinerat blir därför mjukvaran. Alltså datorprogrammet(n) och revisionsprogrammen 

är i denna studie datorns mjukvara. 

 

4.5.2.1 Påstående 1 

Det första påståendet är: Datorprogrammet(n) används för att skapa ett konsekvent 

arbetssätt mot varje klient/kund (påstående 6 i enkäten). Anledningen till att detta 

påstående valdes var att respondenterna (Personlig kommunikation, Respondent 1 & 2, 

intervjuer, 2015-04-27, 2015-04-26) vid båda intervjuerna påpekade att revisionen till 

viss del måste vara standardiserad för att skapa trovärdighet. En annan faktor som Power 

(2003) tagit upp är att ett mer konsekvent arbetssätt leder till högre legitimitet. På grund 

av dessa påstående om att revisionen måste vara standardiserad för att skapa trovärdighet 

och att ett konsekvent arbetssätt leder till högre legitimitet, anser vi att det är relevant att 

mäta hur mycket detta påverkar både omdöme och legitimitet. Det är också relevant att 

relatera datorprogrammet(n) till dessa faktorer då det oftast ses som ett automatiserande 

av revisionen, vilket i sin tur kan tyda på att revisionen blir mer lika oberoende av vem 

som är klienten (Cushing & Loebbecke, 1986; Power, 2003; Broberg, 2013). Dirsmith 

och Haskins (1991), Myers (1997), Power (2003) samt Broberg (2013) påpekar att ett 

mer strukturerat arbetssätt leder till produktivitet på grund av att många delar av 

revisionsprocessen ser likartade ut. Även respondenterna 1 och 2 från de båda 

intervjuerna (Personlig kommunikation, intervjuer, 2015-04-26, 2015-04-27) har belyst 

väsentligheten med att använda ett datorsystem eftersom det underlättar och skapar 
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kvalitet i arbetet. Detta påstående är därmed tänkt att mäta om datorsystemet används i 

revisionsprocessen för att det skapar en standardisering eller ett konsekvent arbetssätt.  

 

4.5.2.2 Påstående 2 

Det andra påståendet är: Genom att skriva in de uppgifter jag får från klienten/kunden 

föreslår Datorprogrammet(n) det som ska granskas (påstående 12 i enkäten). Anledningen 

till att detta påstående valdes är att respondenterna 1 och 2 från intervjuerna (Personlig 

kommunikation, intervjuer, 2015-04-26, 2015-04-27) har belyst väsentligheten med att 

använda ett datorprogram eftersom det underlättar och skapar kvalitet i arbetet. Orsaken 

till att det underlättar och skapar kvalitet är för att datorsystemet föreslår vilka 

granskningsåtgärder som ska genomföras för respektive kund utifrån de poster som 

revisorn fyllt i som riskfyllda (Personlig kommunikation, Respondent 1, intervju, 2015-

04-27). Även Power (2003) och Broberg (2013) tar upp att det blivit mer tryck på 

rationalisering och formalisering vilket bland annat syns genom att det förekommer mer 

tekniska riktlinjer i revisionen. Därför är detta påstående tänkt att mäta varför 

datorsystemet används i revisionsprocessen. 

  

4.5.2.3 Påståenden 3 och 4 

Det tredje påståendet är: Datorprogrammet(n) gör att revisionen får hög kvalitet 

(påstående 15 i enkäten). Motivet till att detta påstående valdes är att tidigare forskare 

som exempelvis Manson et al. (2001) påpekar att datorsystemet ökar möjligheten för 

revisorerna att skapa kvalitet. En annan orsak till att detta påstående använts är att Broberg 

(2013) själv har ställt en liknande fråga i sin studie om datorsystemet och kopplingen till 

hög kvalitet. För att respondenten inte enbart ska kunna fylla i svar på en sida har även 

ett kontrollpåstående skapats för detta påstående, kontrollpåståendet har därför blivit 

påstående fyra och det är: Att använda datorprogrammet(n) i revisionsprocessen leder 

inte till skapande av kvalitet (påstående 36 i enkäten). Genom att använda ett 

kontrollpåstående har målet varit att få respondenten att läsa varje påstående innan hon 

svarar, vilket till följd därav kan skapa en högre tillförlitlighet till respondentens svar. 

Därför anses dessa påståenden vara relevanta, då påståendena syftar till att datorsystem 

under revisionsprocessen används för att uppnå kvalitet. 

 



© Holgersson & Magnusson – Högskolan Kristianstad, 2015 

59 

4.5.2.4 Påstående 5  

Det femte påståendet är: Genom att använda datorprogrammet(n) kan jag härleda 

dokumenten i revisionsprocessen (påstående 9 i enkäten). Orsaken till att detta påstående 

finns med i denna enkätundersökning är som Kosmala McLullich (2003) tar upp att 

genom IT-systemen kan revisorn eller behörig snabbt och enkelt ta fram relevant 

information. Till exempel granskar en kontrollant revisionsuppdraget och kan på ett 

snabbt och enkelt sätt se vad för dokument revisionen innehåller och när de användes. 

Detta skapar i sin tur transparens och tillförlitlighet eftersom det finns en tydlig härledning 

till beviset. Även respondent 1 (Personlig kommunikation, intervju, 2015-04-27) sade: 

"Det är ISA som säger att för att ett dokument ska anses tillförlitligt måste man också 

kunna härleda det[...]." På grund av detta resonemang anser vi det relevant att ha med 

detta påstående i enkäten då det är tänkt att mäta faktorn härledning i förhållande till 

datorprogrammet(n). 

  

4.5.2.5 Påstående 6 

Det sjätte påståendet är ställd som en fråga och den är: Hur viktig är FARs och 

Revisorsnämndens rekommendationer för att uppnå kvalitet (påstående 41 i enkäten)? 

Motivet för att använda detta påstående i vår enkät är att detta påstående belystes mycket 

starkt av respondent 1 (Personlig kommunikation, intervju, 2015-04-27). Hon antydde att 

både FARs och Revisorsnämndens uttalanden är en viktig del inom revisionen då de 

ställer krav på hur revisionen ska se ut, innehållet på revisionen samt beteendet hos 

revisorn. Av den orsaken ansågs detta påstående relevant eftersom det mäter om FAR och 

Revisorsnämnden sätter kraven för kvaliteten i revisionen. Det vill säga om revisorerna 

anser att FAR och Revisorsnämnden är grunden för professionens självreglering. 

  

4.5.2.6 Påstående 7 

Det sjunde påståendet är: Lagar, regler och standarder skapar tilltro till revisionen 

(påstående 31 i enkäten). Anledningen till att detta påstående finns med i enkäten är att 

respondent 2 (Personlig kommunikation, intervju, 2015-04-26) anser att lagarna, reglerna 

och standarderna är till för att skapa tilltro till revisionen som helhet och revisorernas 

arbetsuppgifter. Skälet till att lagar, regler och standarder klumpas ihop i ett påstående är 

för att revisorerna själva uttrycker sig som att allting hör samman. Ett exempel på detta 

är att:  
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Sen följer vi den här boken som jag har och det är då FARs medlemsvolym 

och den tar upp alla stadgar och etikregler, här står ju hur vi ska…[arbeta 

efter] god yrkessed, [ha ett] professionellt beteende, organisationen, 

tystnadsplikt, hur vi ska debitera alltså arvodes debitering med mera 

(Personlig kommunikation, respondent 1, intervju, 2015-04-27).    

Vidare påpekade Respondent 1 (Personlig kommunikation, intervju, 2015-02-27) att FAR 

boken, FARs medlemsvolym, även behandlar de svenska lagarna, 

branschorganisationens regler samt ISA standarderna och att dessa lagar, regler och 

standarder är viktiga att följa för att andra ska kunna lita på revisorns påstående. Därför 

anser vi att det är relevant att ha med detta påstående i enkäten då påståendet mäter hur 

mycket lagar, regler och standarder skapar tilltro till revisionen. 

 

4.5.2.7 Påståenden 8 och 9 

Det åttonde påståendet på variabeln struktur är: Lagar, regler och standarder skapar 

riktlinjer för revisionen och vad revisionen innehåller (påstående 33 i enkäten). Skälet till 

att detta påstående är väsentligt att ha med i vår studie är att tidigare forskare som Myers 

(1997), Buhr (2002), Öhman et al. (2006) och Broberg (2013) tar upp att mer lagar, regler 

och standarder har uppkommit på grund av efterfrågan på mer riktlinjer i 

revisionsprocessen. Även de två respondenterna från de olika intervjuerna har antytt 

vikten i att professionen har lagar, regler och standarder eftersom det då går att följa vad 

som ska göras och vad exempelvis revisionen ska innehålla. Således används detta 

påstående i enkäten för att det ger möjlighet att mäta ifall revisorernas riktlinjer grundar 

sig på lagar, regler och standarder. Detta påstående följs av påstående nio som är ett 

kontrollpåstående som lyder: Lagar, regler och standarder är inte till för att skapa riktlinjer 

för vad revisionen och vad revisionen innehåller (påstående 22 i enkäten). Även här 

används kontrollpåståendet för att se till att respondenten funderar på sina svar i 

undersökningen.  

  

4.5.2.8 Påståenden 10 och 11 

Det tionde påståendet är: Datorprogrammet(n) idag är en kvalitetssäkring för att man inte 

ska kunna avsluta revisionen om det finns påståenden som motsäger varandra (påstående 

8 i enkäten). Skälet till att detta påstående finns med är att Respondent 1 (Personlig 

kommunikation, intervju, 2015-04-27) ansåg att då datorsystemet är sammanlänkat med 

ISA finns det vissa spärrar som måste klaras av innan revisionen kan avslutas. Orsaken 
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till att dessa spärrar finns är för att revisorn bland annat inte ska kunna motsäga sig själv 

under revisionsprocessen och därmed brista i revisionskvaliteten (Personlig 

kommunikation, respondent 1, intervju, 2015-04-27). En annan orsak till att detta 

påstående ställdes är att Broberg (2013) själv ställt påståenden till revisorer om 

datorprogrammet(n) och dess förhållande till kvalitet och comfort. Genom att även lyssna 

till Respondent 1 har därmed det tionde påståendet tagits fram. Detta påstående har därför 

varit tänkt att mäta till hur stor del användningen av datorprogrammet fungerar som en 

kvalitetssäkring.  

 

Emellertid är det viktigt att ha kontrollfrågor, vilket i sin tur har inneburit att det elfte 

påståendet är ett kontrollpåstående på det tionde påståendet. Det elfte påståendet är: Jag 

kan avsluta revisionen i datorprogrammet(n) även om det finns påståenden som motsäger 

varandra (påstående 25 i enkäten). Precis som tidigare kontrollpåstående är detta 

påstående tänkt att mäta samma sak som påstående tio mäter. Anledningen till att det 

finns regelbundna kontrollpåståenden är för att den svarande inte ska kunna genomföra 

enkäten utan att behöva tänka eller läsa påståendena. Genom att ha dessa 

kontrollpåståenden skapas det därför en högre tillförlitlighet till studiens insamlade 

material. 

  

4.5.2.9 Påstående 12 

Påstående tolv i oberoende variabeln struktur är: Datorprogrammet(n) är anpassat efter 

lagar, regler och standarder för att man inte ska missa något i revisionen (påstående 19 i 

enkäten). Respondent 1 tog upp under intervjun att datorprogrammen hon använde var 

baserade på de lagar, regler och standarder som används i en revisionsprocess (Personlig 

kommunikation, 2015-04-27). Vidare tog hon även upp att följa lagen är ett sätt att vara 

legitim. Detta påstående är således tänkt att få fram hur revisorerna anser att 

datorprogrammet(n) är baserat lagar, regler och standarder, vilket kan leda till att lagar 

följs och till följd därav skapas legitimitet. Power (2003) tar upp att datorprogram skapar 

struktur och transparens vilket leder till skapande av legitimitet. Detta påstående används 

i enkätundersökningen då det ska visa hur revisorer anser att datorprogrammet(n) 

anpassas efter lagar, regler och standarder. 
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4.5.3 Oberoende variabeln omdöme 

Den tredje gruppen består av oberoende variabeln omdöme. Denna variabel är uppdelad 

i tolv påståenden som handlar revisorns omdöme och hur det uppfattas. Precis som med 

ovanstående två variabler har det använts andra ord och begrepp och inte enbart ordet 

omdöme. Ord som använts, förutom omdöme, är bedömning, tolkning, uppfattning, 

känsla och skeptisk. Dessa nyckelord som används i enkätundersökningen ger 

tillsammans en blick i hur revisorn använder sitt omdöme och hur viktigt revisorn anser 

det är med ett omdöme i revisionen. Enkätens påstående baseras på tidigare studier som 

tar upp dessa ord och begrepp. Påståenden baseras också på pilotstudiens två intervjuer 

som gjordes. De tolv påståenden som enkäten innehåller ska mäta vad auktoriserade 

revisorer anser om omdöme och hur det används i olika situationer i revisionsprocessen. 

Genom att använda de ord som våra intervjurespondenter använt samt ord från tidigare 

studier bör revisorerna känna igen dessa ord samt känna till kontexten som de används i. 

Detta bör således leda till tillförlitligare svar i studiens enkätundersökning. 

 

4.5.3.1 Påstående 1 

Det första påståendet är: Vid bedömning av en klient/kund använder jag "sunt förnuft" 

(påstående 14 i enkäten). Anledningen till att detta påstående är relevant för denna studie 

är att påståendet mäter hur omdömet används av en individ. Person 1 (Personlig 

kommunikation, 2015-04-27) utryckte under intervjun att omdömet helt baseras på 

revisorns så kallade "sunda förnuft". Med sunt förnuft menar respondenten att revisorn 

använder sin kunskap, sin skepticism och sin känsla om organisationen som blir 

reviderad. Broberg (2013) tar upp att professionellt omdöme är en del av den 

professionalitet som en revisor ska ha. Revisorn måste varje gång kunna göra en objektiv 

bedömning av en klient/kund oavsett om den verkar ärlig, alltid är noggrann och tydlig. 

Det gäller då att kunna se vem det är som ska kontrolleras mer eller mindre och då 

använder revisorn "sunt förnuft". Libby och Luft (1993) tar upp att mer erfarna revisorer 

använder mer av sitt "sunda förnuft" och blir effektivare i att veta vad som ska granskas 

och vilka frågor som ska ställas till klienten/kunden. Således är det av betydelse att ha 

med detta påstående i enkätundersökningen. 

 

4.5.3.2 Påstående 2 

Det andra påståendet är: Min uppfattning av klienten/kunden påverkas av riskerna i 

branschen där klienten/kunden är verksam (påstående 24 i enkäten). Detta påstående 
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syftar till att uppfattningen ändras beroende på vilken bransch klienten/kunden är 

verksam inom. Skälet till att detta påstående är betydelsefullt att ha med i 

enkätundersökningen är att båda respondenterna i intervjuerna (Personlig 

kommunikation, 2015-04-26, 2015-04-27) belyser uppfattningen som en relevant faktor 

i förhållande till klientens risker. Båda förklarar att vissa faktorer inom branschen där 

klienten/kunden är verksam skiljer sig mot andra branscher och ett exempel på detta kan 

vara en pizzabagare som har en större kontanthantering än andra typer av företag. Broberg 

(2013) tar upp att det är viktigt att en revisor skaffar sig en förståelse för klienten/kunden 

och dess verksamhet. Denna uppfattning revisorn får skapar sedan möjlighet för revisorn 

att genomföra en bedömning av klienten/kunden. Öhman et al. (2006) menar på att det är 

en förutsättning att revisorn använder sitt omdöme och det innefattar att se de risker som 

finns för det bolag som revideras. Därav är detta påstående väsentligt att ha med i 

enkätundersökningen då det mäter uppfattning i förhållande till omdöme. 

 

4.5.3.3 Påståenden 3, 4 och 5 

Det tredje och det fjärde påståendet riktar sig båda till att kontrollera hur mycket av 

strukturen som påverkar omdömet. Påstående tre är: Det är viktigt att använda lagar, 

regler och standarder för att göra en bedömning av klienten/kunden (påstående 21 i 

enkäten). Påstående fyra är: Datorprogrammet(n) gör det enklare för mig att göra en 

bedömning av klienten/kunden (påstående 38 i enkäten). Broberg (2013) har själv ställt 

ett liknande påstående där hon behandlar att revisorn gör professionella bedömningar 

genom de system hon är bekväm i. Anledningen till att dessa påståenden hör samman är 

för att datorsystemet(n) är uppbyggt av ISA standarder och de lagar som finns i Sverige 

(Personlig kommunikation, person 1 & 2, 2015-04-27, 2015-04-26).  En annan del är att 

i bland annat regleringen står det utförligt beskrivet om så kallade allmänna villkor (FAR 

Akademi, 2014). I dessa villkor står det beskrivet om revisionens omfattning och 

utförande. Dock tar både Francis (1994) och Broberg (2013) upp att struktur inte leder 

till att omdömet minskar utan istället kan strukturen hjälpa till att föra omdömet vidare. 

Strukturen kan guida revisorn till att göra mer kvalificerade bedömningar (Kosmala 

McLullich, 2003; Broberg, 2013), vilket kan leda till ett bättre omdöme om 

klienten/kunden. Det är därmed relevant att ha dessa påståenden i enkäten då de mäter 

sambandet mellan omdöme och struktur i revisionsprocessen.  
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Det femte påståendet på oberoende variabeln omdöme är ett kontrollpåstående för 

påstående fyra och det är: Datorprogrammet(n) gör det svårare att göra en bedömning av 

klienten/kunden (påstående 26 i enkäten). Detta påstående är endast baserat på tidigare 

forskning av bland annat Cushing och Loebecke (1986), Power (2003) samt Broberg 

(2013). Tidigare forskning tar upp att revisionsprocessen har blivit mer strukturerad under 

senare år med bland annat lagar, regler och standarder och genom att det är så reglerat 

minskar omdömet. Därför ansågs det viktigt att ställa ett påstående i negativ karaktär för 

att se om revisorerna själva uppfattar det som att strukturen tagit över och på grund av det 

har omdömet i revisionsprocessen minskat. 

 

4.5.3.4 Påståenden 6, 7 och 8 

Det sjätte påståendet är: Mitt omdöme angående klienten/kunden bygger på vilken känsla 

jag får av klienten/kunden (påstående 30 i enkäten). Detta påstående är baserat på 

respondenterna 1 och 2 från intervjuerna. Grunden till detta är att vid intervjuerna har 

båda respondenterna tagit upp att omdömet handlar om att få en känsla och genom den 

känslan kan revisorn göra en bedömning (Personlig kommunikation med personerna 1 & 

2, intervjuer, 2015-04-26, 2015-04-27). Power (2003) tar i sin tur upp att känslan kommer 

från flera interaktioner med klienten/kunden, vilket leder till att påstående sex till viss del 

utvecklar det sjunde påståendet. Påstående sju är: Mitt omdöme angående 

klienten/kunden bygger på tidigare interaktioner med klienten/kunden (påstående 16 i 

enkäten). Fast att dessa påståenden är tämligen lika beskriver de ändå olika saker eftersom 

påstående sex tar upp att omdömet bygger på känslan av klienten/kunden medan 

påstående sju behandlar att bedömningen sker genom tidigare interaktioner med kunden. 

Därför är det relevant att ha två påståenden som är ganska närliggande eftersom det kan 

stärka hur omdömet relateras i förhållande till känsla och tidigare interaktioner.  

 

Det åttonde påståendet är ett kontrollpåstående av påstående sju och det är: Mitt omdöme 

baseras på samma grunder oavsett om jag reviderat klienten/kunden tidigare eller inte 

(påstående 34 i enkäten). Detta påstående ska se till att respondenten inte slappnar av och 

slentrianmässigt genomför enkäten. Respondenternas svar ser förhoppningsvis 

spegelvända ut jämfört med deras svar på påstående sju och svaren kan ge en indikation 

ifall respondenterna tänker under enkäten eller enbart fyller i den utan att fundera mycket 

över enkätens påstående. 
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4.5.3.5 Påstående 9 

Det nionde påståendet för oberoende variabeln omdöme är: Jag gör egna tolkningar av de 

insamlade bevisen från klienten/kunden (påstående 20 i enkäten). Anledningen till att 

detta påstående är relevant att ha i enkäten är för att respondenterna 1 och 2 från 

intervjuerna (Personlig kommunikation, 2015-04-27, 2015-04-26) antydde båda att även 

om bevisen i revisionen läggs in i datorsystemet är det ändå revisorn själv som tolkar 

informationen och tar beslut över om något mer ska granskas. Broberg (2013) tar upp att 

revisorn ska vara skeptisk, ifrågasättande och vara självständig, vilket kan kopplas till att 

en revisor ska tänka själv och göra egna tolkningar. På grund av denna orsak är det 

relevant att testa detta påstående i enkäten eftersom det skulle visa om revisorer ständigt 

gör subjektiva bedömningar eller om de litar mer på att datorsystemet plockar fram 

relevant data.  

 

4.5.3.6 Påstående 10 

Det tionde påståendet är: Genom att ha ett skeptiskt synsätt under revisionen kan jag göra 

en bättre bedömning av klienten/kunden (påstående 17 i enkäten). Bamber et al. (2005) 

skriver att revisorer blir mer skeptiska när någon information inte ser helt trovärdig ut och 

att revisorer då granskar samtliga bevis mer ingående. Lee et al. (2013) tar upp att revisorn 

ska vara ifrågasättande för att kunna göra en så bra bedömning som möjligt av 

klienten/kunden. Broberg (2013) menar att ett skeptiskt synsätt är en del av revisorns 

professionalitet som alltid ska finnas med i revisorns arbete. Detta ger påstående tio en 

anledning att finnas med i enkäten.  

 

4.5.3.7 Påstående 11 

Det elfte påståendet är: Att vara skeptisk till information är viktigt i revisionsprocessen 

(påstående 10 i enkäten). Påståendet tar upp hur pass viktigt respondenterna anser att 

skepticism och ifrågasättande av kunden är i revisionsprocessen. Broberg (2013) tar upp 

att revisorns skepticism är olika från revisor till revisor. Bell et al. (2005) tar upp att en 

revisor alltid ska ha tvivel till motsatsen är bevisad, vilket ger grund för att detta påstående 

ska vara med i enkätundersökningen. Respondent 1 från intervjun (Personlig 

kommunikation, intervju, 2015-04-27) syftar på att revisorer ser olika på sitt användande 

av sitt omdöme och sin skepticism beroende på erfarenhet. På grund av ovanstående 

information finns detta påstående med i enkätundersökningen för att kunna belysa hur 

viktigt det är att vara skeptisk i revisionsprocessen. 
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4.5.3.8 Påstående 12 

Det sista påståendet angående omdömet är: Jag behöver inte ifrågasätta det material och 

de påståenden som min klient/kund ger mig för att kunna göra en bedömning av 

klienten/kunden (påstående 18 i enkäten). Detta påstående är ett negativt påstående som 

ska få respondenten att tänka och inte enbart hålla sig till ena sidan och "klicka" 

slentrianmässigt i sina svar. Påståendet ska ta upp revisorns skepticism, vilket enligt Lee 

et al. (2013) är en form av risktagande av revisorn, var denne ska lägga sin risk- och 

väsentlighetsnivå. Popova (2013) tar upp att en revisor med högre grad av skepticism och 

ifrågasättande är mer oberoende och har en objektiv syn genom hela revisionsprocessen. 

Libby och Luft (1993) menar att ju mer erfarenhet en revisor har desto mer kan denne 

ifrågasätta kunden ställa mer precisa frågor. Av dessa skäl är detta påstående intressant 

att ställa till respondenterna för att se hur de ställer sig till ifrågasättandet till material och 

påståenden från klienten/kunden. 

 

4.5.4 Operationalisering kontrollvariabler 

Den fjärde och sista gruppen består av de kontrollvariabler som studien använder sig av. 

Tidigare studier har visat att det lämpar sig med ett visst antal inledande frågor (se Buhr, 

2002; Broberg, 2013). Dessa frågor berör respondentens ålder, kön, erfarenhet, om 

personen praktiserar revisorsyrket idag eller om personen arbetar vid en Big 7 byrå eller 

en icke Big 7. Anledningen till att dessa frågor ställdes är för att studien syftar till att nå 

fram på individnivå och vad respondenten reflekterar kring olika påståenden. En annan 

orsak till att dessa kontrollvariabler valdes var att tidigare forskning som Law (2008) och 

Broberg (2013) har satt upp dessa som specifika kontrollvariabler inom revision. Även 

Buhr (2002) har kartlagt att respondentens reflektioner påverkas bland annat av dennes 

ålder, kön och hur länge man arbetat. Dessa kontrollvariabler är tänkt att mäta de 

individuella skillnader samt skillnader i byråstorlek, både till antal anställda och till 

storlek på klienter/kunder, vilket torde ge antydan att arbetssätten skiljer sig åt beroende 

på de individuella egenskaperna samt revisionsbyråns storlek. Att dessa frågor besvarar 

de anledningar vi nämnde ovan torde vara av hög sannolikhet då dessa kontrollvariabler 

är frekvent förekommande i liknande studier. Genom att använda kontrollvariabler ökar 

studiens reliabilitet eftersom datainsamlingens tillförlitlighet tar hänsyn till skillnader i 

ovan nämnda kontrollvariabler. Även validiteten av studien stärks med hjälp av 

användningen av kontrollvariabler, orsaken till detta är att genom att använda 
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kontrollvariabler kan studien se om det finns något utanför de oberoende variablerna, till 

exempel genus och ålder, som påverkar de beroende variablerna (Black, 1999). 

  

4.5.4.1 Ålder 

Den första kontrollvariabeln är ålder (fråga/påstående 1 i enkäten). Orsaken till att den är 

en kontrollvariabel i denna studie är att ju äldre man är desto mer kunskap anses man ha. 

Även respondent 1 (Personlig kommunikation, intervju, 2015-04-27) uttryckte sig att ju 

äldre man är desto mer kunskap och förståelse har man för det arbete som ska utföras. 

Vilket tyder på att legitimiteten tordes stärkas ju äldre revisorn är. En annan anledning till 

att ålder valdes var att forskare som Burh (2002) har tagit upp att det är relevant att ta 

hänsyn till respondentens ålder då åldern kan påverka individens uppfattning av olika 

påståenden. Därav anser vi att det är väsentligt att använda kontrollvariabeln ålder i vår 

studie. De lite äldre revisorerna torde använda sitt omdöme mer än de som är lite yngre 

med tanke på det som står skrivet ovan. Det skulle även kunna påverka arbetssättet och 

olikheter kan uppstå hur de anser sig skapa legitimitet. 

 

4.5.4.2 Genus 

Den andra kontrollvariabeln är genus (fråga/påstående 2 i enkäten). Anledningen till att 

genus valdes som en kontrollvariabel är att tidigare forskning inom bland annat revisorns 

omdöme har använt denna kontrollvariabel (jfr. Umar & Anandarajan, 2004). Även Buhr 

(2002) har påpekat att vid undersökningar som behandlar individer reflektioner är det 

viktigt att ta hänsyn till individens sociala position och då nämns genus som en av de 

främsta faktorerna. Vilket tyder på att män och kvinnor eventuellt har olika uppfattningar 

om vad som skapar legitimitet. Därför har vi valt att ta hänsyn till om den auktoriserade 

revisorn är kvinna eller man. 

 

4.5.4.3 Erfarenhet  

Hur länge man har varit auktoriserad revisor är också en relevant kontrollvariabel 

(fråga/påstående 3 i enkäten). Respondent 1 (Personlig kommunikation, intervju, 2015-

04-27) tog exempelvis upp att "[v]issa är väldigt regelstyrda [och det handlar egentligen 

om att] man är nybörjare". Detta kan därmed ses att desto längre en revisor arbetat med 

revisionen desto mer erfarenhet har hon för sitt arbete och på så sätt kan legitimiteten 

stärkas om revisorn har högre erfarenhet. Även tidigare forskare som Broberg (2013) har 

använt denna variabel när hon genomfört sina studier om revisorns arbete i Big 4 byråer. 
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Då tidigare studier inom området har tagit upp denna kontrollvariabel samt att respondent 

1 (Personlig kommunikation, intervju, 2015-04-27) uttryckt sig att desto mer erfarenhet 

en revisor har desto mer kan hon använda sitt omdöme anser vi det relevant att använda 

detta som en kontrollvariabel. 

  

4.5.4.4 Är respondenten verksam inom revision idag 

En fjärde kontrollvariabel har varit viktig i denna studie och det är om respondenten är 

verksam inom området idag (fråga/påstående 4 i enkäten). Vi anser att svaren kommer att 

skilja sig åt om det är en aktiv revisor eller en revisor som tidigare arbetat med revision. 

Broberg (2013) tar upp att det tillkommer och förändras lagar och regler kontinuerligt, 

hon tar också upp att en revisor måste vara uppdaterad med sin kunskap om revisionen. 

Revisorsprofessionen och branschen som sådan är i ständig förändring. Således anser vi 

att om icke aktiva revisorer svarar på enkäten kommer vi att ta bort dem från studien 

eftersom de kan påverka resultatet då de eventuellt saknar kunskaper om hur branschen 

och arbetssättet ser ut idag. 

 

4.5.4.5 Big 7 

Slutligen har vi också valt att ha Big 7 byråerna som kontrollvariabel (fråga/påstående 5 

i enkäten). De revisionsbyråer som ingår i Big 7 är EY, PWC, KPMG, Deloitte, BDO, 

Grant Thornton och Mazars. Anledningen till det är att under våra intervjuer uppfattade 

vi att det finns olika arbetssätt beroende på storleken på byrån. Därmed kan det antydas 

att legitimiteten skapas utifrån olika förutsättningar beroende på vilken byrå revisorn 

arbetar på. Det går tydligare att uttrycka det som respondent 1 (Personlig kommunikation, 

intervju, 2015-04-27) tog upp att för ett stort uppdrag bestod revisionsteamet av tre 

stycken personer, en påskrivande revisor, en granskningsledare och en assistent. Detta 

gick emot respondents 2 (Personlig kommunikation, intervju, 2015-04-26) uttalande som 

tog upp att vid ett stort uppdrag vid hennes byrå kunde det röra sig om upp till tio personer 

i revisionsteamet. Precis som Law (2008) tar upp kan detta bero på att större byråer ofta 

tar sig an stora bolag och koncerner medan små byråer istället tar sig an medium och små 

organisationer. På grund av detta är det viktigt att använda Big 7 byråer som en 

kontrollvariabel. 
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4.6 Enkätens svarsfrekvens 

Enkätens svarsfrekvens har varit låg för denna studie. Detta var förväntat då revisorer har 

högsäsong nu, vilket kan göra det svårt för dem att besvara enkäten. En annan anledning 

till att många inte svarat har varit att auktoriserade revisorer får förfrågningar om att 

genomföra många enkäter varje år och på grund av det kanske de endast svarar på vissa 

och hoppar andra eller så svarar de inte på någon av förfrågningarna. 

 

Enkäten skickades ut till 2992 personer och av de personerna svarade 113 personer på 

enkäten (figur 4.1). Detta innebär därför ett bortfall på 2879 personer, av dessa 2879 

personer som inte svarade hade vi felaktig email adress till 66 personer. Av de 113 

personer som svarade på enkäten var det 21 stycken som inte svarade fullständigt, 

upphovet till det kan vara att de eventuellt fått något som kommit och stört medan de 

fyllde i enkäten, en annan orsak kan vara att de påbörjade enkäten men kände att det var 

för många påståenden och på grund av det avslutade de inte enkäten. Av de som svarade 

var 78 män och 35 kvinnor. 

 

 

Figur 4.1 Enkätens svarsfrekvens 

 

För att samla in så många svar som möjligt skickade vi ut två stycken påminnelser på 

enkäten. Innan första påminnelsen skickades ut hade vi totalt 56 svar och innan den andra 

påminnelsen hade vi totalt 83 svar och slutligen efter den andra påminnelsen fick vi totalt 

ihop 113 svar. Det innebär att efter första påminnelsen kom ytterligare 27 svar och efter 

den andra påminnelsen inkom ytterligare det 30 svar. 

3,14%
0,72%

96,14%

Fullständiga svar

Delvis svarat

Ej svarat
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4.7 Etiska beaktanden 

Då studien är genomförd på en högskolenivå innebär det att studiens etikprövning inte 

hamnar under etikprövningslagen (SFS 2008:192), men studien har ändå baserats på 

etiska beaktanden. Eftersom denna studie använder en webbenkät i huvudstudien har det 

lagts in spärrar för att vi inte ska få information om användare, ägare eller IP-adress. Detta 

har gjorts för att studiens respondenter ska kunna genomföra sina svar anonymt. Vidare 

har även intervjuerna i pilotstudien utgått utifrån ett samtycke mellan respondenterna och 

oss, detta för att underlätta intervjuerna, men också för att få ett öppet samtal under 

intervjun. För att även stärka anonymiteten för respondenterna vid intervjutillfällena har 

vi gjort ett aktivt val att inte nämna respondenterna vid namn, utan istället benämns de 

som respondent 1 och respondent 2. I både pilot- och huvudstudien har allt material 

anonymiserats och det har alla som deltagit i undersökningarna fått information om. 

Orsaken till att allting har anonymiserats är att det uppmuntrar respondenten till att vara 

öppen och ärlig. Slutligen då alla svar från respondenterna varit konfidentiella har all 

information som berört detta varit utom räckhåll för obehöriga.  
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5. Analys 

Det femte kapitlet behandlar studiens analys. Kapitlet börjar med att föra en diskussion 

om studien ska baseras på faktoranalyser eller index. Därefter kontrolleras de åtta 

kontrollpåståenden som har funnits i enkätundersökningen. Utifrån utfallet på 

kontrollpåståendena har faktoranalyser och normalfördelningstest genomförts på 

legitimitet, struktur och omdöme. För att sedan se ett samband mellan de olika 

komponenterna samt kontrollvariablerna har korrelationstest genomförts. Slutligen har 

analysen avslutats med att tolka olika regressionsanalyser. 

 

För att kunna ta ett beslut utifall faktoranalys eller index skulle användas för att analysera 

materialet mot studiens hypoteser genomfördes ett korrelationstest av alla påståenden och 

kontrollvariabler (se bilaga 6). Genom att göra ett korrelationstest innehållande alla 

påståenden gick det att se hur många påståenden som samkorrelerade med varandra. Detta 

har varit viktigt eftersom påståendena som ställdes var tänkta att observera samma saker 

fast från olika vinklar. På grund av att det finns en samkorrelation har det varit mer 

lämpligt att använda oss av en faktoranalys. Skälet till detta har varit att varje variabel 

bestod av ett flertal påståenden och genom en faktoranalys har påståendena kunnat 

komprimeras till färre komponenter (Pallant, 2010).  

 

5.1 Kontroll av kontrollpåståenden  

Studien har använt sig av åtta stycken kontrollpåståenden och dessa har testats för att se 

ifall kontrollpåståenden observerar samma sak som de positivt ställda påståendena. (Se 

tabell 5.1). Se även bilaga 8 för specificering av vilka påstående som kontrollerades mot 

varandra. 
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Tabell 5.1: Chi-två test på kontrollpåståenden 

 

Kontrollpåstående ett och två för legitimitet visar båda på en signifikans vilket betyder 

att kontrollpåståendet mäter samma sak som det positivt ställda påståendet mäter. Då de 

mäter samma sak har vi valt att använda de positivt ställda påståendes svar. Det sista 

kontrollpåståendet för legitimitet visade sig inte vara signifikant (tabell 5.1). Orsaken till 

detta beror troligtvis på att det negativa påståendet inte har uppfattats som negativt av alla 

respondenter eller att respondenten missat att frågan är en negation och därmed torde sätta 

ett lågt värde på detta påstående om respondenten satt ett högt värde på det positivt ställda 

påståendet. I detta fall tyder det på att respondenten inte lyckats uppfatta negationen, 

vilket i sin tur kan ses naturligt eftersom person inte läser hela meningar utan endast delar 

av meningen och hjärnan tyder vad det står och på så sätt kan negationen ha missats 

(Dahnielson, 2006). Dock har respondenterna svarat med mer lika uppfattning på det 

positiva påståendet, vilket tolkas som fler uppfattat det positiva påståendet på liknande 

sätt, och på grund av det har endast det positiva påståendet använts i kommande analyser. 

 

Samtliga kontrollfrågor inom oberoende variabeln struktur visade sig vara signifikanta 

vilket tolkas som att respondenterna har uppmärksammat dessa påståenden och svarat på 

ett tillförlitligt sätt. För att underlätta i kommande analyser har vi valt att använda oss av 

de positivt ställda påståendena för variabeln struktur.  

 

Kontrollpåstående sju som observerar variabeln omdöme visade sig ha uppfattats korrekt 

som en negation medan det positivt ställda påståendet verkar ha gett dubbla budskap och 

Pearson Chi-två Värde df asymptotisk Signifikans (2-sidig)

Kontrollpåstående 1 Legitimitet 30,336
a

18 0,034

Kontrollpåstående 2 Legitimitet 92,360
a

36 0,000

Kontrollpåstående 3 Legitimitet 41,492
a

30 0,079

Kontrollpåstående 4 Struktur 69,877
a

36 0,001

Kontrollpåstående 5 Struktur 43,380
a

18 0,001

Kontrollpåstående 6 Struktur 74,595
a

36 0,000

Kontrollpåstående 7 Omdöme 38,832
a

30 0,130

Kontrollpåstående 8 Omdöme 43,608
a

30 0,054

n=91

Chi-två test
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på så sätt gett mer spridning i svaren (tabell 5.1). En orsak till detta kan bero på att det 

positiva påståendet har formulerats fel eller varit svårtolkat, vilket inneburit att det blivit 

en stor variation i svaren. Detta har tolkats genom att värdet inte är signifikant i chi-två 

testet mellan de två påståendena (se tabell 5.1). Även svaren från respondenterna har gåtts 

igenom för att se hur de svarat och på så sätt har vi kunnat göra tolkningen ovan. Vi har 

därför använt oss av kontrollpåståendet i vidare analyser i studien. Det åttonde 

kontrollpåståendet som även det observerar omdömet visar inte heller på någon 

signifikans. Tolkningen av detta kontrollpåstående i förhållande till det positiva 

påståendet är att kontrollpåståendet varit dåligt formulerad av oss och därmed inte varit 

direkt formulerad som en negation till det positiva påståendet, därmed har det således 

kunnat misstolkas. Orsaken till detta är att vi inte varit tillräckligt tydliga när vi skrev 

kontrollpåståendet, vilket gjorde att i slutändan hade vi själva svårt att uppfatta om 

kontrollpåståendet mätte det vi ville att det skulle mäta. På grund av detta har det positiva 

påståendet använts i framtida studier. 

 

5.2 Beroende variabeln legitimitet 

Legitimiteten har bestått av tolv påståenden, men då tre påståenden varit 

kontrollpåståenden har tre stycken påståenden uteslutits från vidare analyser. I detta fall 

har endast de positiva påståendena använts vilket har gett oss nio stycken påståenden att 

använda i framtida analyser. Dessa nio påståenden har sedan grupperats till tre stycken 

komponenter. Dessa tre komponenter har slutligen testats för att kunna observera om 

komponenterna är normalfördelade eller inte. 

 

5.2.1 Faktoranalys av legitimitet 

Genom att göra en faktoranalys har påståendena delats in i färre komponenter, det vill 

säga att påståendena har reducerats ner till mer sammanhängande komponenter (Pallant, 

2010). För att kunna specificera och tydliggöra laddningarna för varje påstående inom 

respektive komponent har en Varimax roterad matris använts (Pallant, 2010). 

Ursprungligen fanns det tolv stycken påståenden varav tre var kontrollpåstående som 

skulle observera legitimiteten, vilket ledde till att tre stycken påståenden togs bort då det 

inte går att göra en faktoranalys med påståenden som är identiska med varandra.  

 

Den faktoranalys som genomfördes, med de nio påståendena, påvisade att det femte 

påståendet för legitimiteten: att vara legitim handlar om att följa lagen, endast hade en 
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svag korrelation till de andra påståendena inom komponenten. Detta undersöktes genom 

att göra ett korrelationstest på komponenternas påståenden, det vill säga att göra ett internt 

korrelationstest. Den interna korrelationen, med påstående fem visade, värden mellan 

0.118 och 0.346. Detta tyder på att det femte påståendet inte riktigt observerar 

komponenten utan istället mäter någonting annat än övriga påståenden (Pallant, 2010). 

På grund av detta har påstående fem uteslutits från faktoranalysen. Efter att ha genomfört 

faktoranalysen (tabell 5.2) utan påstående fem (Att vara legitim handlar om att följa 

lagen) kontrollerades korrelationen i varje komponent igen och då korrelerade varje 

påstående med varandra. Inom komponent ett var den interna korrelationen mellan varje 

påstående mellan 0.3 och 0.384, inom komponent två var den mellan 0.342 och 0.452  

och inom komponent tre var den mellan 0.283 och 0.336. Pallant (2010) menar på att om 

det finns många interna korrelationer på ett värde över 0.3 anses det vara lämpligt att 

använda dessa för vidare analyser. Då ett flertal värde i faktoranalysen överstiger värdet 

0.3 tyder det på att en faktoranalys är lämplig att använda för att beskriva legitimiteten i 

denna studie. 

 

Resultatet av faktoranalysen för legitimitet blev att de åtta påståendena, eftersom det 

femte påståendet togs bort, delades in i tre stycken komponenter (tabell 5.2). Dessa tre 

komponenter förklarar 60.2 procent av variationen i legitimitet och de tre 

komponenternas enskilda förklaringar till variationen av legitimitet är 30.2 procent, 16.1 

procent samt 13.9 procent. För att en faktoranalys ska anses vara bra måste Kaiser-Meyer-

Olkins test (KMO-test) för faktoranalysen överstiga 0.6 samt att Bartlett’s test måste ha 

en signifikansnivå på högst 0.05 (Pallant, 2010). I denna studie visade faktoranalysen för 

legitimitet ett KMO-test på 0.678 samt ett Bartlett’s test med signifikansnivå 0.000, vilket 

tyder på att en faktoranalys är lämplig att använda i denna studie (Pallant, 2010).  

 

För att sedan kontrollera reliabiliteten för komponenterna i faktoranalysen utfördes ett 

Cronbach’s alpha test för respektive komponent. Pallant (2010) tar upp att en godkänd 

nivå på Cronbach’s alpha är 0.7, vilket i sin tur tyder på att flera variabler kan grupperas 

i en komponent. Dock anser Pallant (2010) att en nivå på 0.5 är godkänd om det finns ett 

fåtal påståenden inom varje komponent, det vill säga att varje komponent innehåller färre 

än tio påståenden. I denna studie har komponenternas Cronbach’s alpha varit: 0.570, 

0.591 och 0.546. En orsak till detta beror på att varje komponent observerar mellan tre 

till fyra påståenden, med höga värden (tabell 5.2). En annan orsak till att Cronbach’s alpha 
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kan vara lågt beror eventuellt på att det finns extremvärden i materialet som använts, men 

då studien baseras på uppfattningar har det varit viktigt att använda allas åsikter. En annan 

aspekt som kan ha påverkat värdet negativt är studiens låga svarsantal. Pallant (2010) tar 

upp att ett tillfredsställt antal svar ligger på minst 150 stycken för att Cronbach’s alpha 

ska kunna få rättvisande värden. Ändå påvisar både Bartlett’s test och KMO-testet att det 

är lämpligt att använda sig av en faktoranalys för att genomföra studien. Samtidigt 

uppstiger den totala förklaringen av variationen för legitimitet till 60.2 procent och 

därmed har det ansetts befogat att använda en faktoranalys för att observera legitimiteten. 

 

Tabell 5.2: Faktoranalys för Legitimitet 

 

 

Komponent ett (tabell 5.2) innehåller påståendena: Tystnadsplikten skapar tillförlitlighet 

för klienten/kunden; Genom att ha ett professionellt beteende anses jag vara pålitlig; För 

att jag ska uppfattas som legitim måste jag vara hederlig och ärlig. Dessa påståenden rör 

alla den auktoriserade revisorns beteende och agerande. Samtidigt har alla tre påståendena 

haft höga laddningar i komponenten på 0.778, 0.668 och 0.663 vilket styrker 

komponentens klassificering. Dock har påståendet: För att uppfattas som legitim måste 

jag vara hederlig och ärlig, haft en hög laddning i både komponent ett och två. Detta tyder 

1 2 3

Tystnadsplikten skapar tillförlitlighet för klienten/kunden.
,778

Genom att ha ett professionellt beteende anses jag vara 

pålitlig.
,668

För att jag ska uppfattas som legitim måste jag vara hederlig 

och ärlig.
,663 ,335

Legitimitet kan stärkas genom att ha offentliga policys.
,806

En bra relation med klienten/kunden skapar trygghet för 

klienten/kunden.
,697 ,378

Genom att ha tydligare normer, riktlinjer och värderingar kan 

revisorn skapa trovärdighet för revisionsbyrån.
,596

Genom att gå på regelbundna utbildningar kan jag påvisa en 

hög kompetens/kunskap.
,792

Jag skapar förtroende genom att alltid vara tillgänglig för 

klienten/kunden.
,784

Komponent
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på att det finns en viss korrelation mellan komponent ett och två. Påståendena inom 

komponent ett observerar revisorns beteende genom tystnadsplikt, pålitlighet samt 

hederlig och ärlig. Comfort kan beskrivas som en del av det sociala sambandet mellan 

revisorns individuella bedömningar och de regleringar som finns inom branschen i 

förhållande till samspelet mot klienten/kunden och intressenterna (jfr. Kirkham, 1992; 

Pentland, 1993; Power, 1995, 2003; Curtis & Turley, 2007; Carrington & Catasús, 2007). 

Samtidigt finns det krav från revisionsbranschen om hur revisorn ska agera och bete sig. 

Hon måste även följa lagar, regler och standarder vilket enligt Broberg (2013) kan ses 

som en discomfort för revisorn. Slutligen använder revisorn ändå ett rationellt tänkande 

för att kunna göra en bedömning av klienten/kunden och på grund av det skapas comfort 

(Humphrey & Moizer, 1990; Pentland, 1993; Power, 2003; Broberg, 2013). Därmed har 

vi tolkat denna komponent till Comfort vs. Discomfort. 

 

Komponent två (tabell 5.2) innehåller påståendena: För att uppfattas som legitim måste 

jag vara hederlig och ärlig; Legitimitet kan stärkas med offentliga policys; En bra relation 

med klienten/kunden skapar trygghet för klienten kunden; Genom att ha tydligare normer, 

riktlinjer och värderingar kan revisorn skapa trovärdighet för revisionsbyrån. Dessa 

påståenden laddade 0.335, 0.806, 0.697 och 0.596. Som nämndes ovan laddade ett 

påstående högt i både komponent ett och två vilket tyder på att där finns en viss 

korrelation mellan de båda komponenterna. Dock observeras det också att den andra 

komponenten till viss del också korrelerar med den tredje komponenten då påståendet: 

En bra relation med klienten/kunden skapar trygghet för klienten kunden laddas högt även 

i den tredje komponenten. Då den andra komponenten har observerats till störst del 

stärkas av dessa fyra påståenden har komponenten tolkats att observera Professionalitet. 

Anledningen till att komponenten anses observera professionalitet är att revisorer behöver 

få förtroende från alla berörda parter vid en revision (Öhman, 2007). Det kan därmed 

hjälpas genom att ha policys och normer, riktlinjer och värderingar vilket observerar 

regleringen för revisorn och samtidigt finns där påståenden som observerar relationen till 

klienten/kunden och att revisorn ska vara hederlig och ärlig. Detta har bland annat 

tydliggjorts av O'Donovan (2002) som har antytt att det sociala kontraktet inom 

legitimitet är en del av revisorns moraliska skyldighet där företaget måste kunna visa sig 

och agera på ett ansvarsfullt sätt. Slutligen går detta också att tolka professionaliteten som 

en del av det Ljungdahl (1999) anser vara en bidragande faktor till legitimitet, det vill 

säga genom att uppmärksamma bland annat miljöpolicys. Orsaken till att offentliga 
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policys kan ses som en viktig del i professionaliteten är att i dagens samhälle finns det ett 

krav på socialt ansvar vilket kan stärkas genom att uppmärksamma intressenter och 

klienter/kunder om de policys som finns. Genom att göra det kan därmed legitimiteten 

stärkas och på så vis borde revisorns agerande anses vara mer professionellt.                                            

 

Komponent tre (tabell 5.2) består av påståendena: En bra relation med klienten/kunden 

skapar trygghet för klienten kunden; Genom att gå på regelbundna utbildningar kan jag 

påvisa en hög kompetens/kunskap; Jag skapar förtroende genom att alltid vara tillgänglig 

för klienten/kunden. Dessa påståenden laddade 0.378, 0.792 och 0.784 i faktoranalysen. 

Då två påståenden laddar mycket starkare än det tredje påståendet tyder det på att de två 

med störst laddning har störst påverkan på den tredje komponenten. Öhman (2007) 

hävdar att för att revisorer ska kunna få förtroende för sitt arbete måste hon vara 

oberoende, ha en hög kompetens och kunna vara objektiv i sina ställningsantaganden. 

Detta kan i sin tur ses som att revisorn inte bara ska göra rätt saker utan hon ska även göra 

saker rätt (Öhman et al., 2006). Power (2003) tar i sin tur upp att det finns en press på att 

revisorsprofessionen måste rationalisera, tydliggöra och påvisa en transparens igenom 

hela revisionsprocessen. Detta kan fås genom en bra relation till klienten/kunden samt att 

revisorn är tillgänglig för klienten/kunden. På grund av detta blir tolkningen att den tredje 

komponenten observerar: Klientrelation. 

 

5.2.2 Normalfördelning legitimitet 

För att kunna ta beslut om vidare analyser genomfördes ett normalfördelningstest över de 

tre komponenterna: Comfort vs. Discomfort, Professionalitet och Klientrelation. 

 

Normalfördelningstestet gjordes med ett Kolmogorov-Smirnovtest. Testet mäter om 

materialet är normalfördelat eller inte (Pallant, 2010). Om testet visar ett signifikansvärde 

över 0.05 indikerar det att materialet är normalfördelat och är signifikansvärdet 0.05 eller 

lägre tyder det på att materialet inte är normalfördelat. 

 

Ett normalfördelningstest på samtliga komponenter genomfördes och det visade sig att 

komponenten: Comfort vs. Discomfort var signifikant. Komponenten Comfort vs. 

Discomfort var snedfördelad med flest högrankade svar, vilket betyder, enligt Pallant 

(2010), att komponenten Comfort vs. Discomfort ska transformeras för att alla 

komponenter ska vara fördelade på samma sätt. Med en transformering ändrades bara de 
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teoretiska värdena men inte de verkliga värdena. En annan anledning till att vi ansåg det 

relevant att transformera komponenten Comfort vs. Discomfort är att i en 

regressionsanalys anses det vara problematiskt att använda material som inte är 

normalfördelat detta eftersom regressionsanalysen per automatik är normalfördelad 

(Pallant, 2010). Av den orsaken gjordes en logaritmering av komponenten Comfort vs. 

Discomfort. Efter logaritmeringen visar normalfördelningstestet att alla komponenter för 

legitimitet numera är normalfördelade (tabell 5.3). Något som blir observerbart för 

framtida analyser är att komponenten Comfort vs. Discomfort numera är vänd och 

logaritmerad. Att komponenten är vänd och logaritmerad betyder att en positiv påverkan 

får ett negativt tecken och en negativ påverkan får ett positivt tecken vid framtida analyser 

om denna komponent ställs mot en icke vänd och logaritmerad komponent (Pallant, 

2010). 

 

Tabell 5.3: Kolmogorov-Smirnovtest av beroende variabeln 

 

 

5.3 Faktoranalys av oberoende variablerna struktur och omdöme 

Till att börja med genomfördes en gemensam faktoranalys för alla påståenden hos struktur 

och omdöme. Precis som tidigare beskrivits togs de tre kontrollpåståendena inom struktur 

bort vilket gav nio påståenden inom struktur. Inom omdömet däremot användes ett 

kontrollpåstående istället för det positiva påståendet och det sista kontrollpåståendet togs 

bort, vilket gav omdömet tio stycken påståenden. Den gemensamma faktoranalysen av 

struktur och omdöme bestod därför av totalt 19 påståenden, 9 struktur och 10 omdöme 

(bilaga 7). 

 

När faktoranalysen genomfördes med alla 19 påståenden blandades både struktur och 

omdömes påståenden på många olika plan. Orsaken till att struktur och omdömes 

påståenden blandades med varandra tyder eventuellt på att respondenterna inte uppfattar 

någon skillnad mellan de båda variablerna (bilaga 7). En orsak till att respondenterna inte 

ser någon direkt skillnad mellan struktur och omdöme kan vara att revisorer använder 

Signifikans

Vänd, Log. Comfort vs Discomfort 0,083

Professionalitet 0.075

Klientrelation 0,116

K-S test (normalfördelningstest) Över 0.05 = Normalfördelat
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både struktur och omdöme samtidigt i revisionsprocessen. Detta kan i sin tur knytas till 

begreppen comfort och discomfort. Orsaken till detta kan vara som Power (1995) tar upp 

att revisorn måste använda sitt omdöme men samtidigt måste hon vara effektiv. Därmed 

är det viktigt att använda sig av struktur, eftersom genom struktur finns bland annat 

riktlinjerna för branschen. En annan orsak som också kan anses vara en väsentlig faktor 

är att samhället idag har blivit mer strukturerat (Power, 2003) samt att revisorn fortfarande 

har krav på att använda sitt omdöme i revisionsprocessen (Broberg, 2013), vilket leder 

till att struktur och omdöme har blivit en naturlig del i revisionsprocessen och på grund 

av det har revisorer svårt att skilja mellan de båda. 

 

En annan trolig orsak till att struktur och omdömes påståenden blandades är att revisorn 

har ett krav på sig att ha ett specifikt beteende, att hon reagerar på ett visst sätt och att hon 

följer de standarder och regleringar som finns (Broberg, 2013). Denna reglering är det 

som Broberg (2013) benämner som discomfort. Dessa discomforts’ kan övervinnas med 

hjälp av rationella tankar (Humphrey & Moizer, 1990; Pentland, 1993; Power, 2003; 

Broberg, 2013). När påståendena blandades i faktoranalysen kan det bero på just det här 

med comfort och discomfort. Det vill säga hur revisorn kommer över sin discomfort och 

därmed hamnar i comfort stadiet. Att struktur och omdöme blivit en naturlig del i 

revisionsprocessen tydliggjordes till viss del av respondenterna 1 och 2 som menade att 

fast att datorprogrammet finns för att underlätta arbetet måste revisorn alltid använda sitt 

omdöme (Personlig kommunikation, intervju, 2015-04-27, 205-04-26). Vilket ses 

eftersom omdömet är det rationella tankesättet som behövs för att göra en bedömning av 

en klient/kund.   

 

Slutligen har målet med en gemensam faktoranalys av båda oberoende variablerna varit 

att de skulle delas in i olika komponenter och därmed inte blandas med varandra. Dock 

blandades både omdömes- och strukturpåståenden i flera komponenter (bilaga 7). På 

grund av detta ansåg vi att det var bättre att genomföra separata faktoranalyser på 

respektive oberoende variabel. Orsaken till att vi ansåg det bättre att separera de båda 

oberoende variablerna och göra separata oberoende variabler var för att denna studie har 

utgått utifrån att den ena variabeln påverkar den andra och då de blandades i 

faktoranalysen ansågs det mer relevant att separera oberoende variablerna och därmed 

göra separata faktoranalyser. 

 



© Holgersson & Magnusson – Högskolan Kristianstad, 2015 

80 

5.4 Oberoende variabeln struktur 

Precis som med legitimiteten har en faktoranalys genomförts av nio strukturpåståenden. 

Detta eftersom kontrollpåståendena togs bort vilket gav totalt nio påståenden kvar. Även 

i detta fall uppkom tre komponenter. Dessa komponenter har sedan tolkats för att kunna 

skapa förståelse för komponenterna och vad dessa innehåller. Slutligen avslutas avsnittet 

med ett normalfördelningstest för att se om materialet är normalfördelat.  

 

5.4.1 Faktoranalys av struktur 

Faktoranalysen för struktur utfördes och det bildades tre komponenter (Tabell 5.4). För 

att granska om det fanns en intern korrelation inom komponenterna genomfördes en 

korrelationsanalys av påståendena som hade laddat högt inom varje komponent. Den 

första komponentenens interna korrelation mellan varje påstående var mellan 0.067 och 

0.427, den andra komponentens interna korrelation låg mellan 0.209 och 0.368 samt den 

tredje komponentens interna korrelation låg mellan 0.294 och 0.524. Fast att det fanns en 

stor spridning i korrelationen fanns det ändå många korrelationer som var över 0.3 vilket 

enligt Pallant (2010) tyder på att de observerar samma saker. 

 

De tre komponenterna förklarar 58.5 procent av variationen i struktur, varav varje 

komponent för sig förklarar 26.2 procent, 17.4 procent samt 14.9 procent av variationen 

av struktur. KMO-testet i sin tur visade på 0.574, vilket är strax under den godkända 

nivån, 0.6, för en bra faktoranalys (Pallant, 2010). Dock påvisade Bartlett’s test en 

signifikans på 0.000. Då KMO-testet var nära gränsen för godkänt, 0.6, och Bartlett’s test 

var definitivt ett godkänt resultat ansågs det vara lämpligt att använda faktoranalysen och 

dess komponenter i vidare analyser. För att sedan kontrollera reliabiliteten för respektive 

komponent gjordes ett Cronbach’s alpa test som visade: 0.622, 0.592 och 0.539. Då 

Pallant (2010) godkänner en nivå på 0.5 när det finns få påståenden inom varje komponent 

har det ansetts att reliabilitetsnivåerna varit godkända för den oberoende variabeln 

struktur. Något som dock måste påpekas är att reliabiliteten för struktur har varit högre 

än de för legitimitet vilket tyder på en bättre kvalitet av strukturkomponenterna. På 

ovanstående grunder ansågs det därför grundat att använda en faktoranalys för att 

observera strukturen. 
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Tabell 5.4: Faktoranalys för struktur 

 

 

Komponent ett (tabell 5.4) innehåller påståendena: Genom att använda 

datorprogrammet(n) kan jag härleda dokumenten i revisionsprocessen; 

Datorprogrammet(n) används för att skapa ett konsekvent arbetssätt mot varje 

klient/kund; Datorprogrammet(n) är anpassat efter lagar, regler och standarder för att man 

inte ska missa något i revisionen; Datorprogrammet(n) gör att revisionen får hög kvalitet. 

Dessa fyra påståenden rör alla hur datorprogrammet används under revisionen. De högsta 

laddningarna för denna komponent var 0.777, 0.732, 0.601 och 0.398 vilket tyder på att 

de stärker komponentens klassificering. Dock har påståendet: Datorprogrammet(n) gör 

att revisionen får hög kvalitet, laddat högt i både komponent ett och två, vilket tyder på 

att det finns en korrelation mellan de båda komponenterna. Överlag observerar dessa 

påståenden datorprogrammet och hur det används för att göra en revision. Power (2003) 

1 2 3

Genom att använda datorprogrammet(n) kan jag 

härleda dokumenten i revisionsprocessen. ,777

Datorprogrammet(n) används för att skapa ett 

konsekvent arbetssätt mot varje klient/kund. ,732

Datorprogrammet(n) är anpassat efter lagar, regler 

och standarder för att man inte ska missa något i 

revisionen.

,601

Genom att skriva in de uppgifter jag får från 

klienten/kunden föreslår datorprogrammet(n) det 

som ska granskas.

,788

Datorprogrammet(n) idag är en kvalitetssäkring för 

att man inte ska kunna avsluta revisionen om det 

finns påståenden som motsäger varandra.

,701

Datorprogrammet(n) gör att revisionen får hög 

kvalitet. ,398 ,601

Lagar, regler och standarder skapar tilltro till 

revisionen. ,823

Hur viktig är FARs och Revisorsnämndens 

rekommendationer för att uppnå kvalitet? ,715

Lagar, regler och standarder skapar riktlinjer för 

revisionen och vad revisionen innehåller. ,607

Komponent
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tar upp att strukturen grundar sig på lagar, regler och standarder och genom dem går det 

att få en universal revision. För att revisorn inte ska missa några väsentliga punkter 

används informationssystem. Vilket tyder på det som Manson et al. (2001) tar upp att 

informationssystemen ökar möjligheten till högre kvalitet och produktivitet. Även 

Broberg (2013) tar upp att informationssystemet kan fungera som ett hjälpmedel då hon 

nämner att det kan visa var revisorn är i sitt arbete och vilka uppgifter som måste göras 

för att revisionen ska kunna nå en hög kvalitet. Vi har därför tolkat komponent ett till: 

Strukturens hjälpmedel. 

 

Komponent två (tabell 5.4) innehåller påståendena: Genom att skriva in de uppgifter jag 

får från klienten/kunden föreslår datorprogrammet(n) det som ska granskas; 

Datorprogrammet(n) idag är en kvalitetssäkring för att man inte ska kunna avsluta 

revisionen om det finns påståenden som motsäger varandra; Datorprogrammet(n) gör att 

revisionen får hög kvalitet. Dessa tre påståenden laddar komponent två med 0.788, 0.701 

och 0.601. Dock finns det, som nämndes ovan, ett påstående som även korrelerar högt i 

komponent ett vilket tyder på att dessa två komponenter till viss del korrelerar med 

varandra. Det kan ses logiskt då båda komponenterna observerar datorprogrammet i 

revisionsprocessen. Broberg (2013) tar upp att informationssystemet kan föreslå de 

åtgärder som ska göras när revisorn bockar av i checklistan för klienten/kunden. 

Informationsprogrammet grundar sig också på de lagar, regler och standarder som finns 

idag, vilket gör att revisorn blir beroende av informationssystemet för att kunna göra en 

revision av hög kvalitet och utifrån rätt förutsättningar. Detta kan dock leda till en 

överdokumentation på grund av för detaljerade checklistor som inte går att frångå i 

systemet (Broberg, 2013).  Tolkningen för denna komponent blir att då alla påståenden 

som rankats högt i faktoranalysen berör datorsystemet och dess styrning av revisionen, 

som exempelvis datorprogrammets funktion till att kunna ge förslag på 

granskningsåtgärder, anses den andra komponenten observera: Strukturens styrmedel. 

 

Komponent tre (tabell 5.4) innehåller tre stycken påståenden och de är: Lagar, regler och 

standarder skapar tilltro till revisionen; Hur viktig är FARs och Revisorsnämndens 

rekommendationer för att uppnå kvalitet?; Lagar regler och standarder skapar riktlinjer 

för revisionen och vad revisionen innehåller. Dessa tre var de som hade högst laddning i 

komponent tre och de hade laddningarna 0.823, 0.715 samt 0.607. Det som observerats 

mot de andra komponenterna är att det inte finns någon korrelation mellan den tredje 
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komponenten och de övriga två komponenterna då den tredje komponentens höga 

laddningar inte finns med som höga laddningar i de andra komponenterna. Broberg 

(2013) nämner att professionen är uppbyggd av en form av självreglering som baseras på 

de tvingande regler som finns. Det kan därmed ses som grunden för själva professionen 

(Grey, 1998; Cooper & Robson, 2006). En annan viktig sak är att Power (2003) menar 

att lagarna, reglerna och standarderna finns för att det ska vara en universal revision. Det 

vill säga att revisionen ska vara liknande oavsett vem som utför den. Freidson (1986) 

menar också på att revisorer förväntas vara självreglerande och ha en viss kunskap för att 

kunna genomföra sina uppgifter. Slutligen tar Öhman (2007) och Broberg (2013) upp att 

lagar, reglerna och standarderna finns för att skapa förtroende till klienter/kunder, 

intressenter och ägare. Det som dock kan ses är att det inte enbart är regleringarna som 

skapar förtroende utan det är en kombination av flera olika faktorer.  Tolkningen av denna 

komponent blir därmed att då påståendena observerar lagar, regler och standarder anses 

komponent tre observera: Strukturens krav. 

 

5.4.2 Normalfördelning för struktur 

För att kunna använda komponenterna i senare analyser genomfördes ett Kolmogorov-

Smirnov test (tabell 5.5). Normalfördelningstestet av de olika komponenterna visade att 

allting är normalfördelat, vilket betyder att inga komponenter i detta fall behöver 

logaritmeras för att underlätta vid efterföljande analyser (tabell 5.5). 

 

Tabell 5.5: Normalfördelningstest av strukturkomponenterna 

 

 

5.5 Oberoende variabeln omdöme 

Oberoende variabeln omdöme bestod av nio positiva påståenden, ett negativt påstående 

och två kontrollpåståenden. Då ett positivt påstående troligen varit dåligt formulerad eller 

missförstådd har detta påstående inte kunnat användas utan istället har kontrollpåståendet 

vänts och använts i omdömets faktoranalys tillsammans med de andra åtta positiva 

påståendena, vilket gör att det sista kontrollpåståendet har strukits från framtida analyser. 

Signifikans

Strukturens hjälpmedel 0.061

Strukturens styrmedel 0.200

Strukturens krav 0.200

K-S test (normalfördelningstest) Över 0.05 = Normalfördelat
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Även det negativa påståendet har vänts och använts i faktoranalysen. Precis som för 

legitimitet och struktur har ett Kolmogorov-Smirnovtest genomförts för att undersöka om 

komponenterna är normalfördelade. 

 

5.5.1 Faktoranalys omdöme 

Precis som för oberoende variabeln struktur genomfördes en faktoranalys för oberoende 

variabeln omdöme (tabell 5.6). Efter att ha genomfört faktoranalysen för omdömet 

resulterade det i att det uppstod fyra komponenter. Den interna korrelationen inom 

komponent ett var mellan 0.371 och 0.574, den interna korrelationen inom komponent 

två var 0.365, den interna korrelationen inom komponent tre var 0.254 och den fjärde 

komponentens interna korrelation var 0.245. Pallant (2010) tar upp att en godkänd nivå 

för intern korrelation är över 0.3, detta tyder därmed på att komponent tre och fyra är 

tveksamma att använda i framtida analyser. För att kontrollera om faktoranalysen var 

lämplig att använda för omdömet genomfördes även här ett KMO- och Bartlett’s test. 

KMO-testet visade 0.647 vilket överstiger gränsen för godkänt enligt Pallant (2010) som 

är 0.6. Precis som i de andra faktoranalyserna påvisade Bartlett’s testet en signifikans på 

0.000, och då både KMO- och Bartlett’s testerna påvisade godkända värden för en 

faktoranalys ansågs det relevant att använda faktoranalysens komponenter för vidare 

analyser. Dock för att endast inte KMO- och Bartlett’s testerna skulle styra orsaken till 

att faktoranalysens komponenter användes i framtida analyser genomfördes även ett 

Cronbach’s alpha test på alla komponenterna. I reliabilitetstestet visade Cronbach’s alpha 

värden för komponenterna ett och två på 0.634 samt 0.577, medan det visade värde för 

komponenterna tre och fyra på 0.431 och 0.279. Då komponent tre och fyra inte nådde 

upp till den godkända nivån på varken korrelationstesten eller Cronbach’s alpha testet 

anses det inte vara lämpligt att använda dessa komponenter i fortsatta analyser. Däremot 

nådde komponenterna ett och två upp till den lägre godkänt gränsen, 0.5. Vilken Pallant 

(2010) anser vara godkänd om en komponent innehåller färre påståenden, på grund av det 

kan det därmed vara lämpligt att använda en lägre gräns för godkänt. De kvarvarande 

komponenterna förklarar 41.3 procent av variationen i omdömet, varav komponent ett 

förklarar 24.3 procent av omdömet och komponent två förklarar 17.0 procent av 

omdömet.  
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Tabell 5.6: Faktoranalys omdöme 

 

 

Komponent ett (tabell 5.6) innehåller påståendena: Att vara skeptisk till information är 

viktigt i revisionsprocessen; Det är viktigt att använda lagar, regler och standarder för att 

göra en bedömning av klienten/kunden; Genom att ha ett skeptiskt synsätt under 

revisionen kan jag göra en bättre bedömning av klienten/kunden; Jag behöver inte 

ifrågasätta det material och de påståenden som min klient/kund ger mig för att kunna göra 

en bedömning av klienten/kunden. Dessa påståenden rör alla revisorns skepticism och 

1 2 3 4

Att vara skeptisk till information är viktigt i 

revisionsprocessen. ,817

Det är viktigt att använda lagar, regler och 

standarder för att göra en bedömning av 

klienten/kunden.

,711

Genom att ha ett skeptiskt synsätt under revisionen 

kan jag göra en bättre bedömning av 

klienten/kunden.

,652

Jag behöver inte ifrågasätta det material och de 

påståenden som min klient/kund ger mig för att 

kunna göra en bedömning av klienten/kunden.

,562

Mitt omdöme angående klienten/kunden bygger på 

vilken känsla jag får av klienten/kunden. ,830

Mitt omdöme angående klienten/kunden bygger på 

tidigare interaktioner med klienten/kunden. ,805

Vid bedömning av en klient/kund använder jag "sunt 

förnuft". ,775

Jag gör egna tolkningar av de insamlade bevisen från 

klienten/kunden. ,761

Datorprogrammet(n) gör det svårare att göra en 

bedömning av klienten/kunden. ,896

Min uppfattning av klienten/kunden påverkas av 

riskerna i branschen där klienten/kunden är 

verksam.

,469

Komponent
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omdömets förhållande till lagar, regler och standarder. Det kan eventuellt anses ologiskt 

att skepticismen finns inom denna komponent tillsammans med lagar, regler och 

standarders användning för att göra en bedömning. En orsak till att skepticismen påverkar 

komponenten kan eventuellt bero på att det finns krav på revisorn att vara ifrågasättande 

vilket är en del av skepticismen (Popova, 2013). Dessa fyra påståenden var också de som 

fick högst laddningar i komponent ett och laddningarna var 0.817, 0.711, 0.652 och 0.562. 

Broberg (2013) har tydliggjort att revisorn använder sin skepticism när hon undersöker 

bevisen för att se om de motsäger varandra eller inte. Detta har också tydliggjorts av Lee 

et al. (2013) som tar upp att revisorn alltid ska ha en instinktiv försiktighet och tvivel till 

de bevis hon stöter på. Vilket i sin tur kan ses som att det ska ligga i hennes natur att vara 

skeptisk, alltså att det ingår i professionens självreglering. Detta går slutligen samman 

med Popovas (2013) påpekande om att det finns ett krav på revisorn att vara 

ifrågasättande. Slutligen tar Iskandar et al. (2011) upp att i grunden handlar revisionen 

inte enbart om hur rätt något är utan även om vad det ska granskas, alltså det Öhman et 

al. (2006) benämner som att revisionen handlar inte enbart om att göra saker rätt utan den 

handlar också om att göra rätt saker. Då komponenten observerar revisorns skepticism 

samt lagar, regler och standarders användning vid bedömning av revisionen tyder det på 

att det är en del av omdömets professionalism inom professionen, på grund av det fick 

komponenten namnet: Professionellt omdöme. 

 

Komponent två (tabell 5.6) innehåller två påståenden med höga laddningar och de är: Mitt 

omdöme angående klienten/kunden bygger på vilken känsla jag får av klienten/kunden; 

Mitt omdöme klienten/kunden bygger på tidigare interaktioner med klienten kunden. 

Båda påståendena laddade mycket starkt i faktoranalysen med värden på 0.830 och 0.805. 

Coles (2002) menar på att en bedömning kan grunda sig på tidigare teorier och historik. 

Det vill säga att revisorn tordes bli påverkad av tidigare interaktioner med 

klienten/kunden. En annan sak är att bedömningen i sig inte enbart bygger på tidigare 

interaktioner utan även på revisorns intuition och kunskap (Popova, 2013). Det kan 

därmed antydas att en bedömning av en klient är en subjektiv bedömning (Francis, 1994). 

Vilket går samman med att revisorn måste ha en hög integritet och ett professionellt 

omdöme när hon reviderar en klient/kund (Broberg, 2013). Slutligen tyder det på det som 

Coles (2002) tar upp, att revisorns omdöme grundar sig i hennes kunskaper, förmåga att 

resonera samt hennes moraliska principer.  Då båda påståendena observerar omdömet 

angående klienten/kunden har komponenten fått namnet: Klientomdöme.  
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5.5.2 Normalfördelningstest för omdömeskomponenterna 

För att kunna använda komponenterna på ett bra sätt i senare analyser genomfördes även 

här ett Kolmogorov-Smirnov test. Precis som för Comfort vs. Discomfort behövdes en 

transformering av omdömeskomponenterna göras då omdömeskomponenterna var 

snedfördelade med flest högrankade svar. Anledningen till att en transformering av 

omdömeskomponenterna behövdes göras var att det är problematiskt att använda icke 

normalfördelat material i regressionsanalysen då den per automatik är normalfördelad. 

Resultatet av logaritmeringen innebar att båda blev normalfördelade (tabell 5.7). Något 

som blir observerbart för framtida analyser är att komponenterna numera är vända och 

logaritmerade, vilket betyder att en positiv påverkan får ett negativt tecken och en negativ 

påverkan får ett positivt tecken vid vidare analyser om dessa komponenter ställs mot 

komponenter som inte är vända och logaritmerade (Pallant, 2010).  

 

Tabell 5.7: Normalfördelningstest av omdömeskomponenterna 

 

 

5.6 Kontrollvariabler 

Denna studie baserades på fem kontrollvariabler: ålder, genus, erfarenhet, arbetar med 

revision idag samt Big 7 eller annan byrå. Till att börja med gjordes en beskrivande analys 

på minimi-, maximi- och medelvärdet samt standardavvikelsen av kontrollvariablerna 

ålder och erfarenhet. En beskrivande analys genomfördes på dessa två kontrollvariabler 

för att kunna visa spridningen av respondenterna i urvalet (tabell 5.8). 

 

Tabell 5.8: Beskrivande statistik av ålder och erfarenhet 

 

 

Signifikans

Vänd, Log. Professionellt omdöme 0.186

Vänd, Log. Klientomdöme 0.149

K-S test (normalfördelningstest) Över 0.05 = Normalfördelat

N Minimum Maximum Medelvärde

Std. 

Avvikelse

Ålder 113 28 68 45,80 11,088

Erfarenhet 113 0 35 13,66 10,607
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Tabellen (5.8) visar att det finns 113 revisorer som genomfört dessa frågor i enkäten och 

medelåldern av de svarande är ungefär 46 år samt att erfarenheten har ett medelvärde på 

cirka 13,5 år. Samtidigt visar tabellen att det finns en stor spridning både 

erfarenhetsmässigt och åldersmässigt. 

 

Genus kodades ett och noll, där ett betyder kvinna och noll betyder man. På grund av 

detta var det bättre att genomföra en frekvensanalys av materialet. Tabellen (5.9) visar att 

det är mer än dubbelt så många män som svarat på enkäten än kvinnor, vilket följer 

urvalets population. 

 

Tabell 5.9: Frekvenstabell av genus 

 

 

 

Även kontrollvariabeln: Arbetar ni med revision idag? kodades ett och noll. Där ett 

betyder ja och noll betyder nej. I detta fall var det två personer som svarade nej på denna 

fråga och det tyder på att de eventuellt inte är insatta i hur revisionen är idag (tabell 5.10). 

Till följd av detta har de två respondenternas svar strukits från alla analyser, då de inte 

arbetar med revision idag. 

 

Tabell 5.10 Frekvenstabell över kontrollvariabeln – Arbetar ni med revision idag? 

 

 

Slutligen den sista kontrollvariabeln är byrå. Även denna kategoriserades där: 

1 = EY 

2 = PWC 

3 = KPMG 

4 = Deloitte 

Frekvens Procent

Man 78 69,0

Kvinna 35 31,0

Total 113 100,0

Valid

Frekvens Procent

Nej 2 1,8

Ja 111 98,2

Total 113 100,0

Valid
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5 = BDO 

6 = Grant Thornton  

7 = Mazars 

8 = Annan byrå. 

 

För att tydliggöra hur många respondenter som svarat från de olika byråerna har ett 

histogram över byråtillhörigheten ritats (figur 5.1). Orsaken till detta är att det är vissa 

byråer som verkar mer benägna att svara på en enkätundersökning än andra. 

 

 

Figur 5.1: Byråtillhörighet 

 

Som det går att se i figur 5.1 är att det är flest respondenter som svarat som är från mindre 

byråer, därefter kommer svaranden från PWC och EY. Det som också tydliggörs är att 

det bara inkommit ett svar från KPMG och även endast ett svar från Deloitte. I framtida 

analyser kommer vi att dela upp för respektive byrå, skälet till detta är att genom att låta 

varje byrå stå var för sig kan man se hur respektive byrå har påverkat studien. 

 

5.7 Korrelationsanalys 

De nya komponenterna som framkommit genom de olika faktoranalyserna behövde 

kontrolleras så de inte påverkar varandra i alltför stor utsträckning (Pallant, 2010). Detta 

har kontrollerats genom en korrelationsanalys. Då alla komponenter numera är 

normalfördelade användes Pearson korrelation vid korrelationsanalysen.  
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5.7.1 Korrelationsanalys av de oberoende komponenterna 

Till att börja med genomfördes ett korrelationstest med de oberoende variablerna. 

 

Tabell 5.11: Korrelationstest struktur- och omdömeskomponenter 

 

 

Komponenterna för struktur har ingen korrelation mellan dem vilket betyder att de inte 

har ett betydande samband mellan sig och observerar således olika saker. Detsamma 

gäller för komponenterna inom omdömet, de visar heller ingen signifikant korrelation 

vilket betyder att de observerar olika saker. Det som måste noteras är att då 

omdömeskomponenterna är vända och logaritmerade betyder det att de negativa tecken 

som syns i tabellen för Professionellt omdöme och Klientomdöme ska tolkas som att där 

finns ett positivt samband i förhållande till strukturkomponenterna som inte är vänd och 

logaritmerade. Korrelationstestet (tabell 5.11) visar att där finns ett visst samband mellan 

struktur och omdöme, men då vi inte närmare testat interaktionen mellan struktur och 

omdöme kan vi inte testa studiens andra hypotes. Det går däremot att se en antydan till 

att struktur och omdöme stödjer varandra då det finns en positiv signifikans, dock är det 

inte alla omdömes- och strukturkomponenter som är signifikanta. En orsak till att vissa 

omdömes- och strukturkomponenter stödjer varandra kan eventuellt bero på att de 

observerar liknande saker, exempelvis observeras i omdömeskomponent: professionellt 

omdöme, vilket är signifikant mot strukturkomponenten: Strukturens krav. Detta kan vara 

en del av det som Broberg (2013) nämner som comfort och discomfort. Orsaken till det 

är att discomfort benämns som regleringarna för revisorn medan comfort benämns som 

Strukturens 

hjälpmedel

Strukturens 

styrmedel
Strukturens krav

Vänd, Log.: 

Professionellt 

omdöme

Vänd, Log.: 

Klientomdöme

Strukturens hjälpmedel
Pearson 

Korrelation

Strukturens styrmedel
Pearson 

Korrelation
,016

Strukturens krav
Pearson 

Korrelation
-,040 ,026

Vänd, Log.: Professionellt 

omdöme

Pearson 

Korrelation
-,183 ,073 -,386

**

Vänd, Log.: Klientomdöme
Pearson 

Korrelation
-,224

* -,205 -,233
* -,029

*. Korrelationen är signifikant på 0.05 nivån (2-tailed).

**. Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed).
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revisorns rationella tankar, vilket i sin tur kan ses som revisorns bedömning (Humphrey 

& Moizer, 1990; Pentland, 1993; Power, 2003; Broberg, 2013). Även Hopwood (1998) 

menar på att fast att det finns en utökad struktur i form av regler och regleringar behöver 

ändå omdömet användas, vilket påvisar det Kosmala Mclullich (2003) anser, att 

revisionen har blivit mer standardiserad och därmed har eventuellt det professionella 

omdömet förändrats. Det kan därmed antydas att fast att det blivit mer struktur inom 

professionen måste det ändå finnas omdöme för att revisionen ska kunna genomföras. Det 

som numera återstår att se, med hjälp av en regressionsanalys, är om komponenterna 

tillsammans anses skapa legitimitet. 

 

5.7.2 Korrelationsanalys alla komponenter och kontrollvariabler 

I tabell 5.12 går det att utläsa att en del oberoende komponenter korrelerar med varandra, 

detta beror antagningsvis på grund av att där finns ett samband mellan struktur och 

omdöme. Ålder korrelerar med erfarenhet vilket är naturligt då erfarenhet stiger med 

åldern. Det går också att utläsa i korrelationsanalysen (tabell 5.12) att beroende variabelns 

tre komponenter, Comfort vs. Discomfort, Professionalitet och Klientrelation, inte 

korrelerar med varandra. Då komponenterna inte korrelerar med varandra tyder det på att 

det inte finns något signifikant samband mellan de olika komponenterna. 

 

Det finns både positiva och negativa samband i korrelationsanalysen (tabell 5.12). I denna 

studie är det inte bara att titta på om det finns ett negativt samband i korrelationsanalysen 

(tabell 5.12). Orsaken till det är att omdömeskomponenterna: Professionellt omdöme och 

Klientomdöme, samt beroendekomponenten: Comfort vs. Discomfort är vända och 

logaritmerade. Om det då finns ett positivt signifikant samband mellan en icke vänd och 

logaritmerad komponent och en vänd och logaritmerad komponent blir då tecknet i 

korrelationsanalysen (tabell 5.12) negativt. 

 

Pallant (2010) tar upp att det i en korrelationsanalys går det att observera styrkan i 

sambandet mellan olika variabler, om det finns en korrelation som är mellan 0.1 och 0.29 

finns det ett svagt samband, om det finns en korrelation som är mellan 0.3 och 0.49 är det 

en medelkorrelation och är korrelationen mellan 0.5 och 1.0 är det en stark korrelation. I 

tabellen (5.19) finns det en del komponenter och variabler som är signifikant korrelerade 

med varandra. Många av korrelationerna mellan komponenterna är har en svag positiv 

korrelation då de har ett korrelationsvärde mellan 0.215 och 0.259 samt mellan -0.224 
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och -0.246. Fast att det finns ett svagt samband mellan dessa komponenter går det att 

utläsa att de stödjer varandra då korrelationen är signifikant. Ett fåtal värden har också 

haft en signifikant medelkorrelation mellan 0.337 och 0.363 samt mellan -0.323 och -

0.386. Dessa negativa korrelationer påvisar ett positivt samband då en komponent är vänd 

och logaritmerad medan den andra komponenten icke är transformerad (tabell 5.12). I 

tabellen (5.12) observeras det också att mellan erfarenhet och ålder finns det en nästan 

perfekt positiv korrelation (0.876), vilket tyder på att ålder och erfarenhet stödjer 

varandra. Detta är även en naturlig förklaring eftersom med ålder så kommer erfarenhet.  

 

För att få en uppfattning om hur mycket varians det finns mellan två komponenter i 

korrelationsanalysen kan man beräkna determinationskoefficienten, det innebär att 

determinationskoefficienten förklarar hur mycket av variationen i variablerna förklaras 

av varandra (Pallant, 2010). Exempelvis när Klientomdöme korrelerar med Comfort vs. 

Discomfort med värdet .363 betyder det enligt Pallant (2010) att 13,2 procent av variansen 

i Comfort vs. Discomfort förklaras av variansen av Klientomdöme och vice versa. Detta 

kan tyda på att ifall revisorerna anser att Klientomdöme är viktigt så blir det en positiv 

påverkan på Comfort vs. Discomfort. Det finns därmed ett samband mellan dessa två 

komponenter. Ett andra exempel från korrelationsanalysen är korrelationen mellan 

komponenten: Strukturens hjälpmedel och komponenten: Professionalitet. Att 

Strukturens hjälpmedel och Professionalitet har ett samband kan bero på att 

datorprogrammen är anpassade efter lagar, regler och standarder för att man inte ska 

missa något i revisionen och Professionalitet observeras genom normer, riktlinjer och 

värderingar samt offentliga policys. Vilket betyder att båda komponenterna innehåller 

påståenden som tar upp någon form av regleringar.  
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Tabell 5.12: Korrelationsanalys alla komponenter och kontrollvariabler 

 

Vänd, Log.: 

Comfort vs. 

Discomfort

Klientrelation Professionalitet
Strukturens 

hjälpmedel

Strukturens 

styrmedel
Strukturens krav

Vänd, Log.: 

Professionellt 

omdöme

Vänd, Log: 

Klientomdöme
Ålder Genus Erfarenhet EY PWC KPMG Deloitte BDO Grant Thornton Mazars Annan Byrå

Vänd, Log.: Comfort vs. 

Discomfort

Pearson 

Korrelation

Klientrelation
Pearson 

Korrelation
-,014

Professionalitet
Pearson 

Korrelation
,109 ,023

Strukturens hjälpmedel
Pearson 

Korrelation
-,037 ,256

*
,215

*

Strukturens styrmedel
Pearson 

Korrelation
,053 ,337

** -,086 ,016

Strukturens krav
Pearson 

Korrelation
-,246

* ,070 ,266
* -,040 ,026

Vänd, Log.: Professionellt 

omdöme

Pearson 

Korrelation
,363

** ,068 -,323
** -,183 ,073 -,386

**

Vänd, Log: Klientomdöme
Pearson 

Korrelation
,259

*
-,385

**
-,226

*
-,224

* -,205 -,233
* -,029

Ålder
Pearson 

Korrelation
-,083 -,230

* ,047 -,021 ,043 -,099 ,080 -,087

Genus
Pearson 

Korrelation
,027 ,173 ,093 -,042 -,142 ,061 ,031 -,045 -,244

**

Erfarenhet
Pearson 

Korrelation
-,151 -,157 ,045 ,005 ,061 -,168 ,057 -,112 ,876

**
-,305

**

EY
Pearson 

Korrelation
,164 ,041 ,059 ,030 -,012 ,036 -,129 -,048 -,157 ,091 -,113

PWC
Pearson 

Korrelation
,040 ,220

* ,009 ,301
** ,113 ,077 ,016 -,040 -,098 -,039 -,086 -,228

*

KPMG
Pearson 

Korrelation
,039 -,079 -,009 ,004 ,046 ,092 -,148 ,114 ,036 -,063 ,048 -,044 -,046

Deloitte
Pearson 

Korrelation
.
c

.
c

.
c

.
c

.
c

.
c

.
c

.
c ,036 -,063 ,101 -,044 -,046 -,009

BDO
Pearson 

Korrelation
,073 -,077 ,020 -,110 -,078 -,028 ,179 -,086 -,074 ,012 -,134 -,110 -,116 -,022 -,022

Grant Thornton
Pearson 

Korrelation
-,089 ,026 ,165 ,041 ,214

* -,030 -,043 -,108 ,113 -,007 ,113 -,144 -,153 -,029 -,029 -,074

Mazars
Pearson 

Korrelation
-,020 ,141 -,024 -,002 -,014 ,004 ,044 -,026 ,027 -,051 ,048 -,100 -,106 -,020 -,020 -,051 -,067

Annan Byrå
Pearson 

Korrelation
-,151 -,227

* -,149 -,233
* -,169 -,081 ,039 ,163 ,144 ,005 ,104 -,399

**
-,423

** -,081 -,081 -,203
*

-,268
**

-,185
*

c. Kan inte beräknas då minst en av variablerna är konstant

*. Korrelationen är signifikant på 0.05 nivån (2-tailed).

**. Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed).
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5.8 Regressionsanalys 

Då legitimiteten delades upp i tre komponenter gjordes fyra regressionsanalyser för 

respektive komponent. En orsak till att det genomfördes fyra regressionsanalyser på varje 

komponent inom legitimitet var att vi ville se om det fanns skillnader mellan de olika 

kontrollvariablerna, ålder/erfarenhet samt Big 7 byråerna/annan byrå. 

 

5.8.1 Regressionsanalyser för Comfort vs. Discomfort 

För regressionsanalyserna inom Comfort vs. Discomfort fanns det extremvärden. Dessa 

extremvärden uppmärksammades i regressionen med hjälp av ett Casewise Digagnostics 

test i samband med regressionsanalysen. Testet observerade ett extremvärde och för att 

se om extremvärdet hade en påverkan på regressionsanalysen gjordes ett Kolmogorov-

Smirnov test för residualen från regressionsanalysen. Normalfördelningstestet visade att 

residualen inte var signifikant (signifikant är < 0.05 och testet visade att residualen är 

0.200), vilket betyder att den är normalfördelad. Orsaken till att ha en normalfördelad 

residual i regressionsanalysen är för att det ökar reliabiliteten för regressionsanalysen då 

en icke normalfördelad residual eventuellt kan leda till att osäkerheten i 

regressionsanalysen underskattas (Pallant, 2010). Dessa extremvärden ansågs inte 

påverka residualernas normalfördelning eller de olika signifikansnivåerna. Detta 

observerades genom att stänga av extremvärdena, göra om regressionsanalysen och 

genomföra ett Kolmogorov-Smirnov test igen. Även denna gång visade Kolmogorov-

Smirnov testet att residualen var normalfördelad, då den översteg signifikansnivån 

(residualen var 0.200). När regressionsanalysen genomfördes utan extremvärdena 

påverkades inte heller komponenternas signifikanser i modellen, detta visade att 

extremvärdena inte påverkar regressionsanalysens tillförlitlighet och således tilläts 

extremvärdena vara med. Vilket betyder att fast att vi fann några extremvärden kunde vi 

behålla dem i analysen då dess uteslutning inte påverkade modellen, på grund av det har 

vi med dem i analysen. 

 

I regressionsanalysen (tabell 5.13) är Justerat R2 0.198, vilket betyder att 19.8 procent av 

variationen i Comfort vs. Discomfort förklaras av modellen, samtidigt visar denna modell 

även en signifikansnivå på 0.001 nivån. Professionellt omdöme samt Klientomdöme var 

båda positivt signifikanta till Comfort vs. Discomfort. Däremot var 

strukturkomponenterna inte signifikanta. Det kan bero på att revisorerna anser att vid 
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skapande av Comfort vs. Discomfort är det omdömet som skapar legitimiteten. Det kan 

tolkas att omdömet är individuellt för varje revisor, vilket visas då revisorerna uppfattar 

att Comfort vs. Discomfort påverkas positivt av de båda omdömeskomponenterna. 

Eftersom strukturen inte är lika personlig eller individuellt anpassad till respektive 

klient/kund utan det är mer ett allmänt sätt för hur man ska arbeta, kan det därför tyda på 

att det inte borde påverka Comfort vs. Discomfort högt, eller alternativt inte alls. Då ingen 

av strukturkomponenterna: Strukturens hjälpmedel, Strukturens styrmedel samt 

Strukturens krav, är signifikanta tyder det att det inte är lika starkt kopplat till Comfort 

vs. Discomfort. 

 

Kontrollvariablerna observeras inte som signifikanta i regressionsmodellen (tabell 5.13). 

Enda gången en kontrollvariabel vid regressionsanalys av Comfort vs. Discomfort blir 

signifikant är när annan byrå finns med tillsammans med ålder (bilaga 9). Denna 

signifikans bortses ifrån då ålder och erfarenhet har en mycket stark korrelation mellan 

varandra, vilket leder till att den signifikansnivå som visas i regressionsanalysen inte är 

tillförlitlig (bilaga 9). Om det istället observeras med Big 7 byråerna (bilaga 9) visas EY 

att ha en negativ signifikant påverkan på Comfort vs. Discomfort. En trolig anledning är 

att EY är en stor byrå och tar sig an större koncerner och företag (jfr. Law, 2008), vilket 

tenderar att kunna påvisa en mindre personlig kontakt mellan revisorn och 

klienten/kunden. 

 

Tabell 5.13 Regressionsanalys, Vänd Log. Comfort vs. Discomfort 

 

Variabler Std.B Std.Error VIF-värde

Strukturens hjälpmedel ,007 ,014 1,200

Strukturens styrmedel ,009 ,012 1,100

Strukturens krav -,010 ,015 1,378

Vänd, Log: Professionellt omdöme 0,292*** ,088 1,298

Vänd, Log: Klientomdöme 0,246** ,090 1,274

Genus ,001 ,028 1,174

Erfarenhet -,002 ,001 1,236

Annan Byrå -,043 ,026 1,144

konstant ,322 ,066

F-värde 3,746***

Adj. R
2

,198

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

Regressionsmodell 1

Vänd, Log: Comfort vs. Discomfort
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5.8.1.1 Sammanfattande tolkning av regressionsanalyser för Comfort vs. Discomfort 

Comfort vs. Discomfort har i alla regressionsanalyser (tabell 5.13, bilaga 9) endast haft 

signifikanta värden från Professionellt omdöme och Klientomdöme (komponenterna som 

observerar omdömet). Detta kan anses vara lite konstigt eftersom Comfort vs Discomfort 

är en kombination mellan struktur (discomfort) och omdöme (comfort). Det torde därmed 

vara ett socialt samband mellan struktur och omdöme där även strukturen skulle varit 

signifikant mot denna modell. Till viss del finns strukturen genom revisorns skepticism 

som finns i Professionellt omdöme, men ändå torde det ha funnits en påverkan från övriga 

eller vissa strukturkomponenter. Detta eftersom discomfort till viss del är baserad på de 

lagar, regler och standarder som revisorn måste följa (Broberg, 2013).  

 

En tänkbar förklaring till att strukturkomponenterna inte har ett signifikant samband kan 

eventuellt vara att de inte styrs av individuella handlingar medan komponenterna för 

omdöme i grunden är uppbyggt av individuella handlingar, vilket därmed kan 

underskugga ett samband till Comfort vs. Discomfort. Omdömet i sin tur är en individuell 

handling som grundas på en subjektiv bedömning (Francis, 1994; Broberg, 2013). Detta 

kan därmed övervinna discomfort's genom att de består av rationella tankar (Humphrey 

& Moizer, 1990; Pentland, 1993; Power, 2003; Broberg, 2013). Popova (2013) anses 

förtydliga detta då hon hävdar att bedömningen baseras på revisorns intuition och 

kunskap, vilket revisorn får genom att använda sin skepticism. Detta påstående hävdar 

också att revisorns omdöme är individuellt förankrat, vilket tyder på att Comfort vs. 

Discomfort som rör revisorn individuellt borde stärkas med hjälp av revisorns omdöme 

och eventuellt minska med mer struktur. Det går därmed att antyda att revisorns omdöme 

har en naturlig positiv påverkan på Comfort vs. Discomfort eftersom det är ett individuellt 

handlande medan strukturen i revisionsprocessen till stor del är strukturerad efter lagar, 

regler och standarder.  

 

Att strukturen inte får ett signifikant samband mot Comfort vs. Discomfort kan eventuellt 

bero på det låga svarsdeltagandet. Vår tolkning däremot av detta resultat är att 

respondenterna själva inte anser att strukturen används i comfort och discomfort 

begreppen. En anledning till detta är att de är en homogen grupp (Öhman et al., 2006). 

Det kan också vara som så att revisorer har förväntningar från samhället och branschen 

att agera på ett visst sätt och på så vis ses det inte som att strukturen är en del av begreppen 

comfort och discomfort. Detta upplyftes också av respondent 1 (Personlig 
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kommunikation, intervju, 2015-04-27) som tog upp att de inte kan göra sitt arbete utan 

datorprogrammet eller sina lagar, regler och standarder eftersom det är där det står hur en 

revision ska gå till. Alltså revisorerna lever med denna discomfort dagligen och i dagens 

samhälle kanske det inte rör sig om discomfort längre utan om en del av comfort och på 

grund av det kan det eventuellt förklara varför strukturen inte ha fått ett signifikant värde 

i regressionsanalyserna. 

 

5.8.2 Regressionsanalyser för Professionalitet 

I dessa fyra regressionsanalyser påverkade extremvärdena residualerna, vilket ledde till 

att residualerna inte blev normalfördelade om extremvärdena hade varit med, samt att de 

hade en stark påverkan på signifikansnivån. Då studien har få observationer söker den 

inte längre att förklara en generalitet, det vill säga vi uttalar oss inte av det generella 

tillståndet för revisorer i Sverige. Utan vi har en fallstudie för de revisorer som har svarat 

och därmed hur man kan se på förhållandet mellan struktur och omdöme i förhållande till 

legitimitet. För att därmed ge en mer rättvisande bild och tolkning av Professionalitet har 

extremvärdena strukits från regressionsanalyserna som rör Professionalitet. 

 

Regressionsanalysen för Professionalitet hade en signifikansnivå på 0.001 nivån samt ett 

justerat R2 på 0.313, vilket betyder att 31.3 procent av variationen i Professionalitet 

förklaras av modellen (tabell 5.14). I regressionsmodellen var fyra komponenter (tre från 

struktur och ett från omdöme) signifikanta. Strukturens hjälpmedel samt Strukturens krav 

påverkar Professionalitet positivt, medan Strukturens styrmedel påverkar Professionalitet 

negativt. Samtidigt har även Professionellt omdöme en positiv påverkan på 

Professionalitet. En orsak till att Strukturens krav påverkar Professionalitet positivt är att 

den komponenten observerar hur regleringen av revisorns arbete uppfattas. Samtidigt 

observerar Professionalitet hur offentliga policys samt normer, riktlinjer och värderingar 

reglerar hur revisorn ska agera för att uppfattas som legitim. Att Strukturens hjälpmedel 

har en påverkan på Professionalitet kan tolkas som att revisorerna anser att med datorns 

hjälp kan de få fram de lagar, regler och standarder som hör till den delen av 

revisionsprocessen de befinner sig i (Personlig kommunikation, intervju med respondent 

1, 2015-04-27). Revisorerna anser att dessa lagar, regler och standarder ger som tidigare 

beskrivit riktlinjer för revisorns arbete. Dock anses det när datorn blir ett styrmedel i 

revisionen, det vill säga att när revisorerna anser att de styrs av datorn och inte har den 
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som ett hjälpmedel, försvinner den personliga delen och en negativ påverkan på 

Professionalitet uppstår. 

 

Precis som i regressionsanalysen för Comfort vs. Discomfort gjordes fyra 

regressionsanalyser för Professionalitet. Denna gång användes kontrollvariablerna Big 7 

byråerna och erfarenhet tillsammans med genus. Genom att istället använda Big 7 och 

erfarenhet förändrades R2. Det går därmed att se att erfarenhet förklarar Professionalitet 

bättre än vad ålder gör (bilaga 10). Signifikanserna som fanns i ålder, erfarenhet och 

genus förändrades inte i de olika regressionerna, det vill säga att dessa variabler inte har 

så stor varians beroende på ifall det är en Big 7 byrå eller annan byrå och att de inte har 

en signifikant påverkan på Professionalitet. En tolkning av ålder och erfarenhet är att 

erfarenhet styr till viss del komponenten: Strukturens hjälpmedel. Detta kan vara 

förståeligt eftersom mer erfarna revisorer eventuellt har uppmärksammat på vilket sätt 

och när datorprogrammet kan användas i revisionsprocessen för att underlätta i arbetet.  

 

Tabell 5.14 Regressionsanalys för Professionalitet 

 

 

Variabler Std.B Std.ErrorVIF-värde

Strukturens hjälpmedel 0,190* ,094 1,327

Strukturens styrmedel -0,175* ,084 1,166

Strukturens krav 0,280** ,098 1,449

Vänd, Log: Professionellt omdöme-1,702** ,598 1,379

Vänd, Log: Klientomdöme -,578 ,608 1,358

Genus ,221 ,186 1,210

Erfarenhet 0,024** ,009 1,322

PWC -,025 ,240 1,447

KPMG -,535 ,774 1,080

BDO ,463 ,345 1,217

Grant Thornton 0,539† ,303 1,216

Mazars -,099 ,398 1,105

EY ,090 ,223 1,302

konstant ,518 ,459

F-värde 4,083***

Adj. R
2 ,313

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

Regressionsmodell 1

Professionalitet
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5.8.2.1 Sammanfattande tolkning av regressionsanalyser Professionalitet 

Regressionsanalyserna för Professionalitet observerar att det är komponenterna: 

Strukturens hjälpmedel, Strukturens styrmedel, Strukturens krav samt Professionellt 

omdöme som har en signifikant påverkan. Dock har det observerats att Strukturens 

styrmedel påverkar Professionalitet negativt. Orsaken till detta tordes vara att revisorer är 

professionella vilket tyder på att när datorn styr revisionen minskar professionaliteten och 

på så sätt blir revisorns kunskap underordnat datorprogrammet. Det är trovärdigt att det 

blir en negativ påverkan på Professionalitet eftersom att vara professionell innebär att 

revisorn ska ha hög kunskap, rätt beteende, trovärdig och vara ifrågasättande (Broberg, 

2013) vilket underordnas om datorprogrammet styr revisionen. Samtidigt kan det också 

ses som att revisorn, genom att använda datorprogrammet, blir beroende av detaljerade 

checklistor som inte går att frångå och på grund av det blir det ett hinder i revisionen 

(ibid.). Det tordes därför vara ett naturligt steg att Strukturens styrmedel får en negativ 

påverkan på Professionalitet, eftersom det till viss del kan fungera som box-ticking där 

revisorn inte kan tänka utanför ramen och på grund av det missar väsentliga bevis i 

revisionsprocessen (jfr. Dirsmith & McAllister 1982a, 1982b; Broberg, 2013). 

Revisorerna besitter en hög kunskap (Freidson, 1986; Broberg, 2013) och när revisorerna 

blir underordnat datorprogrammet kan det eventuellt ses som att revisorerna inte kan 

utnyttja sina kunskaper och intuitioner. Professionaliteten tordes därför minska om 

datorprogrammet styr för mycket. 

 

Komponenten: Professionellt omdöme påvisar ett ifrågasättande men också att revisorn 

måste använda sig av lagar, regler och standarder för att göra en bedömning då det är där 

riktlinjerna finns för bedömningen. Det leder till att datorprogrammet istället kan 

användas som ett hjälpmedel eftersom datorprogrammet har lagar, regler och standarder 

inbyggt i systemet (Personlig kommunikation, intervju respondent 1, 2015-04-27; 

Broberg, 2013). Freidson (1986) tar upp att professionella yrken har en specifik kunskap 

vilket leder till att övriga behöver ha en tillit till revisorerna. Det kan därmed anses att 

genom att vara professionell skapar revisorn legitimitet. En annan viktig del i att vara 

professionell handlar också om att revisorn måste vara ifrågasättande (Popova, 2013) 

samtidigt måste hon ha en instinktiv försiktighet till de bevis hon stöter på under 

revisionsprocessen (Lee et al., 2013). Det torde därför vara realistiskt att både 

Professionellt omdöme och Strukturens krav har en positiv påverkan på Professionalitet 

eftersom de är en del av professionaliteten som helhet.  



© Holgersson & Magnusson – Högskolan Kristianstad, 2015 

100 

 

Slutligen har även Strukturens hjälpmedel varit positivt signifikant mot Professionalitet. 

Orsaken till det är troligtvis att när strukturen fungerar som ett hjälpmedel kan det hjälpa 

revisorn i dennes vardag, som Power (2003) tar upp grundar sig strukturen på lagar, regler 

och standarder för att få en universal revision. För att sedan inte missa några 

väsentligheter kan ett informationssystem användas eftersom informationssystemet kan 

hjälpa till att peka ut vilka uppgifter som måste granskas (jfr. Manson et al., 2001; 

Broberg, 2013). Genom att använda strukturen som ett hjälpmedel och inte ett styrmedel 

kan revisorn på så sätt uppnå hög kvalitet och genom det torde revisorns professionalitet 

öka.  

 

5.8.3 Regressionsanalyser för Klientrelation 

De olika regressionsanalyserna för Klientrelation hade inga extremvärden. Vilket har 

inneburit att allt insamlat material har kunnat användas i regressionsanalyserna för 

Klientrelation. 

 

Regressionsmodellen (tabell 5.15) har en signifikansnivå på 0.001 nivån samt ett justerat 

R2 på 0.297. Ett justerat R2 betyder i sin tur att 29.7 procent av variationen i Klientrelation 

beskrivs av modellen. Något som uppmärksammandes är att det endast finns två 

oberoende komponenter som har en signifikant positiv påverkan på Klientrelation. Dessa 

komponenter var: Strukturens styrmedel och Klientomdöme. Anledningen till att 

Strukturens styrmedel påverkar Klientrelation kan bero på att där observeras hur 

datorprogrammet kan fungera som en säkerhet för revisionen och denna säkerhet kan i 

sin tur ge ett förtroende för revisorn vilket därmed skapar legitimitet. Samtidigt måste 

revisorn ha en kunskap om klienten/kunden och Klientrelation observeras därmed bli 

påverkad av revisorns relation och tidigare interaktioner med klienten/kunden då detta 

anses skapa en bra relation med klienten/kunden som inger förtroende för revisorn som 

anlitas. 

 

I övriga regressioner (bilaga 11) där kontrollvariabeln har varit annan byrå istället för Big 

7 byråerna har även komponenten: Strukturens hjälpmedel blivit signifikant på 0.1 nivån. 

En orsak till detta kan vara att mindre byråer har färre anställda samt färre personer som 

ingår i varje revisionsteam medan större byråer har fler anställda och även fler personer 

som ingår i respektive revisionsteam (Personlig kommunikation, intervju med respondent 
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1, 2015-04-27; Law, 2008). Det kan därmed tolkas som att mindre byråer eventuellt 

utnyttjar den hjälp datorprogrammet kan ge i revisionsprocessen i större uträckning än 

Big 7 byråer, vilket därmed leder till att även denna komponent påverkar Klientrelation 

positivt. 

 

En annan sak som har uppmärksammats är att genus blir positivt signifikant (0.1 nivån) 

när Big 7 byråerna är med i regressionsmodellen (tabell 5.15; bilaga 11), men då Big 7 

byråerna korrelerar med annan byrå betyder det att signifikansnivån inte är tillförlitlig 

och därmed borstes signifikansnivå för genus i regressionsmodellerna. Liknande gäller 

för kontrollvariabeln erfarenhet som är signifikant på 0.1 nivån tillsammans med Big 7 

byråer men inte med annan byrå vilket även här gör att tillförlitligheten för den signifikans 

som erfarenhet påvisar försvinner. Något som även har uppmärksammats bland 

kontrollvariablerna är att ålder påverkar Klientrelation negativt (tabell 5.15; bilaga 11). 

Vilket tyder på att yngre revisorer anser sig skapa mer Klientrelation än vad äldre 

revisorer gör. En tolkning av detta kan vara att yngre anser att en relation med kunden är 

en stor och viktig del i revisorns arbete med att utföra en revision och därmed anser yngre 

personer att legitimitet av förtroende och kunskap är en viktig faktor i revisorns arbete. 

En annan trolig tolkning är att då juniora revisorer är mer ute på fältet och gör 

"grovjobbet" har de mer kontakt med kunden än vad seniora revisorer har och därmed 

ökar klientrelationens betydelse för de juniora revisorerna (Personlig kommunikation, 

intervju, respondent 1, 2015-04-27). Även datorn kan ha en möjlig påverkan då enligt 

respondent 1 (Personlig kommunikation, intervju, 2015-04-27) antyds det att yngre 

personer använder sig mer utav struktur vilket kan påvisa en säkerhet för kunden och 

därmed skapas förtroende. 
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Tabell 5.15 Regressionsanalys för Klientrelation 

 

 

5.8.3.1 Sammanfattande tolkning av regressionsanalyser för Klientrelation 

Regressionsanalyserna observerade att komponenten: Strukturens styrmedel påverkar 

Klientrelation positivt. En trolig orsak till detta är att med hjälp av struktur finns det ett 

upplägg för revisionen som andra kan få förtroende för (Power, 2003). På så sätt kan det 

vara väsentligt att använda datorprogrammet som en form av styrmedel, för som 

Respondent 1 sade (Personlig kommunikation, intervju, 2015-04-27) "för att ett 

dokument ska anses tillförlitligt måste man kunna härleda [det]". På detta sätt borde därför 

strukturen som ett styrmedel också kunna påverka legitimiteten positivt. Då 

datorprogrammet fungerar som ett styrmedel har eventuellt revisorerna försökt 

standardisera en del processer i revisionen, men samtidigt kan man inte ta bort revisorns 

omdöme helt och hållet. 

 

En orsak till att det inte går att ta bort omdömet är att revisorn är professionell (Broberg, 

2013), vilket betyder att hon måste ha en specifik kunskap, beteende samt vara oberoende 

(jfr. Freidson, 1986; Broberg, 2013). För att revisorn därmed ska kunna skapa legitimitet 

i form av Klientrelation måste revisorn granska rätt saker, vilket kan underlätta genom att 

Variabler Std.B Std.ErrorVIF-värde

Strukturens hjälpmedel ,153 ,106 1,317

Strukturens styrmedel 0,283** ,095 1,172

Strukturens krav -,026 ,107 1,388

Vänd, Log: Professionellt omdöme ,394 ,675 1,401

Vänd, Log: Klientomdöme -2,022** ,675 1,317

Genus 0,370† ,208 1,192

Ålder -0,020* ,009 1,222

PWC ,351 ,271 1,448

KPMG -,172 ,870 1,073

BDO -,299 ,384 1,183

Grant Thornton -,071 ,341 1,214

Mazars 0,869† ,448 1,101

EY ,000 ,253 1,320

konstant 1,392 ,620

F-värde

Adj. R
2 ,297

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

Regressionsmodell 1

3,897***

Klientrelation
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använda datorprogrammet som ett styrmedel. Samtidigt kan datorn inte göra en subjektiv 

bedömning av klienten/kunden vilket tyder på att revisorn måste ha en interaktion med 

klienten/kunden för att kunna få uppfattningar om klienten/kunden.  

 

För att få legitimitet i form av Klientrelation måste revisorn inte bara använda datorn som 

styrmedel utan hon måste även använda sitt klientomdöme för att kunna göra en 

bedömning av klienten/kunden och därmed skapa tilltro till sitt arbete. Forskare som 

Hopwood (1998), Kosmala McLullich (2003) och Broberg (2013) har diskuterat att fast 

att revisionen blivit mer standardiserad och att revisorns omdöme inte ser ut på samma 

sätt som förr måste den ändå finnas för att det är en del av revisions professionalitet att 

använda sitt omdöme för att göra en bedömning av en klient/kund. Även Downie och 

Macnaughton (2009) har beskrivit att omdömet grundar sig på bakomliggande bevis som 

i sin tur kan stå emot om där skulle kunna finnas något osäkert. Vilket tyder på att revisorn 

måste ha en relation och kunskap om klienten/kunden för att denne ska lämna ifrån sig 

bevisen och därmed göra det möjligt för revisorn att skapa kvalitet i sitt arbete. 

 

5.9 Tolkning av resultatet 

Resultatet av denna studie har lett till att legitimiteten, strukturen och omdömet har delats 

in i olika komponenter. Orsaken till att legitimiteten har delats in i tre komponenter: 

Comfort vs. Discomfort, Professionalitet samt Klientrelation beror troligtvis på att 

legitimiteten framhävs på olika sätt med hjälp av olika faktorer från struktur och omdöme. 

Broberg (2013) hävdar att det går att se det som att det finns ett kognitivt samband i form 

av miljön, självständiga, sociala och organisatoriska faktorer. Det vill säga att ur denna 

synvinkel är det som Pentland (1993) beskriver inte enbart struktur som skapar legitimitet 

utan även omdömet skapar legitimitet. Samtidigt finns regleringar till för att underlätta 

revisionen och hjälpa revisorn att genomföra en revision (Personlig kommunikation, 

intervju, Respondent 1, 2015-04-27). Broberg (2013) och Power (2003) har också 

tydliggjort att enbart struktur kan inte skapa legitimitet för utan omdöme tordes inte 

legitimiteten kunna skapas. Anledningen till att det däremot har uppkommit tre 

legitimitetskomponenter kan anses vara lite kontroversiellt eftersom Comfort vs. 

Discomfort behandlar både struktur och omdöme. Dock har det varit som så att i 

Professionaliteten har det kunnat tydliggöras att viss struktur kan ha en negativ relation 

till legitimiteten. Detta kan vara för att genom en del struktur kan professionaliteten 

hämmas och därmed tordes vem som helst kunna agera och vara revisor. Slutligen inom 



© Holgersson & Magnusson – Högskolan Kristianstad, 2015 

104 

legitimiteten finns också uppdelningen mot Klientrelation. Detta tolkar vi som att 

eventuellt en del av legitimiteten kan bero på det mervärde som revisorerna gör eller 

försöker göra för sina klienter/kunder idag. Detta går också samman med att tidigare har 

revisorernas kunder ansetts vara klienter men idag är det mer som att de är kunder, vilket 

även förespråkas då revisorerna idag försöker skapa ett mervärde. Även Respondent 1 

(Personlig kommunikation, intervju, 2015-04-27) har uttryckt sig om att förr uppfattades 

revisorn som att hon satt och kontrollerade böckerna och idag handlar revisorns roll även 

om att till viss del ge tips och råd för verksamheten. På grund av detta finns det en trolig 

anledning till att legitimiteten har delats in i tre komponenter. 

 

Skälet till att strukturen har delats upp i flera komponenter kan troligtvis bero på att 

revisorerna i dagens samhälle indirekt delar upp strukturen utifrån hur de arbetar med 

den, det vill säga att de ser den som ett hjälpmedel, ett styrmedel eller som ett krav. Även 

forskare som Kosmala McLullich (2003) och Broberg (2013) har antytt att strukturen kan 

vara ett hjälpmedel. Dock finns det forskare som påstår att genom strukturen kan revisorn 

endast fylla i boxar och därmed inte själv tar initiativ i sitt arbete, det vill säga att revisorn 

styrs av checklistor då det finns så många lagar att hålla reda på (Dirsmith & McAllister, 

1982a, 1982b; Broberg, 2013). Det går fortfarande att se att dessa påståenden består av 

en viss del sanning. För det är inte enbart enkätundersökningen som har framhävt detta 

utan även vid intervjuerna i pilotstudien har det framhävts att det finns olika checklistor 

som förändras beroende på vad revisorn kryssar för i datorprogrammet(n) och därmed 

kanske andra saker blir relevanta att undersöka (Personlig kommunikation, intervjuer, 

Respondent 1 & 2, 2015-04-27, 2015-04-26). På grund av dessa resonemang finns det 

därför en grundad förklaring till varför strukturen kan delas in i de tre komponenterna: 

Strukturens hjälpmedel, Strukturens styrmedel och Strukturens krav. 

 

Även omdömet har delats in i komponenter: Professionellt omdöme och Klientomdöme. 

En del forskare har sedan tidigare delat in omdömet i omdöme och skepticism (jfr. 

Broberg, 2013). I denna studie har det dock visat sig att det inte alltid är fullt så enkelt att 

bara dela in dem. Orsaken till det är att mycket av revisorns omdöme berör revisorns 

bedömning av klienten/kunden. Forskare som Popova (2013) har hävdat att revisorn 

genom att vara kritisk, ha kunskap om sitt arbete samt att använda sin intuition i 

revisionsprocessen, kan i sin tur skapa bedömningar som leder till ett omdöme. Även 

andra forskare som Libby och Luft (1993) har tagit upp att hur mycket skepticism och 
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ifrågasättande en revisor använder beror till stor del av dennes erfarenhet. Samtidigt har 

revisorsbranschen blivit allt mer reglerad genom åren för att öka trovärdigheten (jfr. 

Power, 2003; Broberg, 2013). Därmed kan det ses som en självklarhet att det 

professionella omdömet även innehåller skepticism. Det som däremot varit förvånande i 

denna studie har varit att Klientomdömet även har kommit som en egen komponent. 

Orsaken till detta kan eventuellt vara på grund av hur det ser ut i dagens samhälle. Det 

vill säga att en trolig anledning till att Klientomdömet blivit en egen komponent kan bero 

på att legitimiteten inte enbart kan ställas mot intressenter och ägare utan även företagen 

kan få ett värde av att revisorns uttalande, vilket eventuellt leder till att företagen till viss 

del kan ge legitimitet. 

 

På grund av dessa faktorer har därmed figuren som gjordes vid hypotesbildningen kunnat 

modifieras (se figur 3.1). Den nya modellen baseras fortfarande på att struktur och 

omdöme påverkar legitimiteten i olika grader, men det som är annorlunda är att denna 

figur (5.2) även tar hänsyn till att legitimiteten har delats in i flera komponenter, vilket 

även strukturen och omdömet har. Det kan därmed öka förklaringen till varför struktur 

och omdöme är viktiga faktorer i förhållande till legitimitet och varför det är ett intressant 

ämne att studera vidare. 
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Figur 5.2 Ny modell av struktur och omdöme i förhållande till legitimitet 



© Holgersson & Magnusson – Högskolan Kristianstad, 2015 

107 

6. Slutsats 

Studiens sjätte och sista kapitel diskuterar studiens resultat, exempelvis att om 

datorprogrammet styr revisionen torde professionaliteten för revisorn att minska och 

därmed torde även legitimiteten att minska. Kapitlet fortsätter sedan att ta upp studiens 

brister och begränsningar, egna reflektioner och slutligen förslag på hur debatten om 

struktur och omdöme i förhållande till legitimitet kan utvecklas i en ny studie. 

 

6.1 Diskussion 

I debatten om struktur och omdöme och skapande av legitimitet har det observerats 

genom denna studie att koncepten struktur, omdöme och legitimitet inte är enkla att 

förklara. Studien antyder att det finns flera dimensioner inom varje koncept. Studien har 

fokuserat på att utgå från revisorerna själva och deras användning av struktur och 

omdöme och hur användningen av dessa faktorer skapar legitimitet. Orsaken till att just 

revisorerna blivit tillfrågade i denna studie är att revisorerna lever med att skapa 

legitimitet genom bland annat struktur och omdöme. På grund av detta ansågs det viktigt 

att ställa studiens frågor till revisorerna. 

 

Denna studie har visat att det inte är enkelt att endast använda struktur, omdöme och 

legitimitet. Eftersom inom varje faktor finns det uppdelningar till flera komponenter. Till 

en början kunde det ses lite kontroversiellt att dela upp legitimiteten i flera komponenter, 

eftersom tidigare forskning talar om legitimiteten som en helhet och inte som flera olika 

komponenter (jfr. Power, 2003; Broberg, 2013). Dock har denna studie visat att 

legitimiteten kan mätas och påverkas på olika sätt beroende på hur legitimiteten skapas. 

Därför har det varit viktigt att dela in legitimiteten i mer samlade och riktade komponenter 

som tillsammans observerar legitimitetens helhet. Det har därmed lett till att denna studie 

har funnit att legitimiteten kan delas in i Comfort vs. Discomfort, Professionalitet och 

Klientrelation. 

 

Även strukturen har delats in i flera komponenter. I detta hänseende kunde vi se en viss 

logik i att struktur delats in i flera komponenter. Detta eftersom forskare som Dirsmith 

och McAllister (1982a, 1982b), Kosmala McLullich (2003), Power (2003), Öhman och 

Wallerstedt (2012) och Broberg (2013)  har antytt och visat att strukturen till viss del kan 

vara ett hjälpmedel i revisionen, samtidigt är professionen starkt reglerad, vilket i sin tur 
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kan leda till att revisorn endast kryssar i mallar för att inte missa några väsentligheter. 

Med hjälp av vad tidigare forskning har visat och vad även denna studies faktoranalys 

tagit fram finns det en trolig förklaring till att struktur kan mätas mer tillförlitligt genom 

att dela upp den i komponenterna: Strukturens hjälpmedel, Strukturens styrmedel och 

Strukturens krav. 

 

Även omdömet i denna studie delades in i komponenter. Forskare som Popova (2013) har 

tidigare separerat skepticismen från det professionella omdömet. Denna studie går 

däremot till viss del emot denna uppdelning eftersom det finns en antydan att för att vara 

professionell måste man kunna ifrågasätta och använda sitt omdöme (jfr. Broberg, 2013). 

Vår studie visar därmed att det torde vara en uppdelning för Professionellt omdöme och 

Klientomdöme. Orsaken till att det inte finns en uppdelning mot skepticism är för att det 

är en del av att vara professionell och tordes därför finnas med i det professionella 

omdömet. Däremot finns det en uppdelning mot Klientomdöme. Skälet till att denna 

komponent troligtvis har uppkommit är att revisorn idag inte enbart ska kontrollera 

klientens/kundens finansiella påståenden, utan som Respondent 1 (Personlig 

kommunikation, intervju, 2015-04-27) tog upp är att hon ska även kunna skapa ett 

mervärde för kunden. På grund av detta kan det därmed anses naturligt att omdömet 

delades in i dessa två komponenter istället för den tidigare indelningen, omdöme och 

skepticism. 

 

Denna studie grundades på tre hypoteser: det är struktur som skapar legitimitet (H1), det 

finns en relation mellan struktur och omdöme som skapar legitimitet (H2) och det är 

omdöme som skapar legitimitet (H3). Tidigare i analysen kunde denna studie bekräfta det 

inte går att testa H2. Orsaken till detta är att denna studie inte direkt har observerat 

interaktionen mellan struktur och omdöme och på grund av det går det inte att testa H2. 

H1 och H3 däremot kan inte förkastas då de skapar legitimitet till viss del, dock kan de 

inte heller accepteras då komponenterna inom struktur och omdöme inte alltid skapar 

legitimitet ur ett helhetsperspektiv. I figur 5.2 visas även detta då till exempel Strukturens 

styrmedel har en negativ påverkan på Professionalitet. Detta kan förklaras av att när 

revisorerna anser sig vara underordnad strukturen kan eventuellt professionaliteten 

minskas då det kan leda till box-ticking, eftersom revisorn inte kan revidera 

klienten/kunden utanför specifika mallar (jfr. Dirsmith & McAllister, 1982a, 1982b; 

Broberg 2013). En annan faktor är att revisorn anses besitta en hög kompentens (jfr 
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Freidson, 1986 och Broberg, 2013) och om datorprogrammet är det som styr revisionen 

kan revisorerna eventuellt inte utnyttja sina specifika kunskaper eller sin intuition och på 

grund av det tordes professionaliteten att minska. Däremot har både Strukturens 

hjälpmedel och Strukturens krav en positiv påverkan på Professionalitet. En orsak till att 

dessa två kan ha en positiv påverkan är att revisorsprofessionen idag är starkt reglerad 

med både lagar, regler och standarder (jfr. Power, 2003; Broberg, 2013). Fast att det finns 

en stark reglering måste revisorn ändå använda sig av sitt omdöme (Broberg, 2013). 

Genom att använda datorprogram som är uppbyggda av lagar, regler och standarder går 

det därmed att använda det som ett hjälpmedel för att göra bedömningar, vilket även 

forskare som Kosmala McLullich (2003) och Broberg (2013) kommit fram till. 

 

Denna studie har också visat att legitimitetens Comfort vs. Discomfort påverkas positivt 

av Professionellt omdöme och Klientomdöme. Det som däremot kan uppfattas som 

underligt är att strukturen aldrig fick en signifikant påverkan på Comfort vs. Discomfort. 

Detta kan eventuellt bero på ett fåtal svarande, dock anser vi att det kan bero på att 

revisorerna själva inte ser att det är en del av comfort och discomfort begreppen, vilket 

troligtvis kan bero på att revisorer är en homogen grupp med liknande utbildning och 

arbetssätt (jfr. Öhman et al., 2006). Även här går det inte att acceptera eller att förkasta 

hypotesen H3 då Comfort vs. Discomfort endast är en del av legitimiteten. 

 

Slutligen har denna studie visat att Klientrelation påverkas positivt av Klientomdöme och 

Strukturens styrmedel. Detta beror eventuellt på att det till viss del är juniora revisorer 

som är ute hos kunder och de kan eventuellt behöva mer styrning för att kunna agera och 

anses vara professionella. Detta har även Myers (1997) påstått då en oerfaren och 

nyutexaminerad revisor har mycket hjälp av strukturen. Detta kan därför vara en orsak 

till att Strukturens styrmedel har en positiv påverkan på legitimitet. En annan viktig del i 

en klientrelation är att kunna interagera med klienten/kunden vilket gör att omdömet 

tordes påverka legitimitetens Klientrelation. Tidigare forskare som Coles (2002) har 

antytt att revisorns omdöme till viss del styrs av tidigare interaktioner med 

klienten/kunden. Revisorns Klientomdöme tordes därmed vara en viktig del i 

legitimitetens Klientrelation. Detta leder därmed till att varken hypoteserna H1 eller H3 

kan accepteras eller förkastas då de endast påverkar legitimiteten till viss del och inte som 

en helhet. 
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6.2 Studiens brister och begränsningar 

Studiens resultat har inte gett en generalisering som studien först ämnade göra över 

auktoriserade revisorer då deltagandet varit lågt. Detta har lett till att studien bör anses 

vara en fallstudie som ger en antydan på vad revisorer anser skapa legitimitet i form av 

struktur och omdöme. De analyser och resultat som presenterats bör tolkas med 

försiktighet då enbart en liten del av populationen deltagit i studien, vilket kan ha gett ett 

snedvridet eller missvisande resultat. Slutligen har denna studie inte kunnat observera den 

andra hypotesen eftersom vår studie inte har testat interaktionen mellan struktur och 

omdöme, vilket i sin tur har inneburit att studien inte kan observera om det finns en 

relation mellan struktur och omdöme som skapar legitimitet. 

 

6.3 Teoretiskt bidrag             

Denna studie har påvisat att det finns olika komponenter inom struktur och omdöme. 

Strukturen har tidigare delats upp av forskare som Dirsmith och McAllister (1982a, 

1982b), Kosmala McLullich (2003), Power (2003) och Broberg (2013) genom att det kan 

vara ett hjälpmedel samtidigt som det är en del av professionens reglering. Denna studie 

antyder att det fortfarande är relevant att dela in strukturen i olika komponenter eftersom 

med hjälp av olika komponenter går det att precisera legitimiteten ytterligare. 

 

Även omdömet är uppbyggt med olika komponenter, däremot frångår denna indelning 

den tidigare forskningens indelning (jfr. Popova, 2013) eftersom skepticismen är en del i 

att vara och agera professionellt och tordes därför vara en del av det professionella 

omdömet. En annan komponent inom omdömet är Klientomdöme och orsaken till att den 

har blivit en egen komponent kan eventuellt bero på ett samhälle i förändring. Detta har 

även framhävts av Respondent 1 (Personlig kommunikation, intervju, 2015-04-27) som 

har uttryckt sig om att hon måste kunna skapa ett mervärde för klienten/kunden, det vill 

säga att det tordes kunna bli en form av mer rådgivning för framtidens revisorer. Utifrån 

detta tordes legitimiteten skapas av den tillförlitlighet som revisorn kan få genom 

interaktioner med klienten/kunden och genom att agera och bete sig professionellt och 

därmed ha ett professionellt omdöme igenom hela revisionen skulle legitimiteten kunna 

stärkas. 
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Slutligen tordes det finnas både struktur och omdöme för att skapa legitimitet, det vill 

säga som Power (2003) tagit upp är att genom strukturen skapas legitimitet men utan 

omdöme skulle legitimiteten minskas. Detta antyds i denna studie eftersom en del av 

legitimitetens komponenter (Professionalitet och Klientrelation) påverkas både av 

struktur och omdöme, vilket tyder på att det Power beskrev 2003 fortfarande är en viktig 

faktor inom revisorsprofessionen.  

 

6.4 Etiskt och socialt bidrag 

Studiens resultat indikerar att det finns olika komponenter inom legitimitet som påverkas 

på olika sätt av olika komponenter inom struktur och omdöme. Genom att till viss del ha 

tydliggjort debatten om struktur och omdöme kan denna studie eventuellt ha hjälpt 

revisorerna att visa vad de själva uppfattar skapa legitimitet och vad som inte skapar 

legitimitet. På så sätt borde revisorerna kunna få en antydan på vad som eventuellt kan 

förändras för att öka tillförlitligheten och förtroendet för professionen. Denna studie har 

därmed eventuellt gett en hänvisning till vad som eventuellt behövs förändras för att 

revisionen ska kunna följa med ett samhälle i förändring. 

 

6.5 Egna reflektioner 

Valet av att genomföra en studie som baseras endast på auktoriserade revisorer kan anses 

vara kontroversiellt då det inte är revisorerna som ger legitimitet. Orsaken till att revisorer 

ändå har valts som urval är för att legitimiteten indirekt kan observeras med hjälp av 

struktur och omdöme då revisorer har legitimiteten och dess betydelse runt om sig 

dagligen. Det har därför varit viktigt att ställa frågor om legitimitet till revisorer och inte 

till intressenter och ägare för genom att fråga revisorerna om deras perspektiv och hur de 

arbetar har ett annat spektrum kunnat observeras inom skapandet av legitimitet. 

 

Även om denna studie endast baserats på åsikter har ändå antydningar om struktur, 

omdöme och legitimitet kunnat göras. Dock har det inte varit möjligt att göra en 

generalisering av auktoriserade revisorers uppfattningar på grund av ett lågt 

svarsdeltagande. Detta är förståeligt då revisorerna har sin högsäsong under våren samt 

att de får många förfrågningar att delta i enkätundersökningar, vilket har gjort det svårt 

att urskilja varför just de ska delta i denna enkät. 
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6.6 Förslag på fortsatt forskning 

Denna studie antyder att legitimiteten, strukturen och omdömet har olika dimensioner. 

Ändå går det inte, i vår studie, att observera om det finns en relation mellan struktur och 

omdöme som skapar legitimitet. Dock menar Power (2003) på att genom användningen 

av struktur skapas legitimitet men försvinner omdömet minskar också legitimiteten. Det 

vore därmed intressant att undersöka vidare på hur relationen mellan struktur och 

omdöme påverkar varandra och på vilket sätt de påverkar legitimiteten. Genom att göra 

en mer djupgående undersökning i detta går det eventuellt att få fram fler dimensioner 

inom struktur, omdöme och legitimitet och hur struktur och omdöme tillsammans 

påverkar legitimiteten. Det kan i sin tur bidra till varför det, som i denna studie, kan vara 

svårt att separera struktur och omdöme från varandra. Slutligen tordes en studie som 

denna också kunna öka förståelsen för hur revisorer arbetar, agerar och beter sig för att 

skapa legitimitet. 

 

Ett annat sätt att observera hur struktur och omdöme påverkar legitimiteten kan vara att 

fokusera på intressenternas åsikter och uppfattningar, då det är dessa som ger legitimitet. 

Genom att göra en undersökning på banker och analytikers åsikter på revisorers 

legitimitet samt en undersökning på revisorer gällande dimensionerna på struktur och 

omdöme skulle det kunna ge svar på hur skillnader i skapande och givande av legitimitet 

ser ut och uppfattas. En studie som denna skulle därmed kunna bidra till forskningen om 

förväntningsgapet inom legitimitet för revisorsprofessionen.   
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Uppvärmningsfrågor 

1. Skulle du vilja beskriva dig själv och din roll i byrån? 

a. Hur många års erfarenhet har du av revisionsbranschen? 

b. Hur ser din roll ut i byrån? 

c. Hur länge har du arbetat vid denna byrå? 

 

Legitimitet 

1. Vad är legitimitet för dig? 

2. Hur uppfattar du legitimitet? 

a. Vad är det som är viktigt med legitimitet? 

b. När är det viktigt med legitimitet? 

c. För vem är legitimiteten viktig? 

3. Kan du själv eller byrån skapa legitimitet och varför/varför inte? 

a. Arbetar ni för att skapa legitimitet mot samhället och intressenterna? 

4. På vilket sätt kan ni som byrå uppfattas som legitima? 

5. På vilka sätt anpassar ni er mot lagar, regler och standarder? 

6. Varför använder man sig av IT system? 

a. Är det för att skapa trovärdighet? 

 

Struktur 

1. Skulle du vilja beskriva hur en vanlig dag ser ut på jobbet? 

a.  Vad är det första du gör på morgonen? 

b. Är det mycket kontakt med klienten/kunden? På vilket sätt? Kan du 

beskriva hur arbetsgången ser ut när ni har ett revisionsuppdrag? 

2. Skulle du kunna beskriva arbetsfördelningen i ett revisionsteam? 

a. Vem rapporterar till vem? 

b. Hur ser ett team ut? 

c. Vem gör vad? 

d. Vem bestämmer vad som ska göras? 

3. Vilka IT-system använder ni idag för att genomföra revisionen och hur fungerar dem? 

4. Finns det andra rutiner som inte är IT baserade? 
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a. På vilket sätt? 

5. Arbetar man på samma sätt gentemot varje klient/kund? 

a. Om inte/ja vad är det som skiljer/är lika och varför? 

6. Hur anpassar ni er efter de lagar, regler och standarder som finns idag? 

7. Finns det andra stödsystem som hjälper att föra revisionen framåt? 

a. På vilket sätt? 

 

Omdöme 

1. Vad är omdöme i revisionsprocessen? 

2. Hur bedömer du klienter/kunder?  

a. Vad är viktigt att tänka på?  

3. Hur använder du era system och rutiner vid bedömningar?  

a. När du ska bedöma klienten/kunden? 

b. Hjälper systemet dig när du ska använda ditt omdöme eller får du inget 

utrymme för att använda ditt omdöme? 

4. Varför använder du dig av ett omdöme? 

 

Avslutande fråga 

1. Slutligen skulle vi också vilja fråga, vad är det du tycker är viktigt i ditt arbete? 
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Bilaga 2: Respondenter i intervjuerna 

 

Tabell 1: Respondenter vid intervjuerna 

Intervju Kön Antal år 

auktoriserad 
Big4 eller inte 

1 Kvinna 1 Inte 
2 Kvinna 3 Big4 
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Bilaga 3: Enkät 
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Bilaga 4: Missiv 

Hej 

 

Våra namn är Joel Holgersson och Sandra Magnusson, vi är två studenter från Högskolan 

i Kristianstad som just nu skriver vår magisteruppsats inom revision. Vår uppsats handlar 

om hur Datorprogrammet(n), lagar, regler och standarder samt revisorns professionella 

omdöme påverkar legitimiteten som revisorn skapar. 

 

Ni har därför blivit utvald att besvara ett antal frågor om datorprogram, lagar, regler och 

standarder, professionellt omdöme samt legitimitet. Vi har hämtat uppgifterna om att ni 

är auktoriserad revisor från Revisorsnämndens hemsida och därefter har vi tagit fram 

mejladresserna från FARs hemsida. Ni som inte är medlemmar i FAR, era mejladresser 

har vi tagit fram med hjälp av sociala medier eller er byrås hemsida. 

 

Vi skulle därför vara mycket tacksamma om ni skulle vilja ta er tid att besvara vår enkät. 

Enkäten tar ungefär 15 minuter att besvara. Anledningen till att vi ber just er är att vi vill 

undersöka hur revisorn arbetar för att legitimiteten för revisorn, revisionen och byrån ska 

kunna stärkas och på grund av detta är det viktigt att ställa dessa frågor till just er. Era 

svar skulle vara ett mycket värdefullt bidrag till vår studie och därför skulle vi vara 

mycket tacksamma om ni avsatte en liten stund att fylla i vår enkät. 

 

Då vi har en relativt begränsad tid till att genomföra vår studie skulle vi uppskatta om ni 

tar er tid att svara på enkäten så fort som möjligt, dock senast den 19 maj. Vi vill även 

informera er om att alla svar kommer att vara konfidentiella, vilket också betyder att ingen 

kommer kunna ta del av några individuella svar från denna enkät. Era svar kommer inte 

att kunna spåras tillbaka till dig. Det betyder därmed att alla svar kommer att behandlas 

helt anonymt i vår analys och vårt resultat, vilket betyder att ni kommer att vara helt 

anonyma i studien. 

 

Vid eventuella frågor kan ni kontakta oss på vår mejladress: 

magisterstudenterhkr@gmail.com. 

Genom att klicka på knappen nedan kommer ni till vår enkät.  

 

mailto:magisterstudenterhkr@gmail.com
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Tack så mycket för att ni tar er tid att medverka i vår undersökning och därmed hjälper 

oss med vårt arbete. 

Med vänliga hälsningar 

Joel Holgersson och Sandra Magnusson 
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Bilaga 5: Påminnelsebrev 

 

Hej 

 

Våra namn är Joel Holgersson och Sandra Magnusson, vi är två studenter från Högskolan 

i Kristianstad som just nu skriver vår magisteruppsats inom revision. För en vecka sedan 

skickade vi ut ett mejl till er om att vi skulle uppskatta om ni tar er tid att svara på vår 

enkätundersökning om datorprogrammet(n), lagar, regler och standarder, professionellt 

omdöme samt legitimitet. Anledningen till detta är att vår uppsats handlar om hur 

datorprogrammet(n), lagar, regler och standarder samt revisorns professionella omdöme 

uppfattas påverka legitimiteten. 

 

Ni har därför blivit utvald att besvara ett antal frågor om datorprogram, lagar, regler och 

standarder, professionellt omdöme och legitimitet. Vi vill också nämna att vi har hämtat 

uppgifterna om att ni är auktoriserad revisor från Revisorsnämndens hemsida och därefter 

har vi tagit fram mejladresserna från FARs hemsida och ni som inte är medlemmar i FAR 

har vi hittat mejladresser med hjälp av sociala medier eller er byrås hemsida. 

 

Då vi är i behov av fler svar har vi förlängt denna enkät till den 22 maj och vi uppskattar 

om ni skulle ta er tid att svara på den så fort som möjligt. Vi vill även förtydliga att alla 

svar kommer att vara konfidentiella, vilket också betyder att ingen kommer kunna ta del 

av några individuella svar från denna enkät. Våra svar kommer heller inte att kunna spåras 

till dig. Det betyder därmed att alla svar kommer att behandlas helt anonymt i vår analys 

och vårt resultat, vilket betyder att ni kommer att vara helt anonyma i uppsatsen. Då alla 

svar är helt anonyma så har denna påminnelse skickats ut även till er som har svarat och 

är det som så att ni redan svarat på vår enkät kan ni bara bortse från detta och vi tackar 

för er medverkan. Anledningen till att ni ändå fått denna påminnelse är för att hela enkäten 

är anonymiserad vilket därmed innebär att vi inte kan se vem som svarat eller inte. 

 

Vi skulle därför vara mycket tacksamma om ni skulle vilja ta er tid att besvara vår enkät. 

Enkäten tar ungefär 15 minuter att besvara. Anledningen till att vi ber just er är att vi vill 

undersöka hur revisorn arbetar för att legitimiteten för revisorn, revisionen och byrån ska 

kunna stärkas och på grund av detta är det viktigt att ställa dessa frågor till just er. Era 
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svar skulle därför vara ett mycket värdefullt bidrag till vår forskning och därför skulle vi 

vara mycket tacksamma om ni avsatte en liten stund att fylla i vår enkät. 

 

Vid eventuella frågor kan ni kontakta oss på vår mejladress: 

magisterstudenterhkr@gmail.com 

Genom att klicka på knappen nedan kommer ni till vår enkät. 

 

Tack så mycket för att ni tar er tid att medverka i vår undersökning och därmed hjälper 

oss med vårt arbete. 

Med vänliga hälsningar 

Joel Holgersson och Sandra Magnusson 

 

 

 

  

mailto:magisterstudenterhkr@gmail.com
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Bilaga 6: Korrelationsanalys alla påståenden och kontrollvariabler 

 

Medelvärde Std. Avvikelse L1 L2 L4 L6 L7 L8 L11 L12 S1 S2 S3 S5 S6 S7 S8 S10 S12 O1 O2 O3 O5v O6 O7 O9 O10 O11 O12v Ålder Genus Erfarenhet EY PWC KPMG Deloitte BDO
Grant 

Thornton
Mazars

Annan 

Byrå

L1
Korrelations- 

koefficient
6,03 1,116

L2
Korrelations- 

koefficient
6,18 0,85 ,367

**

L4
Korrelations- 

koefficient
6,5 0,824 ,166 ,300

**

L6
Korrelations- 

koefficient
5,87 0,985 ,228

*
,374

**
,239

*

L7
Korrelations- 

koefficient
5,12 1,534 ,087 ,150 ,082 ,336

**

L8
Korrelations- 

koefficient
6,01 1,114 ,342

**
,353

**
,267

*
,283

**
,308

**

L11
Korrelations- 

koefficient
5,39 1,309 ,397

**
,332

** ,149 ,241
*

,219
*

,440
**

L12
Korrelations- 

koefficient
6,43 0,7 ,353

**
,384

**
,341

** ,129 ,120 ,452
**

,412
**

S1
Korrelations- 

koefficient
5,96 1,183 ,325

** ,164 ,144 ,279
** ,191 ,340

**
,307

**
,251

*

S2
Korrelations- 

koefficient
2.95 1,525 -,123 ,018 ,043 ,061 ,072 -,134 -,061 -,118 -,057

S3
Korrelations- 

koefficient
4,68 1,504 ,047 ,125 ,103 ,288

**
,467

** ,164 ,286
** ,089 ,245

*
,209

*

S5
Korrelations- 

koefficient
5,98 1,084 ,309

** ,118 ,074 ,252
*

,233
*

,239
*

,367
**

,281
**

,345
** -,104 ,278

**

S6
Korrelations- 

koefficient
5,99 0,954 ,369

**
,251

*
,275

**
,305

** ,087 ,161 ,288
**

,271
** ,159 -,114 ,236

* ,141

S7
Korrelations- 

koefficient
5,88 1,042 ,309

** ,183 ,104 ,112 ,099 ,210
*

,314
**

,289
** ,054 -,080 ,206

*
,236

*
,486

**

S8
Korrelations- 

koefficient
6,18 0,724 ,352

** ,150 ,247
* ,130 ,061 ,291

** ,205 ,342
** ,154 -,119 ,067 ,427

**
,294

**
,524

**

S10
Korrelations- 

koefficient
4,81 1,635 ,239

* -,087 -,011 ,107 ,227
* -,039 ,070 ,010 ,287

**
,364

**
,368

**
,356

** ,141 ,092 ,057

S12
Korrelations- 

koefficient
5,48 1,411 -,055 ,033 ,221

* ,171 ,200 ,279
**

,231
* ,128 ,342

** ,098 ,372
**

,348
** ,124 ,081 ,193 ,111

O1
Korrelations- 

koefficient
5,86 1,068 ,108 ,340

**
,217

* ,158 ,005 ,132 ,061 ,230
*

,216
* -,079 ,042 -,077 -,050 -,084 -,019 -,151 ,144

O2
Korrelations- 

koefficient
6,04 0,913 ,144 ,073 ,278

** ,145 ,100 ,300
** ,184 ,374

**
,342

** -,072 ,127 ,256
*

,295
**

,325
**

,371
** ,142 ,414

** ,164

O3
Korrelations- 

koefficient
5,98 0,932 ,315

**
,218

* ,105 ,171 ,101 ,274
**

,232
*

,387
**

,288
** -,129 ,042 ,189 ,293

**
,394

**
,322

** ,033 ,136 -,060 ,276
**

O5v
Korrelations- 

koefficient
5,71 1,105 ,131 ,209

* ,059 ,209
* -,148 ,141 ,124 ,271

** ,107 -,236
* ,047 ,228

*
,220

*
,408

**
,278

** ,006 ,181 ,040 ,245
*

,309
**

O6
Korrelations- 

koefficient
5,13 1,046 ,183 ,367

** ,203 ,194 ,335
** ,205 ,171 ,171 ,295

** ,126 ,360
** ,096 ,157 ,068 ,145 ,074 ,152 ,239

* ,153 -,084 -,041

O7
Korrelations- 

koefficient
5,74 0,992 ,222

*
,336

**
,274

**
,312

**
,278

**
,477

**
,215

*
,245

*
,244

* ,018 ,214
* ,201 ,189 ,128 ,253

* ,164 ,162 ,216
*

,274
** ,094 ,108 ,365

**

O9
Korrelations- 

koefficient
6,26 0,871 ,165 ,278

** ,194 ,063 ,065 ,151 ,107 ,415
**

,234
* -,099 -,078 ,119 ,144 ,073 ,287

** -,115 ,265
*

,254
*

,327
**

,279
** ,133 ,069 ,124

O10
Korrelations- 

koefficient
6,2 0,82 ,344

**
,360

** ,207 ,081 -,071 ,222
*

,427
**

,475
**

,326
** -,153 ,124 ,294

**
,326

**
,331

**
,235

* ,047 ,072 ,140 ,317
**

,403
**

,246
* -,022 ,143 ,378

**

O11
Korrelations- 

koefficient
6,61 0,652 ,421

**
,250

* ,143 ,111 ,025 ,128 ,373
**

,309
**

,306
** -,039 ,097 ,437

**
,355

**
,239

*
,398

**
,244

* ,165 -,050 ,235
*

,386
** ,082 ,014 ,190 ,291

**
,574

**

O12v
Korrelations- 

koefficient
5,91 1,167 ,338

**
,306

**
,234

* ,019 -,127 ,248
* ,204 ,274

** ,158 -,350
**

-,218
* ,038 ,306

**
,245

*
,337

**
-,258

* ,049 ,027 ,205
*

,371
** ,195 ,037 ,085 ,323

**
,366

**
,375

**

Ålder
Korrelations- 

koefficient
45,8 11,088 ,168 ,012 -,080 -,095 -,105 -,099 ,025 ,186 -,013 ,088 -,074 ,044 -,221

* -,117 -,028 ,118 -,164 ,242
* -,104 -,235

* -,097 ,002 ,170 -,054 ,021 ,121 -,140

Geus
Korrelations- 

koefficient
0,31 0,464 -,062 ,022 ,114 ,164 ,015 ,227

* ,042 -,058 ,049 -,109 -,060 -,141 ,164 ,141 ,072 -,227
*

,232
* -,059 ,132 ,000 ,031 -,005 ,043 ,027 -,174 -,078 ,083 -,249

**

Erfarenhet
Korrelations- 

koefficient
13,66 10,607 ,184 ,034 ,028 -,061 -,033 -,053 ,046 ,236

* ,079 ,067 -,088 ,035 -,218
* -,199 -,113 ,110 -,159 ,305

** -,023 -,242
* -,134 ,036 ,129 -,017 ,086 ,093 -,138 ,872

**
-,304

**

EY
Korrelations- 

koefficient
0,18 0,383 ,087 -,270

** ,068 -,020 ,059 ,123 -,038 -,165 -,017 -,056 ,028 ,054 ,102 -,006 ,040 -,015 -,008 -,303
** ,089 ,085 -,237

* -,092 ,073 -,240
* -,100 ,085 ,060 -,152 ,091 -,131

PWC
Korrelations- 

koefficient
0,19 0,398 -,060 ,009 ,003 ,099 ,292

** ,112 ,068 ,104 ,106 -,026 ,300
**

,323
** ,096 ,026 ,064 ,175 ,296

** ,078 ,107 ,021 ,156 ,057 ,060 ,128 ,031 ,116 -,072 -,086 -,039 -,096 -,228
*

KPMG
Korrelations- 

koefficient
0,01 0,094 -,035 -,183 ,081 ,002 -,099 -,028 -,066 ,096 -,027 ,010 ,006 -,023 ,138 ,142 -,037 0,000 ,136 -,004 ,126 ,133 ,019 -,143 -,119 ,108 ,122 ,067 ,121 ,025 -,063 ,045 -,044 -,046

Deloitte
Korrelations- 

koefficient
0,01 0,094 ,025 -,063 ,097 -,044 -,046 -,009

BDO
Korrelations- 

koefficient
0,05 0,225 -,128 -,081 -,048 -,190 -,005 -,037 -,021 ,003 -,113 -,014 -,072 -,163 -,196 -,002 ,046 -,088 ,034 -,046 -,026 -,155 ,051 ,097 ,115 ,087 -,218

* -,141 ,065 -,074 ,012 -,128 -,110 -,116 -,022 -,022

Grant 

Thornton

Korrelations- 

koefficient
0,09 0,285 ,141 ,246

* ,060 ,050 -,026 ,090 ,142 ,003 ,082 ,144 ,003 ,076 ,025 -,051 -,095 ,180 ,121 -,010 ,016 -,077 -,111 ,180 ,121 ,031 ,146 ,221
* -,052 ,104 -,007 ,117 -,144 -,153 -,029 -,029 -,074

Mazars
Korrelations- 

koefficient
0,04 0,207 ,082 ,070 -,039 ,083 ,218

* -,115 -,051 ,002 -,054 ,026 ,064 ,024 -,158 ,066 ,009 -,044 -,138 ,132 -,087 ,119 ,043 ,078 ,050 -,039 -,010 -,070 -,082 ,023 -,051 ,032 -,100 -,106 -,020 -,020 -,051 -,067

Annan Byrå
Korrelations- 

koefficient
0,42 0,497 -,070 ,111 -,069 -,030 -,332

** -,166 -,059 ,026 -,040 -,026 -,254
*

-,275
** -,038 -,043 -,047 -,179 -,283

** ,155 -,143 -,041 ,085 -,125 -,231
* ,024 ,056 -,213

* ,014 ,142 ,005 ,129 -,399
**

-,423
** -,081 -,081 -,203

*
-,268

**
-,185

*

Spearman's 

rho

**. Korrelationen är signifikant på 0.01  nivån (2-tailed).

*. Korrelationen är signifikan på 0.05 nivån (2-tailed).
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Bilaga 7: Faktoranalys över oberoende variablerna struktur och omdöme 

 

1 2 3 4 5 6

Att vara skeptisk till information är viktigt i revisionsprocessen.

,725 ,471

Det är viktigt att använda lagar, regler och standarder för att 

göra en bedömning av klienten/kunden. ,682

Genom att ha ett skeptiskt synsätt under revisionen kan jag göra 

en bättre bedömning av klienten/kunden. ,614

Jag behöver inte ifrågasätta det material och de påståenden som 

min klient/kund ger mig för att kunna göra en bedömning av 

klienten/kunden.

,590 -,395

Mitt omdöme angående klienten/kunden bygger på vilken 

känsla jag får av klienten/kunden. ,815

Mitt omdöme angående klienten/kunden bygger på tidigare 

interaktioner med klienten/kunden. ,684

Datorprogrammet(n) gör att revisionen får hög kvalitet.

,559 ,324 ,410

Hur viktig är FARs och Revisorsnämndens rekommendationer 

för att uppnå kvalitet? OBS! 1 = inte alls viktigt och 7. ,422 ,461 -,336

Datorprogrammet(n) gör det svårare att göra en bedömning av 

klienten/kunden. ,764

Lagar, regler och standarder skapar tilltro till revisionen.

,401 ,572

Datorprogrammet(n) är anpassat efter lagar, regler och 

standarder för att man inte ska missa något i revisionen. ,528 ,487

Lagar, regler och standarder skapar riktlinjer för revisionen och 

vad revisionen innehåller. ,479 ,484

Min uppfattning av klienten/kunden påverkas av riskerna i 

branschen där klienten/kunden är verksam. ,438 ,411

Genom att använda datorprogrammet(n) kan jag härleda 

dokumenten i revisionsprocessen. ,846

Datorprogrammet(n) används för att skapa ett konsekvent 

arbetssätt mot varje klient/kund. ,637 ,320

Genom att skriva in de uppgifter jag får från klienten/kunden 

föreslår datorprogrammet(n) det som ska granskas. ,817

Datorprogrammet(n) idag är en kvalitetssäkring för att man inte 

ska kunna avsluta revisionen om det finns påståenden som 

motsäger varandra.

,331 ,728

Jag gör egna tolkningar av de insamlade bevisen från 

klienten/kunden. ,319 ,736

Vid bedömning av en klient/kund använder jag "sunt förnuft".

,348 ,614

Komponent
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Bilaga 8: Kontrollpåståendet och positivt ställda påståendet 

 Kontrollpåstående 1: Genom att ha ett professionellt beteende anses jag vara 

pålitlig (Legitimitet påstående 2) och Jag behöver inte ha ett professionellt 

beteende för att anses vara pålitlig (Legitimitet påstående 3) 

 Kontrollpåstående 2: Jag skapar förtroende genom att alltid vara tillgänglig för 

klienten/kunden (Legitimitet påstående 7) och Jag behöver inte vara tillgänglig 

för klienten/kunden för att skapa förtroende för mig och mitt arbete (Legitimitet 

påstående 9). 

 Kontrollpåstående 3: En bra relation med klienten/kunden skapar trygghet för 

klienten/kunden (Legitimitet påstående 8) och Jag behöver inte ha en bra relation 

med klienten/kunden för att klienten/kunden ska känna trygghet (Legitimitet 

påstående 10). 

 Kontrollpåstående 4: Datorprogrammet(n) gör att revisionen får hög kvalitet 

(Struktur påstående 3) och Att använda datorprogrammet(n) i revisionsprocessen 

leder inte till skapande av kvalitet (Struktur påstående 4).  

 Kontrollpåstående 5: Lagar, regler och standarder skapar riktlinjer för revisionen 

och vad revisionen innehåller (Struktur påstående 8) och Lagar, regler och 

standarder är inte till för att skapa riktlinjer för revisionen och vad revisionen ska 

innehålla (Struktur påstående 9). 

 Kontrollpåstående 6: Datorprogrammet(n) idag är en kvalitetssäkring för att man 

inte ska kunna avsluta revisionen om det finns påståenden som motsäger varandra 

(Struktur påstående 10) och Jag kan avsluta revisionen i datorprogrammet(n) även 

om det finns påståenden som motsäger varandra (Struktur påstående 11). 

 

 Kontrollpåstående 7: Datorprogrammet(n) gör det enklare för mig att göra en 

bedömning av klienten/kunden (Omdöme påstående 4) och Datorprogrammet(n) 

gör det svårare att göra en bedömning av klienten/kunden (Omdöme påstående 5). 

 

 Kontrollpåstående 8: Mitt omdöme angående klienten/kunden bygger på tidigare 

interaktioner med klienten/kunden (Omdöme påstående 7) och Mitt omdöme 

baseras på samma grunder oavsett om jag reviderat klienten/kunden tidigare eller 

inte (Omdöme påstående 8). 
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Bilaga 9: Regressionsmodeller 2-4 för Comfort vs. Discomfort 

 

 

 

  

Variabler Std.B Std.Error VIF-värde

Strukturens hjälpmedel ,007 ,014 1,200

Strukturens styrmedel ,008 ,013 1,100

Strukturens krav -,007 ,014 1,341

Vänd, Log: Professionellt omdöme 0,296*** ,089 1,299

Vänd, Log: Klientomdöme 0,262** ,090 1,251

Genus ,009 ,028 1,150

Ålder -,001 ,001 1,182

Annan Byrå -0,046† ,026 1,155

konstant ,315 ,084

F-värde 3,539***

Adj. R
2 ,186

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

Vänd, Log: Comfort vs. Discomfort

Regressionsmodell 2

Variabler Std.B Std.Error VIF-värde

Strukturens hjälpmedel ,009 ,015 1,320

Strukturens styrmedel ,010 ,013 1,172

Strukturens krav -,009 ,015 1,430

Vänd, Log: Professionellt omdöme 0,316*** ,093 1,398

Vänd, Log: Klientomdöme 0,241** ,094 1,352

Genus -,004 ,029 1,216

Erfarenhet -,001 ,001 1,311

PWC ,028 ,037 1,438

KPMG ,109 ,120 1,075

BDO ,034 ,054 1,218

Grant Thornton ,002 ,047 1,214

Mazars ,013 ,062 1,099

EY 0,078* ,035 1,301

konstant ,271 ,071

F-värde 2,516**

Adj. R
2 ,181

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

Regressionsmodell 3

Vänd, Log: Comfort vs. Discomfort
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Variabler Std.B Std.Error VIF-värde

Strukturens hjälpmedel ,010 ,015 1,317

Strukturens styrmedel ,011 ,013 1,172

Strukturens krav -0,006 ,015 1,172

Vänd, Log: Professionellt omdöme 0,316*** ,093 1,401

Vänd, Log: Klientomdöme ,259** ,093 1,317

Genus ,023 ,001 1,192

Ålder ,000 ,001 1,192

PWC ,031 ,037 1,448

KPMG ,103 ,120 1,073

BDO ,045 ,053 1,183

Grant Thornton ,003 ,047 1,214

Mazars ,012 ,062 1,101

EY 0,083* ,035 1,320

konstant ,252 ,091

F-värde

Adj. R
2 ,171

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

2.410**

Regressionsmodell 4

Vänd, Log: Comfort vs. Discomfort
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Bilaga 10: Regressionsmodeller 2-4 för Professionalitet 

 

 

 

 

  

Variabler Std.B Std.ErrorVIF-värde

Strukturens hjälpmedel ,096 1,323

Strukturens styrmedel -0,175* ,086 1,166

Strukturens krav 0,243* ,098 1,393

Vänd, Log: Professionellt omdöme -1,764** ,608 1,383

Vänd, Log: Klientomdöme -,745 ,609 1,320

Genus ,180 ,187 1,189

Ålder 0,018* ,008 1,219

PWC -,015 ,245 1,457

KPMG -,452 ,785 1,076

BDO ,370 ,346 1,183

Grant Thornton 0,545† ,307 1,216

Mazars -,041 ,405 1,105

EY ,093 ,228 1,322

konstant ,148 ,594

F-värde

Adj. R
2 ,291

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

Regressionsmodell 2

3,772***

Professionalitet

Variabler Std.B Std.ErrorVIF-värde

Strukturens hjälpmedel ,150 ,091 1,203

Strukturens styrmedel -0,167* ,083 1,097

Strukturens krav 0,214* ,096 1,343

Vänd, Log: Professionellt omdöme -1,783** ,583 1,282

Vänd, Log: Klientomdöme -,949 ,590 1,252

Genus ,201 ,183 1,146

Ålder 0,018* ,008 1,178

Annan Byrå -,146 ,174 1,148

konstant ,367 ,553

F-värde 5,657***

Adj. R
2 ,297

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

Regressionsmodell 3

Professionalitet
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Variabler Std.B Std.ErrorVIF-värde

Strukturens hjälpmedel 0,154† ,090 1,204

Strukturens styrmedel -0,171* ,082 1,098

Strukturens krav 0,246* ,096 1,391

Vänd, Log: Professionellt omdöme-1,697** ,577 1,280

Vänd, Log: Klientomdöme -,834 ,590 1,277

Genus ,233 ,183 1,169

Erfarenhet 0,022** ,008 1,241

Annan Byrå -,142 ,171 1,136

konstant ,785 ,431

F-värde 5,965***

Adj. R
2

,311

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

Regressionsmodell 4

Professionalitet
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Bilaga 11: Regressionsmodeller 2-4 för Klientrelation 

 

 

 

 

  

Variabler Std.B Std.ErrorVIF-värde

Strukturens hjälpmedel ,151 ,108 1,320

Strukturens styrmedel 0,285** ,096 1,172

Strukturens krav -,042 ,111 1,430

Vänd, Log: Professionellt omdöme ,315 ,684 1,398

Vänd, Log: Klientomdöme -2,038** ,694 1,352

Genus 0,393† ,213 1,216

Erfarenhet -0,017† ,010 1,311

PWC ,385 ,274 1,438

KPMG -,141 ,884 1,075

BDO -,305 ,395 1,218

Grant Thornton -,066 ,346 1,214

Mazars 0,923* ,455 1,099

EY ,048 ,255 1,301

konstant ,754 ,526

F-värde 3,605***

Adj. R
2 ,276

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

Regressionsmodell 2

Klientrelation

Variabler Std.B Std.ErrorVIF-värde

Strukturens hjälpmedel 0,200† ,102 1,200

Strukturens styrmedel 0,285** ,093 1,100

Strukturens krav ,002 ,106 1,341

Vänd, Log: Professionellt omdöme ,537 ,656 1,299

Vänd, Log: Klientomdöme -1,871** ,664 1,251

Genus ,308 ,206 1,150

Ålder -0,019* ,009 1,182

Annan Byrå -,113 ,195 1,155

konstant 1,392 ,620

F-värde 5,414***

Adj. R
2 ,284

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

Klientrelation

Regressionsmodell 3
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Variabler Std.B Std.ErrorVIF-värde

Strukturens hjälpmedel 0,200† ,104 1,200

Strukturens styrmedel 0,286** ,094 1,100

Strukturens krav -,008 ,110 1,378

Vänd, Log: Professionellt omdöme ,458 ,666 1,298

Vänd, Log: Klientomdöme -1,847** ,681 1,274

Genus ,345 ,211 1,174

Erfarenhet -,014 ,009 1,236

Annan Byrå -,150 ,197 1,144

konstant ,737 ,498

F-värde 4,906***

Adj. R
2

,260

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

Klientrelation

Regressionsmodell 4


