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1	

Abstract	

An	 auditor’s	 independence	 can	 be	 threatened	 if	 the	 auditor	 develops	 trust	 for	 his	 client,	

since	 trust	 can	 decrease	 the	 auditors	 need	 for	 control.	 However,	 trust	 can	 increase	 audit	

quality	and	be	favorable	for	auditor	independence.	Therefore,	it	is	relevant	to	further	study	

this	research	area.	This	study	aims	to	show	if	an	auditors	trust	occurs	from	satisfaction	with	

previous	experiences	with	the	client.	The	study	also	aims	to	determine	whether	relationship	

length	 acts	 as	 a	moderator	 in	 the	 relationship	mentioned	 above.	 Furthermore,	 the	 study	

aims	to	investigate	whether	auditors	trust	for	their	clients	affects	audit	quality.	The	study	is	

carried	out	with	a	survey,	which	is	made	available	to	auditors	in	some	of	the	offices	of	the	

four	largest	auditing	firms	in	Sweden.	The	data	is	analyzed	with	regression	analysis	and	the	

result	 presented	 in	 tables.	 The	 study	 confirms	a	positive	 correlation	between	an	auditor’s	

satisfaction	with	previous	experiences	with	a	client	and	the	auditors	 trust	 for	 the	client	as	

well	as	between	trust	and	knowledge	of	client	industry	and	degree	of	communication,	which	

both	are	indicators	for	audit	quality.	The	study	could	not	prove	that	relationship	length	acts	

as	a	moderator	in	the	relationship	between	auditor’s	previous	experience	with	a	client	and	

auditors	trust	for	the	client.	The	study	did	not	confirm	a	correlation	between	auditor’s	trust	

and	 the	 auditor’s	 knowledge	 of	 auditing,	 which	 also	 is	 an	 indicator	 for	 audit	 quality.	

Furthermore,	 the	 results	 of	 the	 study	 indicate	 that	 high	 level	 of	 trust	 in	 the	 client	 can	be	

favorable	for	auditor	independence.	
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Sammanfattning	

Revisorns	 oberoende	 kan	 hotas	 om	 revisorn	 har	 förtroende	 för	 sin	 klient,	 eftersom	

förtroendet	 kan	 minska	 revisorns	 behov	 av	 kontroll.	 Dock	 kan	 förtroende	 öka	

revisionskvaliteten	 samt	 vara	 positivt	 för	 oberoendet.	 Därav	 är	 det	 relevant	 att	 vidare	

undersöka	denna	problematik.	Denna	studie	syftar	till	att	 förklara	om	revisorns	förtroende	

uppkommer	beroende	på	tillfredsställelse	med	tidigare	erfarenheter	med	klienten.	Studien	

syftar	 även	 till	 att	 fastställa	 om	 relationslängden	 har	 någon	modererande	 effekt	 på	 ovan	

nämnda	samband.	Vidare	syftar	studien	till	att	utreda	om	revisorns	förtroende	för	klienten	

har	 någon	 effekt	 på	 revisionskvaliteten.	 Undersökningen	 genomförs	 med	 en	 enkät	 som	

skickas	ut	till	några	av	de	fyra	största	revisionsbyråernas	kontor	i	Sverige.	Datan	analyseras	

med	 regressioner	 och	 presenteras	 i	 tabeller	 som	 visar	 studiens	 resultat.	 Studien	 visar	

positiva	samband	mellan	revisorers	tillfredsställelse	med	tidigare	erfarenheter	med	klienten	

och	 förtroende	 för	 klienten	 samt	 mellan	 förtroende	 och	 kvalitetsindikatorerna	 grad	 av	

kommunikation	 och	 kunskap	 om	 klientbransch.	 Studien	 visade	 inte	 att	 relationslängden	

hade	 någon	 modererande	 effekt	 på	 sambandet	 mellan	 tillfredsställelse	 med	 tidigare	

erfarenhet	med	klienten	och	 förtroende.	Studien	visade	 inte	heller	något	 samband	mellan	

förtroende	 och	 kvalitetsindikatorn	 kunskap	 om	 revision.	 Vidare	 indikerar	 studiens	 resultat	

att	högt	förtroende	för	klienten	kan	vara	positivt	för	revisorns	oberoende.	
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1.	Introduktion	

1.1	Bakgrund		

Media	 tar	med	 jämna	mellanrum	upp	diverse	misstag	och	 fel	 som	revisorer	gjort	 i	arbetet	

med	företags	årsredovisningar,	exempelvis	drabbades	ett	flertal	banker	av	sådana	misstag	i	

samband	 med	 finanskrisen.	 Alla	 företag	 upprättar	 en	 årsredovisning	 i	 slutet	 av	

räkenskapsåret.	Små	företag	 får	sedan	skicka	 in	den	till	bolagsverket	medan	stora	 företag
1
	

först	 behöver	 få	 den	 granskad	 och	 eventuellt	 reviderad	 av	 en	 revisor.	 Kvaliteten	 på	

årsredovisningen	i	stora	företag,	samt	små	företag	som	väljer	att	ha	revisor,	beror	således	på	

hur	 revisorn	 och	medföljande	 team	 utför	 sitt	 arbete.	 Ju	 fler	misstag	 som	 begås	 och	 som	

kommer	 till	 allmänhetens	 kännedom,	 desto	 mindre	 tillit	 kommer	 allmänheten	 ha	 till	

revisionsbyråer.	Många	av	misstagen	 tillskrivs	en	avsaknad	av	oberoende	hos	 revisorn.	Att	

revisorn	är	oberoende	innebär	att	hen	utför	revisionen	opartiskt,	självständigt	och	objektivt	

(Revisorslagen	§	20,	SFS	2001:883).		

	

En	 revision	 innebär	 i	 grunden	 att	 revisionsteamet	 granskar	 och	 ger	 ett	 utlåtande	 om	 ett	

företags	redovisning.	Granskningen	föregås	av	planering	av	revisionen	och	avslutas	med	att	

revisorn	 förmedlar	 sin	 granskning	 till	 allmänheten,	 genom	 en	 revisionsberättelse.	

Revisionsberättelsen	ska	innehålla	information	om	huruvida	företaget	i	sin	redovisning	följt	

lagar	och	regler	samt	om	företagets	redovisning,	i	allt	väsentligt,	ger	en	rättvisande	bild.	Om	

revisorn	 godkänner	 de	 finansiella	 rapporterna	 ökar	 dessas	 trovärdighet	 och	 tillförlitlighet	

gentemot	 företagets	 intressenter	 (Carrington	 2014,	 ss.	 17-36).	 Den	 godkända	 och	 slutliga	

årsredovisningen	kan	därmed	sägas	vara	ett	uttryck	för	revisionen	och	dess	kvalitet.	Genom	

att	 revisionen	 tillkommer	 genom	 en	 process	 är	 det	 inte	 endast	 kvaliteten	 på	

årsredovisningen	 som	 speglar	 revisionen,	 hela	 revisionsprocessen	 är	 ett	 uttryck	 på	 detta	

(Carrington	2014,	ss.	64-65).			

	

Kvalitet	kan	generellt	sägas	vara	en	produkt	eller	 tjänsts	“...	 förmåga	att	 tillfredsställa,	och	

helst	överträffa,	 kundernas	behov	och	 förväntningar”	 (Bergman	&	Klefsjö	2012,	 s.	23).	Vid	

utvärdering	av	kvalitet	 i	 revisionsprocessen	måste	 i	 första	hand	hänsyn	 tas	 till	om	aktuella	

lagar	och	regler	har	följts	och	därefter	kan	kundernas	tillfredsställelse	utvärderas.		 

	

																																																								

1 Ett stort företag definieras som ett företag som uppfyller minst två av följande tre kriterier: medelantalet 
anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50, balansomslutningen har 
för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor, nettoomsättningen i 
företaget har för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor. De två 
uppfyllda kriterierna ska vara samma två år i rad (ÅRL 1 kap. 3 §).	
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1.2	Problemformulering 

Under	 revisionsprocessen	 arbetar	 revisorn	 tillsammans	 med	 klienten	 för	 att	 slutföra	

revisionen.	 Hur	 nära	 samarbetet	 sker	 kan	 påverka	 hur	 deras	 relation	 utvecklas	 samt	 hur	

revisorn	 ser	 på	 relationen.	 Om	 relationen	 revisorn	 och	 klienten	 utvecklar	 påverkar	

revisionen	uppstår	ett	hot	mot	oberoendet.	

	

Revisorn	ska	kontrollera	klientens	handlingar,	vilket	innebär	att	revisorns	jobb	är	att	granska	

klienten.	 Dock	 kan	 revisorn,	 beroende	 på	 exempelvis	 uppdragets	 längd	 och	 eventuellt	

tidigare	samarbeten,	ha	byggt	upp	ett	förtroende	för	klienten.	Att	ha	förtroende	för	någon	

innebär	att	lita	på	att	personen	gör	det	den	ska.	Studier	har	visat	att	en	relation	är	beroende	

av	förtroendet	parterna	känner	för	varandra	(Lewicki,	McAllister	&	Bies	1998;	Kopp,	Lemon	

&	 Rennie	 2010;	 Kretschmer,	 Puranam	&	 Vanneste	 2014).	 Om	 revisorn	 har	 förtroende	 för	

klienten	 innebär	 det	 således	 att	 revisorn	 känner	 tillit	 till	 klienten.	 Detta	 kan	 innebära	 en	

konflikt	 för	 revisorn.	 Förtroende	 och	 kontroll	 har	 nämligen	 traditionellt	 beskrivits	 som	

varandras	motsatser,	som	inte	kan	existera	samtidigt	(Knights,	Noble,	Vurdubakis	&	Willmott	

2001).	Hur	motiverar	revisorn	en	granskning	av	någon	hen	känner	tillit	till?	En	hög	grad	av	

förtroende	 skulle	 kunna	 få	 revisorn	 att	 känna	 sig	 trygg	 i	 uppgifterna	 klienten	 lämnar	 och	

därmed	 inte	 kontrollera	 revisionen	 lika	noggrant	 som	hen	annars	hade	gjort.	Om	detta	 är	

fallet	 innebär	det	att	revisorns	oberoende	är	hotat	och	därmed	också	den	lagliga	aspekten	

av	revisionskvalitet.	 
	

Ett	 förtroende	 skapas	 baserat	 på	 erfarenheter	 från	 interaktioner	 med	 andra	 människor	

(Skinner	 &	 Spira	 2003).	 En	 relevant	 frågeställning	 är	 hur	 graden	 av	 förtroende	 revisorn	

känner	för	sin	klient	påverkar	den	slutprodukt/tjänst	revisorn	erbjuder	kunden.	Studier	har	

visat	att	förtroende	har	en	positiv	påverkan	på	prestation,	kommunikation,	engagemang	och	

kunskap	 i	 en	 relation,	 vilket	 är	 positivt	 eftersom	 hög	 grad	 av	 dessa	 attribut	 ökar	

sannolikheten	 för	 en	 bra	 revision	 (Chory	 &	 Hubbell	 2008;	 Ennen,	 Stark	 &	 Lassiter	 2015;	

Sankowska	2013;	Xiao,	Zheng,	Pan	&	Xie	2010).	Förtroende	kan	därmed	vara	positivt.	Dock	

innebär	 detta	 att	 lågt	 förtroende	 kan	 hota	 oberoendet.	 Om	 prestation,	 kommunikation,	

engagemang	 och	 kunskap	 är	 lägre	 vid	 lågt	 förtroende	 skulle	 eventuellt	 kvaliteten	 på	

revisorns	granskning	inte	vara	tillräckligt	hög.	Även	detta	skulle	innebära	att	högt	förtroende	

är	eftersträvansvärt.		

	

Det	kan	tänkas	att	antal	erfarenheter,	och	därmed	längden	på	en	relation,	kan	påverka	hur	

förtroendet	utvecklar	sig.	Coulter	&	Coulter	(2002)	bekräftade	i	sin	studie	att	längden	på	en	

relation	modererar	tidigare	erfarenheters	påverkan	på	förtroendet.	En	annan	studie	visade	

att	en	för	lång	relation	mellan	revisor	och	klient	kan	försämra	revisionen	samt	hota	revisorns	

oberoende	(Ball,	Tyler	&	Wells	2015).	På	grund	av	studier	som	denna	har	flera	länder	infört	

tvångsrotation	 av	 revisor	 eller	 revisionsbyrå	 för	 att	 förbättra	 revisionskvaliteten.	

Sammanfattningsvis	 är	 således	 oberoende	 ett	 krav	 i	 revisionen.	 Om	 revisorn	 utvecklar	
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förtroende	för	klienten	tyder	vissa	studier	på	att	 revisorns	oberoende	hotas,	medan	andra	

tyder	 på	 det	 motsatta.	 Om	 revisorns	 kunskap,	 engagemang	 och	 prestation	 ökar	 vid	 högt	

förtroende,	samtidigt	som	hen	kommunicerar	mer	med	klienten,	tyder	det	på	en	noggrann	

kontroll.	Det	är	även	attribut	som	bör	öka	kvaliteten.	Är	revisorns	förtroende	i	sådant	fall	ett	

hot	mot	oberoendet	och	har	relationslängden	någon	påverkan	på	utvecklingen	av	revisorns	

förtroende?	Om	 så	 inte	 är	 fallet	 kanske	en	 tvångsrotation	 inte	 	 förbättrar	 revisionen	utan	

istället	leder	till	att	fördelar	går	förlorade.		

	

Utifrån	 problematiseringen	 ovan	 har	 denna	 studie	 valt	 att	 undersöka	 i	 vilken	 utsträckning	

revisorer	bygger	upp	förtroende	för	klienter	utifrån	tidigare	erfarenheter	med	dem	samt	om	

längden	på	relationen	påverkar	förtroendeskapandet.	Studien	kommer	även	undersöka	om	

grad	av	förtroende	påverkar	revisionskvaliteten.	Resultaten	bör	ge	ytterligare	implikationer	

för	samspelet	mellan	förtroende,	revisionskvalitet	och	oberoende	samt	vägledning	gällande	

tvångsrotation. 

1.3 Forskningsfrågor 

• Påverkar	 revisorers	 tidigare	erfarenhet	med	en	klient	deras	 förtroende	 för	 klienten	

och	har	relationslängden	i	sådant	fall	någon	påverkan	på	sambandet? 
• Påverkar	revisorers	förtroende	för	klienten	revisionskvaliteten? 

1.4	Syfte 

Syftet	med	denna	studie	är	att	 fastställa	om	och	hur	 revisorns	 tidigare	erfarenhet	med	en	

klient	 påverkar	 grad	 av	 förtroende	 revisorn	 känner	 för	 klienten	 samt	 om	 relationslängden		

modererar	denna	påverkan.	Studien	syftar	även	till	att	fastställa	om	och	hur	revisorns	grad	

av	förtroende	för	sin	klient	påverkar	revisionskvaliteten.		

	

Sambanden	 kommer	 att	 testas	med	 en	 surveyundersökning	 som	 utförs	 på	 revisorer	 samt	

revisorsassistenter	 på	 de	 fyra	 största	 revisionsbyråerna	 i	 Sverige.	 Forskningen	 på	 berörda	

samband	ter	sig	begränsad	i	Sverige	och	därav	syftar	studien	till	att	utveckla	befintlig	teori	på	

området.	Studien	ämnar	också	öka	kunskapen	hos	revisionsbyråerna	gällande	förtroendets	

roll	i	revisionen	och	dess	eventuella	effekter	på	oberoendet.	
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2.	Empirisk	bakgrund	

I	detta	kapitel	ges	en	beskrivning	av	revisionsteori,	revisionsteamets	utformning	
samt	revisionsprocessen.	

2.1	Revisionsteori 

Revision	kan	 förklaras	på	olika	sätt	och	med	olika	 teorier.	Den	svenska	 lagstiftningen,	 som	

Sveriges	 revisorer	måste	 följa,	 följer	 en	nationalekonomisk	 teori	om	 revision.	Den	 svenska	

lagstiftningen	 är	 utformad	 utifrån	 en	 internationell	 revisionsstandard,	 för	 att	 harmonisera	

svensk	 revision	 med	 internationell	 revision.	 	Den	 nationalekonomiska	 teorin	 uttrycker	 att	

revision	handlar	om	försäkran	och	förbättring.	Utöver	detta	ska	revisionen	även	skapa	och	

bibehålla	ett	 förtroende	för	revisorn.	Som	grund	för	att	 förtroende	ska	kunna	skapas	 finns	

flertalet	 regler	 som	 avser	 att	 upprätthålla	 en	 opartiskhet	 och	 självständighet	 hos	 revisorn	

(Carrington	2014,	ss.	33-36).	

	

Revisorn	 ökar	 genom	 revisionen	 trovärdigheten	 i	 de	 finansiella	 rapporterna,	 vilket	 är	 ett	

uttryck	av	en	 försäkran	genom	ett	bestyrkande	av	 rapporterna.	Med	bakgrund	 i	detta	kan	

revisionen	förklaras	med	agentteorin	(Carrington	2014	ss.	33-34).	Agentteorin	utgår	ifrån	en	

relation	mellan	två	aktörer,	en	principal	och	en	agent.	Teorin	bygger	på	att	aktörerna,	i	sina	

handlingar,	 agerar	 utifrån	 egenintresse	 och	 vinstmaximering.	 Detta	 skapar	 problem	 för	

principalen,	som	på	grund	av	detta	kan	behöva	övervaka	agenten	(Frostenson	2015,	ss.	63-

64).	 Relaterat	 till	 revision	 ses	 principalen	 som	 företagets	 ägare	 och	 agenten	 som	

företagsledningen.	Revisorn	blir	i	agentteorin	övervakaren,	som	försäkrar	ägarna	om	att	de	

finansiella	rapporterna	är	trovärdiga.	

2.2	Revisionsteamets	utformning 

Ett	 revisionsteam	kan	se	ut	på	olika	 sätt,	beroende	på	uppdragets	 storlek	och	omfattning.	

Gemensamt	 för	 alla	 team	är	den	hierarkiska	 strukturen.	Högst	upp	återfinns	 revisorn	 som	

undertecknar	 revisionsberättelsen,	 det	 är	 denna	 revisor	 som	 har	 det	 största	 ansvaret	 för	

revisionen.	Den	påskrivande	revisorn	är	oftast	ägare	eller	delägare	i	revisionsbyrån	och	kallas	

för	 partner.	 På	 de	 större	 byråerna,	 vilket	 omfattar	 studiens	målgrupp,	 finns	 det	 oftast	 tre	

eller	 fyra	 hierarkiska	 nivåer	 under	 den	 påskrivande	 revisorn.	 På	 dessa	 nivåer	 återfinns	

revisorer	eller	 revisorsassistenter	med	varierande	erfarenhet	och	ansvar	 (Carrington	2014,	

ss.	 216-218).	 I	 Tabell	 2.1	 återfinns	 en	 generell	 beskrivning	 av	 personerna	 som	 ingår	 i	

revisionsteamet	samt	deras	ansvarsområden.	
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Tabell	2.1:	Revisionsteamets	olika	roller	och	uppgifter	

Källa: Carrington 2014, s 218 

2.3	Revisionsprocessen	respektive	Uppdragsprocessen 

Arbetet	 med	 revisionen	 kan,	 teoretiskt	 och	 praktiskt,	 ses	 som	 process.	 Den	 teoretiska	

processen	uttrycks	i	figuren	nedan.	

	
	
	Företagsledningens	påståenden	

Bestyrkandeåtgärder	

Dokumentation	

Rapportering	
Figur 2.1: Revisionsprocessen (Carrington 2014, s. 41)	
	

Processen	 (se	 Figur	 2.1)	 börjar	 med	 företagsledningens	 påståenden.	 Påståendena	 är	

företagets	rapporter	samt	underlag	för	hur	dessa	upprättats.	Dessa	påståenden	ska	revisorn	

bestyrka,	 vilket	 kräver	 ett	 antal	 åtgärder.	 Åtgärderna	 kan	 exempelvis	 bestå	 i	 att	 studera	

specifika	 poster	 i	 rapporterna,	 kontrollera	 siffror	 mot	 företagets	 bank	 eller	 muntligen	 be	

personal	 om	 viss	 information.	 Syftet	 är	 alltid	 att	 se	 till	 att	 företagets	 redovisning	 är	

fullständig.	 För	 att	 bestyrkandet	 ska	 leda	 till	 försäkran	 måste	 revisorn	 genom	 hela	

granskningsprocessen	 dokumentera	 sina	 handlingar	 och	 åtgärder.	 Dokumentation	 sker	 av	

olika	 anledningar.	 Dels	 av	 produktionstekniska	 skäl,	 vilka	 innefattar	 möjligheten	 att	 gå	

tillbaka	 till	 sin	 planering	 och	 utföra	 revisionen	 utifrån	 den	 samt	 för	 att	 underlätta	

organiseringen	av	uppgifter	i	ett	revisionsteam.	En	annan	anledning	till	dokumentationen	är	

för	 att	 underlätta	 kommunikation	 inom	 revisionsteamet	 samt	 mellan	 olika	 revisionsteam	

över	 tiden.	 Revisorn	 är	 även	 tvungen	 att	 dokumentera	 enligt	 lag.	 Slutligen	 sker	 även	

dokumentationen	för	att	kunna	styrka	och	ligga	som	grund	för	revisionsberättelsen.	Det	sista	

steget	 i	 processen	är	 rapportering.	Revisionsberättelsen,	 som	är	 till	 för	 tredje	part,	 är	den	

Titel	 Erfarenhet	 Ansvarsområden	

Partner	 10-	år	 Har	de	yttersta	ansvaret	för	revisionen	

Manager	 5-10år	 Leder	revisionen	

Senior	 2-5	år	 Har	det	operativa	ansvaret	

Assistent	 0-2år	 Utför	merparten	av	granskningsåtgärderna	
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vanligaste	typen	av	rapportering	en	revisor	gör.	Revisionsberättelsen	 innehåller	uttalanden	

om	 årsredovisningen	 och	 granskningen	 revisorn	 gjort	 och	 är,	 för	 att	 öka	 trovärdigheten,	

standardiserad	(Carrington	2014,	ss.	40-63).	

	

I	 praktiken	 ser	 revisionsprocessen	 något	 annorlunda	 ut.	 Den	 kallas	 istället	

uppdragsprocessen	och	uttrycks	i	figuren	nedan.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Acceptera	uppdraget	
(förplanering)	

Planera	revisionen	

Utvärdera	och	rapportera	
revisionen	

	

Utför	revisionen	
(bestyrkande	åtgärder)	

	

Figur 2.2: Uppdragsprocessen (Carrington 2014, s. 64)	
	

Uppdragsprocessen	(se	Figur	2.2)	startar	innan	revisionsprocessen,	med	ett	accepterande	av	

ett	uppdrag.	Uppdrag	får	endast	accepteras	om	revisorn	är	oberoende	mot	klienten.	Innan	

granskning	 och	 bestyrkandeåtgärder	 kan	 påbörjas	 sker	 en	 omfattande	 planering	 av	

uppdraget.	 Därefter	 kan	 revisorn	 utföra	 revisionen	 samt	 utvärdera	 och	 rapportera	

densamma.	Anledningen	 till	 att	 det	 finns	 en	 teoretisk	 och	 en	 praktisk	 process	 är	 att	 det	 i	

praktiken	 kan	 ske	 saker	 som	 inte	 går	 att	 förutsäga	 i	 teorin.	 Revisorerna	 har	 som	mål	 att	

skapa	 försäkran	 och	 förbättring	 men	 de	 är	 människor,	 inte	 standardiserade	 karaktärer	

(Carrington	2014,	ss.	64-65).	
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3.	Teoretisk	referensram	

I	detta	kapitel	förklaras	och	definieras	begreppen	revisionskvalitet,	oberoende,	
relation	samt	tidigare	erfarenheter	och	längd	på	relation.	

3.1	Revisionskvalitet 

3.1.1	Tidigare	studier	

Det	 är	 svårt	 att	 hitta	 en	 konkret	 definition	 på	 revisionskvalitet,	 eftersom	 begreppet	 kan	

utforskas	utifrån	olika	perspektiv	och	synvinklar.	Studier	och	litteratur	på	området	använder	

därav	olika	definitioner	på	revisionskvalitet	(Carcello,	Hermansson	&	McGrath	1992;	Francis	

2004;	 Francis	 2011;	 Herda,	 Peterson	 &	 Fontaine	 2014;	 Kilgore,	 Harrison	 &	 Radich	 2011;	

Kilgore,	 Harrison	 &	 Radich	 2014).	 Denna	 studie	 kommer	 ta	 fram	 indikatorer	 för	

revisionskvalitet	 utifrån	 en	 genomgång	 av	 tidigare	 studier	 och	 deras	 kvalitetsindikatorer.	

Studien	 fokuserar	 därav	 på	 förutsättningar	 för	 kvalitetsskapande	 och	 inte	 kvalitet	 i	 sin	

helhet. 
	

Med	revisionskvalitet	menas	 inte	bara	kvaliteten	på	revisionsberättelsen	och	de	 finansiella	

rapporterna	 utan	 även	 kvaliteten	 på	 processen	 som	 leder	 till	 revisionsberättelsen,	 det	 vill	

säga	 uppdragsprocessen.	 Kvaliteten	 på	 de	 finansiella	 rapporterna	 speglar	 den	 lagliga	

aspekten	 av	 revisionskvalitet	 och	 påverkas	 således	 av	 om	 revisionsteamet	 följer	 rådande	

lagar	 och	 regler.	 Kvalitet	 på	 uppdragsprocessen	 kan	 jämföras	 med	

processkvalitet.	 	Andersson,	Edvardsson,	Sandén	och	Waller	 (1998,	 s.	51)	uttrycker	att	 “En	

central	del	i	processkvaliteten	är	kvaliteten	i	samspelet	mellan	kunden	och	tjänsteföretagets	

medarbetare”.	

	

Carrington	 (2010)	 definierade	 kvalitet	 utifrån	 antal	 fel	 och	 brister	 revisorer	 gör,	 vilka	 han	

delade	 in	 i	 processfel	 och	 professionsfel.	 Felen	 definieras	 utifrån	 Revisorsnämndens	

bestämmelser.	Processfel	är	fel	revisorn	gör	i	förhållande	till	uppdragsprocessen,	exempelvis	

inte	 granskar	 tillräckligt	 noggrant,	 inte	 dokumenterar	 tillräckligt,	 inte	 planerar	 tillräckligt	

eller	 avstår	 från	 att	 rapportera	 misstanke	 om	 brott.	 Professionsfel	 är	 fel	 som	 inte	 är	

relaterade	 till	 uppdragsprocessen	 och	 själva	 revisionen.	 Exempel	 på	 sådana	 fel	 är	 att	

revisorn	 inte	 är	 oberoende,	 oprofessionellt	 handlande	 samt	 brister	 i	 revisionsbyråns	

organisation.	Enligt	Carrington	är	professionsfel	 värre	än	processfel,	med	motiveringen	att	

en	bra	revision	ska	bibehålla	bilden	av	en	perfekt	revisor.	

	

Francis	 (2004)	 definierade,	 i	 likhet	 med	 Carrington,	 revisionskvalitet	 utifrån	 antal	 fel	

revisorerna	begår.	Han	definierade	två	olika	fel	en	revisor	kan	göra.	Det	ena	uppkommer	om	

revisorn	inte	följer	rådande	redovisningsprinciper	och	det	andra	om	revisorn	misslyckas	med	
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att	 upprätta	 en	 korrekt	 revisionsberättelse,	 utifrån	 rådande	 lagar.	 Ju	 fler	 fel,	 desto	 lägre	

kvalitet	på	revisionen.	

	

Francis	utökade	sin	definition	2011	och	menade	att	kvalitet,	utöver	att	lagar	ska	följas,	kan	

mätas	utifrån	antal	stämningar	som	uppkommer	mot	revisorn.	På	grund	av	att	många	 inte	

har	 råd	 att	 stämma	behöver	dock	 ytterligare	mätningar	 göras.	Han	menar	 att	 kvalitet	 kan	

mätas	 utifrån	 hur	 ofta	 revisorer	 varnar	 för	 konkurs	 som	 sedan	 uteblir	 eller	 hur	 ofta	 ett	

företag	går	i	konkurs	utan	att	revisorn	varnat	för	det. 
	

År	2011	genomförde	Kilgore	et	al.	en	undersökning	på	ägare	och	intressenter	för	att	utröna	

deras	 definition	 av	 revisionskvalitet.	 De	 tog,	 genom	 att	 granska	 tidigare	 forskning,	 fram	

attribut	 kopplade	 till	 revisionsteamet	 och	 revisionsbyrån	 och	 undersökte	 vilka	 som	 var	

viktigast	för	användarna.	Respondenterna	rangordnade	attributen	i	följande	ordning:	storlek	

på	 byrån,	 partner/managers	 uppmärksamhet	 på	 revisionen,	 senior	managers	 kunskap	 om	

klientindustrin,	 hög	 kunskap	 i	 revisionsteamet,	 kommunikation	 mellan	 team	 och	 klient,	

byråns	erfarenhet	 i	 branschen,	partners	 kunskap	om	klientbranschen,	 tillhandahållande	av	

icke-revisionstjänster,	 revisionspartners	 anställning	 och	 kvalitetssäkring	 av	 revisionen.	 De	

kunde	 även	 se	 att	 attribut	 kopplade	 till	 revisionsteamet,	 totalt	 sett,	 var	 viktigare	 än	 de	

kopplade	till	revisionsbyrån.	Kilgore	et	al.	gjorde	2014	en	liknande	undersökning	där	fynden	

ovan	bekräftades.	

	

Carcello	et	al.	(1992)	genomförde	en	studie	där	de	definierade	revisionskvalitet	utifrån	vad	

revisorer,	ägare	och	användare	tyckte	samt	klargjorde	om	det	 fanns	eventuella	skillnader	 i	

dessa	gruppers	uppfattning	om	kvalitet.	För	att	ta	reda	på	detta	använde	de	41	attribut,	som	

respondenterna	 fick	 rangordna	 utifrån	 vilken	 betydelse	 de	 ansåg	 attributen	 hade	 för	

kvaliteteten.	 De	 41	 attributen	 (se	 bilaga	 1)	 var	 framtagna	 från	 tidigare	 studier	 och	

författarnas	egna	erfarenheter.	Totalt	sett	var	följande	attribut,	i	fallande	ordning,	viktigast:	

revisionsteamet	 och	 revisionsbyråns	 tidigare	 erfarenheter	 med	 klienten,	 kunskap	 om	

klientbranschen,	 revisionsbyråns	 lyhördhet	 för	 klientens	 behov	 och	 revisionsbyråns	

efterföljande	 av	 revisionsstandarder.	 Vidare	 visade	 studien	 att	 de	 tre	 grupperna	 av	

respondenter	 till	 viss	 del	 hade	 olika	 åsikter	 om	 vad	 som	 var	 av	 betydelse	 för	

revisionskvaliteten.	 Exempelvis	 tyckte	 revisorerna	 och	 användarna	 att	 efterföljande	 av	

redovisningsstandarder	var	av	större	vikt	för	kvaliteten	än	ägarna	gjorde. 

3.1.2	Denna	studies	indikatorer 

Revisionskvalitet	bryts	ner	utifrån	vad	tidigare	studier	kommit	fram	till	är	viktiga	indikatorer	

för	kvalitet	för	alla	parter	inblandade	i	processen.	De	determinanter	som	väljs	ut	är	de	som	

återkommit	i	flera	studier	samt	är	relevanta	för	denna	studie.	Relevant	för	denna	studie	är	

sådant	som	har	möjlighet	att	påverkas	av	relationen	mellan	revisor	och	klient.	Därav	bortser	
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studien	från	determinanter	som	avser	exempelvis	storlek	på	byrå.	Studiens	valda	indikatorer	

är	följande: 
Ø Grad	av	kunskap	om	klientbranschen 

Med	 detta	 avses	 hur	mycket	 kunskap	 om	 klientens	 bransch	 revisorn	 väljer	 att	 tillägna	 sig	

under	 eller	 före	 den	 aktuella	 revisionen.	 Hög	 grad	 av	 kunskap	 är	 en	 indikator	 för	

revisionskvalitet.	

Ø Grad	av	kunskap	om	revision 
Med	 kunskap	 om	 revision	 avses	 hur	 mycket	 kunskap	 om	 revisionsyrket	 och	

uppdragsprocessen	 som	 tillägnas	 under	 pågående	 revision.	 Hög	 grad	 av	 kunskap	 är	 en	

indikator	för	revisionskvalitet. 
Ø Grad	av	kommunikation	mellan	revisionsteam	och	klient 

Med	 kommunikation	 avses	 samtal	 via	 telefon,	mail,	 fysiskt	möte	 eller	 virtuellt	möte.	 Hög	

grad	av	kommunikation	är	en	indikator	för	revisionskvalitet.	

	

Sankowska	(2013)	genomförde	en	studie	om	förtroende	i	organisationer	och	dess	påverkan	

på	kunskapsskapande.	Undersökningen	skedde	med	hjälp	av	strukturerade	telefonintervjuer	

på	anställda	på	ett	flertal	företag	i	Polen.	Grad	av	organisatoriskt	förtroende	mättes	med	två	

påståenden,	 om	 huruvida	 organisationen	 var	 pålitlig	 samt	 om	 organisationen	 är	

förtroendeingivande.	 Kunskapsskapande	 mättes	 med	 fyra	 påståenden	 om	

kunskapsgenerering	 i	 organisationen.	 Alla	 påståenden	 hade	 en	 7-gradig	 likertskala	 som	

svarsalternativ.	 Studien	 konstaterade	 ett	 positivt	 samband	 mellan	 förtroende	 och	

kunskapsskapande.		

	

Flera	 studier	 har	 visat	 att	 förtroende	 påverkar	 kommunikation	 i	 en	 relation	 eller	

organisation.	Mellinger	 (1955)	visade	att	någon	som	inte	har	 förtroende	förmedlar	negativ	

kommunikation.	Gaines	(1980)	studie	visade	att	förtroende	påverkar	hur	kommunikationen	

sker.	Van	Vuuren	et	 al.	 (2007)	 visade	att	 förtroende	påverkar	hur	 tillfredsställd	 en	part	 är	

med	kommunikationen	medan	Chory	&	Hubbell	 (2008)	visade	att	 förtroende	påverkar	hur	

mycket	underordnade	kommunicerar	 samt	hur	deras	kommunikation	ser	ut.	Studierna	har	

således	 undersökt	 och	 bekräftat	 samband	 mellan	 förtroende	 och	 kommunikation,	 där	

kommunikation	definierats	 på	 olika	 sätt.	 En	 del	 av	 Chory	&	Hubbels	 studie	 fokuserade	på	

den	typ	av	kommunikation	som	denna	studie	syftar	på,	det	vill	säga	grad	av	kommunikation.	

Studien	undersökte	hur	 förtroende	 för	 ledare	påverkar	 underordnades	 kommunikation	 till	

ledarna	 och	 undersöktes	med	 hjälp	 av	 enkäter.	 Kommunikationen	 och	 förtroende	mättes	

med	påståenden,	där	 kommunikation	hade	en	5-gradig	 likertskala	 som	svarsalternativ	och	

förtroende	 en	 7-gradig	 likertskala.	 Förtroende	 definierades	 som	 ärlighet,	 öppenhet	 och	

välvilja	och	respondenterna	ombads	tänka	på	sin	senaste	interaktion	med	ledaren.		

	

Vidare	 ses	 det	 i	 denna	 studie,	 precis	 som	 i	 flertalet	 tidigare,	 som	 en	 förutsättning	 för	

revisionskvalitet	att	revisionsbyråerna	följer	svenska	lagar.	Att	följa	Sveriges	lagar	innebär	att	

inte	 begå	 fel,	 exempelvis	 sådana	 som	 Carrington	 (2010)	 och	 Francis	 (2004)	 identifierade.	
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Dock	 anses	 det	 inte	 vara	 rimligt	 att	 kunna	mäta	 om	 revisorerna	 följer	 lagarna	 genom	 att	

fråga	revisorerna	själva.	Därav	kommer	 inte	detta	mätas	utan	endast	diskuteras	utifrån	de	

andra	indikatorerna.	Det	kan	exempelvis	tänkas	att	en	revisor	som	har	låg	kunskap	och	inte	

träffar	 sin	klient	 regelbundet	 inte	kan	anses	genomföra	en	 tillräckligt	noggrann	granskning	

vilket	i	sin	tur	ökar	risken	för	att	missa	eventuellt	bedrägeri.	 

3.2	Oberoende 

Revisorns	oberoende	ses	som	den	viktigaste	delen	 i	 revisionsyrket	 (Al-Khoury,	Al-Malki,	Al-

Sharif,	Hanania	&	Jallad	2015).	För	att	skapa	efterfrågan	på	revisionstjänster	måste	revisorer	

övertyga	 marknaden	 om	 deras	 oberoende.	 Ett	 rykte	 om	 oberoende	 har	 sagts	 vara	 en	

revisors	 största	 tillgång	 (Wines	 2012).	 The	 International	 Federation	 of	 Accountants	 (IFAC),	

som	ger	ut	 internationella	 redovisningsstandarder,	har	delat	 in	oberoende	 i	 två	delar.	Den	

ena	handlar	om	att	revisorn	ska	ha	ett	sinnestillstånd	som	gör	att	hen	kan	utföra	en	revision	

objektivt	samt	med	integritet	och	professionell	skepticism.	Med	integritet	avses	bland	annat	

att	 revisorn	 är	 ärlig	 och	 upprätthåller	 allmänhetens	 förtroende	 trots	 att	 det	 går	 emot	

personlig	vinning.	Professionell	skepticism	innefattar	att	revisorn	tar	sig	an	revisionen	med	

omsorg,	 eftertänksamhet,	 kritiskt	 granskande	 samt	att	hen	 inte	medvetet	misstolkar	 fakta	

eller	sätter	klientens	vilja	före	en	professionell	bedömning.	Den	andra	delen	av	oberoende	

handlar	om	hur	revisorns	oberoende	uppfattas	av	användare	av	redovisningsinformationen.	

Revisorn	 ska	 undvika	 situationer	 som	 skulle	 få	 en	 användare	 att	 tvivla	 på	 att	 revisorn	 är	

kapabel	 till	 en	 objektiv	 bedömning,	 det	 vill	 säga	 ej	 är	 oberoende.	 Exempel	 på	 sådana	

situationer	 är	 om	 revisorn	 har	 ett	 finansiellt	 intresse	 i	 klientens	 företag,	 tidigare	 har	 varit	

anställd	hos	klienten	eller	har	reviderat	klientens	företag	under	en	lång	tid,	det	vill	säga	haft	

en	lång	relation	med	klienten.	 

3.3	Relation 

En	 relation	 kan	 se	 olika	 ut	 och	 kan	påverkas	 och	utvecklas	 till	 följd	 av	 ett	 flertal	 faktorer.	

Relevant	 för	 denna	 studie	 är	 person	 till	 person-relationer.	 En	 sådan	 relation	 förklaras	 av	

Peplau	 (2004)	 som	 en	 relation	 mellan	 två	 människor	 som	 delar	 olika	 erfarenheter	 och	

uppfattningar	 som	 är	 påverkade	 av	 deras	 tankar,	 känslor,	 uppfattningar,	 antaganden	 och	

förväntningar.	

	

Vid	en	intervju	i	en	studie	av	Richard	(2006),	genomförd	på	revisorer	och	klienter,	uttryckte	

en	 revisor	 att	 en	 god	 relation	 till	 klienten	 är	 nyckeln	 till	 en	bra	 revision.	 En	 annan	 revisor	

förklarade	 att	 även	 om	 relationen	 till	 klienten	 är	 starkt	 präglad	 av	 professionalitet	 så	

utvecklas	ändå	en	personlig	relation.	Hen	menar	att	den	personliga	relationen	växer	fram	till	

följd	av	ett	 långvarigt	samarbete	och	att	de	lär	känna	varandra	för	att	kunna	arbeta	bättre	

tillsammans,	som	partners.	Revisorn	visar	därmed	att	Wilson	et	al:s	(2012)	påstående,	att	en	

lång	relation	mellan	företag	och	kund	med	tiden	kan	utvecklas	till	en	partnerrelation,	även	är	
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applicerbar	 på	 person	 till	 person-relationer.	 Vidare	 uppgav	 Richard	 att	 nästan	 alla	

respondenter,	såväl	revisorer	som	klienter,	uttryckte	att	förtroende	är	den	viktigaste	delen	i	

relationen. 

3.3.1	Förtroende 

Det	 har	 genom	 åren	 gjorts	 många	 studier	 på	 förtroende	 och	 därav	 finns	 det	 många	

definitioner	 på	 vad	 förtroende	 är.	 Rousseau,	 Sitkin,	 Burt	 &	 Camerer	 (1998)	 definierade	

förtroende	enligt	följande:	”Trust	is	a	psychological	state	comprising	the	intention	to	accept	
vulnerability	 based	 upon	 positive	 expectations	 of	 the	 intentions	 or	 behavior	 of	 another.”		
Lewicki	et	al.	(1998)	definierade	förtroende	som	”confident	positive	expectations	regarding	
another's	conduct”	där	conduct	definierades	som	”another's	words,	actions,	and	decisions”.	
Denna	studie	följer	Rousseau	et	al:s	definition	av	förtroende	med	Lewicki	et	al:s	förklaring	av	

beteende.	 Förtroende	definieras	 därmed	 som	en	 villighet	 att	 göra	 sig	 sårbar,	 på	 grund	 av	

positiva	förväntningar	på	en	annans	avsikt	eller	beteende.	Förväntningar	en	revisor	kan	ha	

på	 en	 klients	 beteende	 kan	 exempelvis	 vara	 att	 klienten	 är	 ärlig	 samt	 lämnar	 korrekt	

information.	

	

Förtroende	 har	 i	 flera	 tidigare	 studier	 delats	 in	 i	 olika	 typer	 av	 förtroende.	 En	 typ	 av	

förtroende	 som	 förekommer	 i	 alla	 dessa	 studier	 är	 personligt	 förtroende.	 Personligt	

förtroende	är	sådant	som	uppstår	mellan	individer	och	är	därav	det	förtroende	denna	studie	

kommer	fokusera	på	(Skinner	&	Spira	2003;	Sydow	&	Windelen	2003;	Hassan	&	Semerciöz	

2010).	 Skinner	 &	 Spira	 (2003)	 förklarar	 att	 personligt	 förtroende	 innefattar	 känslor	 och	

värderingar	 och	 utvecklas	 från	 de	 erfarenheter	 vi	 får	 när	 vi	 jobbar	med	 andra.	Mellinger	

(1956)	genomförde	en	studie	där	han	mätte	förtroende	med	frågor	i	en	enkät.	Frågorna	var: 

- I	vilken	utsträckning	har	du	förtroende	för	denna	persons	avsikter	och	motiv?	 

- Känner	du	att	han	alltid	är	uppriktig	i	sina	förbindelser	med	andra? 

- Menar	han	verkligen	vad	han	säger?
2 

	

Att	kontrollera	någon	innebär,	enligt	Castelfranchi	&	Falcone	(2000),	att	fastställa	om	dennes	

handlingar	har	utförts	på	ett	tillfredsställande	sätt.	Författarna	menar	att	om	person	A	har	

förtroende	 för	 person	 B,	 kommer	 inte	 person	 A	 kontrollera	 person	 B.	 Dock	menar	 de	 att	

kontrollen	 beror	 på	 andra	 former	 av	 förtroende,	 inte	 bara	 det	 personliga.	 Knights	 et	 al.	

(2001)	 konstaterar	 	att	 förtroende	 och	 kontroll	 länge	 setts	 som	 varandras	motsatser	men	

argumenterar	 för	att	detta	påstående	är	missvisande.	De	menar	 istället	att	 förtroende	och	

kontroll	 är	 beroende	 av	 varandra.	 Skinner	 och	 Spira	 (2003)	 gav	 ett	 exempel	 på	 hur	 detta	

beroende	 kan	 yttra	 sig.	 Som	 hjälp	 i	 en	 revision	 kan	 revisorn	 ibland	 be	 anställda	 på	

klientföretaget	att	själva,	utifrån	ett	formulär,	utvärdera	företaget	och	identifiera	eventuella	

																																																								
2 Översatt från: ”To what extent do you have confidence in this persons intentions and motives?”, ”Do you feel 
he is always sincere in his dealings with others?”, ”Does he really mean what he says?” (Mellinger 1998) 
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risker.	 För	 att	 revisorerna	 ska	 kunna	 genomföra	 denna	 kontroll,	 måste	 de	 lita	 på	 att	 de	

anställda	lämnar	sanningsenlig	information. 
	

Forskarna	ter	sig	oeniga	gällande	hur	sambandet	mellan	kontroll	och	förtroende	ser	ut,	dock	

är	alla	överens	om	att	de	två	samvarierar	på	något	sätt.	Rennie,	Kopp	&	Lemon	(2010)	fann	i	

sin	undersökning	att	revisorer	tycker	att	det	är	viktig	att	ha	förtroende	för	sina	klienter	och	

att	 de	 försöker	 att	 inte	 låta	 förtroendet	 påverka	 deras	 professionella	 bedömningar.	 Detta	

visar	att	 revisorerna	känner	en	 risk	 för	att	 förtroende	ska	påverka	 revisionen	negativt	 .	En	

annan	studie,	genomförd	av	Kerler	&	Killough	(2009),	visade	att	ett	lågt	förtroende	medför	

att	 revisorernas	 upplevda	 risk	 för	 bedrägeri	 ökar	 och	 därmed	 även	 deras	 noggrannhet.	

Studien	visade	dock	att	det	motsatta	inte	förelåg,	revisorerna	upplevde	inte	en	lägre	risk	för	

bedrägeri	 vid	 ett	 högt	 förtroende.	 Förtroende	 definierades	 av	 Kerler	 &	 Killough	 som	

”…auditors’	 belief	 in	 management’s	 intentions	 to	 compile	 the	 company’s	 financial	
statements	following	applicable	laws	and	standards	and	to	provide	auditors	with	all	relevant	
information	 they	 need	 to	 audit	 the	 financial	 statements"	 och	 mättes	 med	 följande	

påståenden:	

- Jag	upplever	att	”företagets”	ledning	är	fullständigt	pålitliga	människor 
- ”Företagets”	ledning	kommer	att	göra	allt	de	kan	för	att	hjälpa	mig	

- ”Företagets”	ledning	är	som	mina	vänner	

- Jag	tror	inte	att	”företagets”	ledning	är	helt	öppen	i	interaktioner	med	mig	

- 	”Företagets”	ledning	planerar	att	vara	hjälpsamma	under	framtida	revisioner
3
		

3.4	Tidigare	erfarenheter	och	längd	på	relation 

Enligt	Skinner	&	Spira	(2003)	utvecklas	förtroendet	utifrån	erfarenheter	i	interaktioner	med	

andra	människor.	Erfarenheternas	art	leder	till	lågt	eller	högt	förtroende.	En	tidigare	studie,	

utförd	 av	 Kerler	 &	 Killough	 (2009),	 mätte	 revisorers	 tillfredsställelse	 med	 tidigare	

erfarenheter	 med	 klienter	 med	 påståendet:	 ”I	 am	 satisfied	 with	 my	 experience	 with	 XYZ	

Corporation´s	 management”,	 där	 XYZ	 byttes	 mot	 klientföretagets	 namn.	 Revisorerna	 fick	

svara	i	hur	hög	grad	de	höll	med	om	påståendet.	I	tillägg	till	påståendet	fick	två	olika	grupper	

av	revisorer	information	om	klienter	för	att	skapa	en	grupp	tillfredsställda	revisorer	och	en	

grupp	som	inte	kände	sig	tillfredsställda.	Coulter	&	Coulter	(2002)	utgick	ifrån	att	förtroende	

i	 en	 affärsrelation	 skapas	 utifrån	 tillfredsställelse	 med	 den	 andra	 partens	 beteende	 och	

karaktärsdrag.	Beteende	definierades	som	kompetens,	förmåga	att	skräddarsy	erbjudandet,	

punktlighet	samt	pålitlighet	och	karaktärsdrag	som	empatisk	förmåga,	artighet	samt	upplevd	

likhet	 mellan	 företagsrepresentant	 och	 klient.	 De	 förutspådde	 att	 längden	 på	 relationen	

																																																								
3Översatt från:  ”I believe that XYZ Corporation’s management are thoroughly dependable people”, ”XYZ 
Corporation’s management will do everything possible to help me”, ”XYZ Corporation’s management are like 
my friends”, ”I do not think that XYZ Corporation’s management is completely open in dealing with me.”, 
”XYZ Corporation’s management plans to be helpful during future audits” (Kerler & Killough 2009) 
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skulle	 öka	 tillfredställelse	 med	 beteendets	 påverkan	 på	 förtroendeskapandet	 och	 minska	

tillfredsställelse	 med	 karaktärsdragens	 påverkan	 på	 förtroende.	 Detta	 kunde	 studien	

bekräfta.	Coulter	&	Coulter	mätte	tillfredsställelse	med	de	oberoende	variablerna	med	2-3	

påståenden	 vardera	 med	 10-gradiga	 likertskalor	 som	 svarsalternativ.	 Den	 beroende	

variabeln	förtroende	mättes	med	följande	6	påståenden:	

Min	tjänsteleverantör	…	

- är	pålitlig	

- håller	våra	affärer	konfidentiella	

- är	ärlig	

- har	hög	integritet	

- håller	hög	standard	i	sitt	arbete	

- är	en	person	med	principer
4
	

Vad	 som	 är	 en	 lång	 eller	 kort	 relation	 måste	 anses	 vara	 subjektivt.	 Dock	 pågår	 varje	

revisionsuppdrag	 i	 cirka	 ett	 år,	 därav	 anses	 ett	 år	 vara	 den	 kortast	möjliga	 relationen.	 En	

kortare	 relation	 stärker,	 enligt	 Ball,	 Tyler	 &	 Wells	 (2015),	 revisorns	 oberoende	 och	 ökar	

revisionskvaliteten.	 Ökningen	 i	 kvalitet	 härleds	 till	 att	 revisorn	 ser	 på	 företaget	 med	 nya	

ögon	och	därigenom	identifierar	problem	som	tidigare	översetts.	En	längre	relation	leder	till	

att	 revisorns	 vaksamhet	 minskar,	 som	 följd	 av	 att	 relationen	 med	 klienten	 blir	

starkare.		Abedalqader	Al-Thuneibat,	Tawfiq	Ibrahim	Al	Issa	&	Ata	Baker	(2011)	konstaterar	i	

sin	studie	att	en	lång	relation	har	möjligheten	att	skapa	en	närhet	mellan	revisor	och	klient.	

De	menar	vidare	att	en	sådan	närhet	hotar	revisorns	oberoende	och	minskar	kvaliteten	på	

revisionskvaliteten,	 definierad	 som	 kvaliteten	 på	 de	 finansiella	 rapporterna.	 Även	Carey	&	

Simnett	 (2006)	 fann	 negativa	 konsekvenser	 av	 en	 lång	 relation.	 De	 undersökte	 specifikt	

samband	mellan	 längden	 på	 relationen	mellan	 den	 påskrivande	 revisorn	 och	 klienten	 och	

revisorns	benägenhet	att,	vid	behov,	varna	för	att	företagets	fortlevnad	är	hotad.	De	fann	att	

benägenheten	 minskade	 med	 längden	 på	 relationen.	 Många	 länder	 har,	 till	 följd	 av	 de	

studier	 som	 visar	 på	 en	 lång	 relations	 negativa	 konsekvenser,	 infört	 krav	 på	 rotation	 av	

antingen	revisor	eller	revisionsbyrå	efter	ett	visst	antal	år.	Vilka	kraven	gäller	varierar,	i	vissa	

länder	 är	 det	 endast	 börsnoterade	 bolag	 som	 behöver	 rotera.	 Carey	 &	 Simnett	 (2006)	

nämner	 några	 länder	 där	 företagen	 behöver	 rotera	 revisor	 alternativt	 revisionsbyrå.	 När	

rotationen	ska	ske	varierar	från	fem	till	sju	år.	På	grund	av	nya	regler	från	EU-kommissionen	

kommer	 även	 vissa	 svenska	 företag	 behöva	 börja	 följa	 rotationsregler.	 Utgångspunkten	 i	

dessa	 regler	 är	 rotation	 av	 revisionsbyrå	 efter	 tio	 år	 (KPMG	 2015).	 Dock	 har	 en	 tidigare	

studie	 visat	 att	 högt	 förtroende	 för	 en	 klient,	 som	 sägs	 vara	 ett	 hot	mot	 oberoendet	 och	

därmed	en	anledning	 till	 rotation,	 inte	påverkar	hur	 revisorerna	granskar	klientens	 företag	

(Kerler	&	Killough	2009).	

	
																																																								
4 ”My service provider…is trustworthy”, keeps my dealings with him confidential”, is honest”, has a great deal 
of integrity”, brings high standards to his/her work”, is a person with principles” (Coulter & Coulter 2002) 
	



	

	

19	

3.5	Hypoteser	och	analysmodell						  

Kerler	 &	 Killough	 (2009)	 undersökte	 om	 revisorers	 tidigare	 erfarenheter	 med	 en	 klient	

påverkade	 förtroendet	 de	 kände	 för	 klienten.	 Undersökningen	 skedde	med	 en	 enkät	 och	

studien	 visade	 en	 positiv	 påverkan,	 det	 vill	 säga	 att	 låg	 tillfredsställelse	 med	 tidigare	

erfarenheter	ledde	till	lågt	förtroende	medan	hög	tillfredsställelse	ledde	till	högt	förtroende.	

Baserat	på	denna	studie	formas	denna	studies	första	hypotes.	

 
Hypotes	1:	Revisorns	tillfredsställelse	med	tidigare	erfarenheter	med	klienten	har	en	positiv	
påverkan	på	förtroendet	revisorn	känner	för	klienten 
	

Coulter	&	 Coulter	 (2002)	 utförde	 sin	 studie,	 om	 relationslängdens	modererande	 effekt	 på	

förtroende,	 på	 affärsrelationer	 med	 enkät	 som	 undersökningsinstrument.	 Deras	 studie	

visade	 att	 tillfredställelse	 med	 tidigare	 beteendes	 påverkan	 på	 förtroendet	 ökar	 med	

längden	 på	 relationen	medan	 tillfredsställelse	med	 karaktärsdrags	 påverkan	minskar	med	

relationslängden.	 Kerler	 &	 Killough	 (2009)	 specificerar	 inte	 vad	 de	menade	med	 ”tidigare	

erfarenheter”	 i	sin	studie.	Dock	avses	erfarenheter	under	tidigare	revisioner,	vilket	 innebär	

att	 klienten	 exempelvis	 ska	 lämna	 korrekt	 information.	 Därav	 kopplas	 ”tidigare	

erfarenheter”	 till	 beteenden	 snarare	 än	 karaktärsdrag.	 Därav	 formuleras	 studiens	 andra	

hypotes: 

	

Hypotes	 2:	 Sambandet	 mellan	 revisorns	 tillfredsställelse	 med	 tidigare	 erfarenheter	 med	
klienten	 och	 förtroendet	 revisorn	 känner	 för	 klienten	 påverkas	 positivt	 av	 längden	 på	
relationen	mellan	revisorn	och	klienten 
	

Chory	 &	 Hubbell	 (2008)	 undersökte	 om	 förtroende	 till	 ledare	 påverkar	 hur	 mycket	

underordnade	i	en	organisation	kommunicerar	med	ledaren.	Studien	utfördes	med	enkäter	

och	kunde	visa	en	positiv	påverkan.	Eftersom	båda	studierna	utförs	på	personliga	relationer	

formas	utifrån	detta	studiens	tredje	hypotes.		

	

Hypotes	 3:	 Revisorns	 förtroende	 för	 sin	 klient	 har	 en	 positiv	 påverkan	 på	 grad	 av	
kommunikation	i	relationen	
	

Sankowska	 (2013)	 undersökte	 om	 förtroende	 till	 organisationen	 påverkar	

kunskapsskapandet	 i	 organisationen.	 Utifrån	 telefonintervjuer	 och	 analyser	 konstaterades	

ett	positivt	samband	mellan	förtroende	och	kunskapsskapande.	Undersökningen	skedde	på	

relationen	 mellan	 anställd	 och	 organisation	 medan	 denna	 studie	 undersöker	 en	 relation	

mellan	 två	 personer	 i	 olika	 organisationer.	 Kunskapsskapande	 kan	 kopplas	 till	 både	 hur	

mycket	ny	kunskap	om	revision	revisorn	tillägnar	sig	men	även	hur	mycket	ny	kunskap	om	

klientbranschen	hen	väljer	att	tillägna	sig.		Mot	denna	bakgrund	formas	studiens	fjärde	och	

femte	hypotes.	
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Hypotes	4:	Revisorns	 förtroende	för	sin	klient	har	en	positiv	påverkan	på	revisorns	kunskap	
om	revision	
 
Hypotes	5:	Revisorns	 förtroende	för	sin	klient	har	en	positiv	påverkan	på	revisorns	kunskap	
om	klientbranschen 
 
	

	

	

	

	

	

	

	

Figur 3.1: Studiens analysmodell 
	

Analysmodellen	(se	Figur	3.1)	är	utvecklad	utifrån	de	bekräftade	samband	som	hypoteserna	

bygger	på	och	visar	det	förväntade	resultatet	av	studien.	I	figuren	är	förtroende	oberoende	

variabel	 till	 de	 beroende	 variablerna	 grad	 av	 kommunikation,	 kunskap	 om	 revision	 samt	

kunskap	 om	 klientbransch.	 Förtroende	 är	 även	 beroende	 variabel	 till	 den	 oberoende	

variabeln	 tillfredsställelse	 med	 tidigare	 erfarenhet.	 Längd	 på	 relation	 är	 en	 modererande	

variabel	i	relationen	tillfredsställelse	med	tidigare	erfarenhet	samt	förtroende.	
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4.	Metod	

Nedan	beskrivs	studiens	undersökningsdesign,	forskningsstrategi,	
datainsamling,	operationalisering	av	begrepp	samt	tillvägagångssätt	vid	analys	

och	presentation	av	data.	Kapitlet	avslutas	med	en	metodreflektion. 

4.1	Undersökningsdesign		 	 	  

Studien	tar	sin	utgångspunkt	i	befintlig	teori,	vilket	innebär	en	deduktiv	ansats.	Genom	den	

deduktiva	 ansatsen	 skapas	 förklaringar	 av	 revision,	 klientrelation,	 oberoende,	

revisionskvalitet	samt	sambanden	mellan	dessa.	Dessa	förklaringar	uttrycks	i	den	teoretiska	

referensramen,	som	blir	av	betydande	vikt	för	studien	(Bryman	&	Bell	2011,	s.	31).	Studien	

antar	 en	 deduktiv	 ansats	 för	 att	 kunna	 skapa	 en	 förkunskap	 kring	 problemet	 samt	 hitta	

studier	 som	 är	 jämförbara	 med	 denna	 och	 därigenom	 öka	 tillförlitligheten	 till	 studiens	

resultat	(Christensen,	Engdahl,	Grääs	&	Haglund	2010,	s.	91). 

	

Eftersom	 studien	 vill	 utreda	 samband	 mellan	 de	 olika	 variablerna	 erfarenhet	 med	 klient,	

förtroende	för	klient	samt	indikatorer	för	revisionskvalitet	antar	studien	en	tvärsnittsdesign.	

Utmärkande	för	en	tvärsnittsdesign	är	att	information	om	de	olika	variablerna	samlas	in	mer	

eller	mindre	samtidigt	samt	från	fler	än	ett	fall,	i	detta	fall	revisorer	och	revisorsassistenter.	

Undersökningen	 kommer	 att	 generera	 kvantitativ	 data,	 som	 kommer	 att	 visa	 eventuella	

samband	mellan	 variablerna.	 Data	 som	 samlas	 in	 samtidigt	 kan	 generera	 information	 om	

samband,	inte	kausalitet.	Dock	kan	orsakssambanden	diskuteras	utifrån	vad	tidigare	studier	

konstaterat	 och	 bevisat.	 Genom	 användandet	 av	 en	 tvärsnittsdesign	 ökar	 möjligheten	 till	

replikering	av	studien,	om	författarna	detaljerat	redogör	för	hela	processen	(Bryman	&	Bell	

2011,	ss.	76-80).	 	 	 	 	  

4.2	Forskningsstrategi 

Den	 teoretiska	 referensramen,	 som	 studien	 grundar	 sig	 i,	 består	 av	 data	 i	 form	 av	

vetenskapliga	 artiklar	 som	 behandlar	 de	 variabler	 som	 ska	 undersökas	 samt	 litteratur	 på	

området.	 De	 vetenskapliga	 artiklarna	 erhölls	 genom	 en	 omfattande	 litteratursökning	 i	

databaserna	Summon	och	Google	Scholar.	För	att	hitta	relevanta	artiklar	har	nyckelord	som	

“audit	quality”,	“trust”,	“audit-client	relationship”	samt	“independence”	använts.	Med	hjälp	

av	 artiklarna,	 som	 dels	 beskriver	 variablerna	men	 även	 visar	 vilka	 samband	 som	 påvisats,	

definieras	 och	 förklaras	 variablerna.	 Artiklarna	 kompletteras	 med	 viss	 litteratur,	 för	 att	

kunna	ge	en	så	omfattande	bakgrund	som	möjligt.	Utifrån	teorin	skapas	hypoteser	samt	en	

analysmodell	 som	 visar	 det	 förväntade	 resultatet	 för	 studien.	 Hypoteserna	 prövas	 sedan	

med	hjälp	av	primärdata,	som	samlas	in	genom	en	surveyundersökning	i	form	av	en	enkät.	
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Primärdatan	är	studiens	empiri,	som	kommer	att	jämföras	med	befintlig	teori	för	att	utröna	

eventuella	likheter	och	skillnader. 

	

I	 kvantitativ	 forskning	 är	 syftet	 ofta	 att	 förklara	 samband	 mellan	 olika	 begrepp	 eller	

variabler.	Fokus	ligger	på	detaljer,	inte	helheten.	Detta	är	fallet	i	denna	studie	och	därav	föll	

valet	 på	 en	 kvantitativ	 insamlingsmetod.	 Resultatet	 av	 en	 kvantitativ	 undersökning	 kan	

utveckla	och	förbättra	den	befintliga	teorin	(Bryman	&	Bell	2011,	s.	176;	Christensen	et	al.	

2010,	ss.	69-70).	Det	finns	olika	kvantitativa	datainsamlingsmetoder,	i	denna	studie	används	

en	webbaserad	enkät.	 

4.3	Datainsamling	 

I	 studien	 samlas	 data	 in	med	 en	webbaserad	 enkät	 där	 variablerna	 är	 operationaliserade.	

Detta	för	att	det,	 för	potentiella	respondenter,	skulle	vara	så	enkelt	som	möjligt	att	delta	 i	

studien.	Webenkäten	skapades	och	tillhandahölls	genom	Google	Formulär.	Enkäten	gjordes	

tillgänglig	 för	 revisorer	 på	 de	 fyra	 största	 revisionsbyråerna	 i	 Sverige.	 Detta	 för	 att	 öka	

svarsfrekvensen	då	dessa	byråer	har	många	kontor	med	stort	antal	anställda	revisorer	och	

revisorsassistenter.	Respondenterna	kommer	hållas	anonyma	och	svaren	kommer	inte	att	gå	

att	härleda	till	de	olika	byråerna.	Enkäten	kommer	att	finnas	tillgänglig	för	respondenterna	

under	en	veckas	tid,	från	den	3	december	2015	till	den	10	december	2015.	  

4.3.1	Undersökningsinstrument	 

Vid	enkätens	utformning	har	vikt	lagts	vid	frågornas	relevans.	Detta	för	att	hålla	enkäten	så	

kort	 som	möjligt,	 samtidigt	 som	frågorna	 täcker	de	samband	som	undersöks.	Detta	 för	att	

öka	 svarsfrekvensen.	 I	 samma	 syfte	 har	 vikt	 även	 lagts	 vid	 enkätens	 layout,	 exempelvis	

design	 och	 typsnitt.	 Enkäten	 har	 utformats	 med	 avsikt	 att	 se	 enkel	 och	 lättbesvarad	 ut.	

Därav	ges	även	tydliga	instruktioner	om	hur	frågorna	ska	besvaras.	För	att	inte	enkäten	ska	

se	omfattande	ut,	visas	endast	en	fråga	per	sida	(Bryman	&	Bell	2011). 

	

Svarsalternativen	 i	 enkäten	 har	 ordnats	 vertikalt,	 för	 att	 undvika	 att	 respondenterna	 inte	

förstår	 vilken	 kryssruta	 som	 hör	 till	 vilket	 alternativt.	 Genom	 att	 använda	 en	 webenkät	

försvinner	 risken	 att	 respondenterna	 inte	 fyller	 i	 enkäten	 korrekt.	 I	 enkäten	 kan	

respondenterna	 endast	 välja	 ett	 svarsalternativ	 på	 varje	 fråga	 och	 alla	 frågor	 är	

obligatoriska,	det	går	inte	att	gå	vidare	till	nästa	fråga	om	innevarande	fråga	ej	har	besvarats	

(Bryman	&	Bell	2011). 

	

För	 att	 öka	 reliabiliteten	 är	 enkäten	 standardiserad	 och	 strukturerad.	 Det	 innebär	 att	 att	

frågorna	 står	 i	 samma	 bestämda	 ordningsföljd	 till	 samtliga	 respondenter	 och	 att	

svarsalternativen	 är	 bestämda	 på	 förhand.	 Detta	 ökar	 sannolikheten	 till	 att	 samtliga	

respondenter	uppfattar	frågorna	på	samma	sätt.	Frågornas	ordningsföljd	är	utformad	så	att	
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risken	 att	 respondenterna	 förstår	 vilka	 samband	 som	 ska	prövas,	 vilket	 skulle	 göra	 svaren	

otillförlitliga,	 är	 så	 liten	 som	möjligt	 samt	 att	 alla	 frågor	 som	mäter	 samma	 variabel	 inte	

följer	på	varandra.	För	att	minska	risken	att	respondenterna	ska	tolka	frågorna	olika,	har	vikt	

lagts	vid	att	undvika	oklara	eller	värdeladdade	ord	i	frågorna.	Frågorna	innehåller	inte	heller	

dubbla	 frågor	 eller	 negationer.	 Detta	 ökar	 tillförlitligheten	 till	 studien.	 För	 att	 öka	

svarsfrekvensen	kommer	påminnelsemail	skickas	ut	när	halva	tiden	har	gått	(Christensen	et	

al.	2010;	Bryman	&	Bell	2011).	

	

I	enkäten	används	slutna	frågor,	vilket	direkt	ger	mätbar	kvantitativ	data.	Slutna	frågor	kan	

för	 en	 respondent	 vara	 lättare	 att	 förstå	 och	 de	 går	 även	 snabbare	 att	 besvara,	 vilket	

ytterligare	minskar	bortfall.	En	nackdel	vid	slutna	frågor	är	att	respondenten	till	viss	del	styrs	

i	hur	hen	ska	svara.	Därav	har	vikt	lagts	vid	att	utforma	svaren	så	heltäckande	som	möjligt.	

De	fem	första	frågorna	i	enkäten	delar	in	respondenterna	i	olika	grupper.	Den	första	frågan	

delar	 in	 respondenterna	 i	 två	grupper,	auktoriserad	 revisor	 samt	 icke	auktoriserad	 revisor,	

och	mäts	med	en	nominal	mätskala.	Även	den	andra	frågan	mäts	med	en	nominal	skala	och	

delar	 in	 respondenterna	 utifrån	 yrkestitel.	 Yrkestitlarna	 är	 utformade	 utifrån	 generella	

termer,	 för	 att	 öka	 sannolikheten	 att	 alla	 respondenter	 kan	 identifiera	 sig	 med	 ett	

svarsalternativ.	 Fråga	 tre	 delar	 in	 respondenterna	 i	 grupper	 utifrån	 hur	 många	 år	 de	 har	

innehaft	sin	nuvarande	yrkestitel	och	mäts	med	ordinalskala.	 

	

För	 att	 kunna	 hitta	 samband	 mellan	 variablerna	 behöver	 respondenterna	 tänka	 på	 en	

specifik	klient.	Därav	ombeds	de,	innan	den	fjärde	frågan,	att	tänka	på	den	senaste	klienten	

de	 hade	 kontakt	 med.	 Den	 fjärde	 fråga	 syftar	 sedan	 till	 att	 dela	 in	 respondenterna	 i	 två	

grupper,	de	som	haft	erfarenhet	med	klienten	tidigare	och	de	som	inte	haft	det.	Frågan	mäts	

således	 med	 en	 nominal	 skala.	 Fråga	 fem	 mäts	 med	 ordinalskala	 och	 delar	 in	

respondenterna	i	grupper	utifrån	hur	länge	de	har	arbetat	med	sin	klient.	Resterande	frågor	i	

enkäten	mäts	med	 intervallskala	och	är	utformade	som	påståenden,	där	 respondenten	 får	

välja	 det	 svarsalternativ	 som	 stämmer	 bäst	 överens	med	 hens	 uppfattning	 eller	 åsikt.	 Till	

påståenden	används	en	femgradig	likertskala	som	svarsskala.	Fem	alternativ	används	för	att	

inte	förvirra	respondenten	med	för	många	valmöjligheter.	Fler	valmöjligheter	ökar	risken	för	

att	respondenten	slumpmässigt	väljer	ett	alternativ.	Svarsalternativen	är	numrerade	från	1	

till	5,	där	1	innebär	att	respondenten	tar	helt	avstånd	från	påstående	och	5	att	respondenten	

instämmer	 helt.	 En	 intervallskala	 används,	 istället	 för	 en	 ordinalskala,	 för	 att	 minska	

mängden	 text	 i	 enkäten	 och	 därmed	 göra	 den	 tydligare	 och	 mer	 lättläst.	 För	 att	 öka	

sannolikheten	att	respondenterna	läser	igenom	frågan	och	begrundar	den,	tas	valet	att	inte	

inkludera	ett	svarsalternativ	där	respondenten	kan	välja	“vet	inte”.	Tidigare	studier	har	visat	

att	när	ett	sådant	alternativ	finns,	väljer	respondenter	det	trots	att	de	egentligen	har	en	åsikt	

i	frågan.	Dessutom	används	en	femgradig	likertskala,	vilket	möjliggör	för	respondenterna	att	

välja	 alternativ	 3	 och	 därmed	 inte	 ta	 ställning	 i	 frågan.	 För	 att	 säkerställa	 att	 alla	

respondenter	 kan	 svara	 på	 frågorna	 används	 en	 filterfråga	 som	 filtrerar	 bort	 de	

respondenter	 som	 inte	 är	 nästkommande	 frågors	målgrupp.	 Fråga	 fyra	 är	 filterfrågan,	 de	
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respondenter	 som	 svarar	 nej	 på	 den	 blir	 inte	 tillfrågade	 om	 erfarenheten	 de	 haft	 med	

klienten	(Christensen	et	al	2010;	Bryman	&	Bell	2011).		 	  

4.3.2	Urval		 	 	  

Studiens	population	är	yrkesverksamma	revisorer	och	revisorsassistenter	på	de	fyra	största	

revisionsbyråerna	 i	Sverige.	 Ju	större	urval,	desto	mindre	 risk	 för	 samplingsfel	och	därmed	

ökar	 studiens	 representativitet	 (Bryman	 &	 Bell	 2011).	 En	 hög	 representativitet	 ökar	

möjligheten	till	generalisering	av	studiens	resultat.	Dock	finns	inte	möjligheten	att	skapa	en	

urvalsram	på	grund	av	begränsad	tillgång	till	den	information	som	krävs.	Därav	används	ett	

icke-sannolikhetsurval,	 vilket	 innebär	 att	 urvalet	 inte	 är	 slumpmässigt.	 På	 grund	 av	 den	

begränsade	 tillgången	 till	 nödvändig	 information	 kan	 inte	 heller	 studiens	 population	

beräknas.	 Studien	 strävar	 därav	 till	 ett	 så	 stort	 urval	 som	möjligt.	 Vid	 val	 av	 urval	 måste	

hänsyn	tas	till	vilket	förväntat	bortfall	undersökningen	har.	På	grund	av	hög	arbetsbelastning	

i	 populationen	 under	 tiden	 enkäten	 ska	 besvaras	 förväntas	 bortfallet	 bli	 betydande.	Med	

beaktning	 till	 nämnda	 faktorer	 eftersträvar	 studien	 deltagande	 av	 minimum	 60	

respondenter.	 Efter	 dialoger	 med	 representanter	 från	 de	 fyra	 största	 revisionsbyråerna	

förväntas	 cirka	 120	 revisorer	 eller	 revisorsassistenter	 få	 tillgång	 till	 enkäten.	 Enkäten	

kommer	 att	 skickas	 till	 kontaktpersoner	 i	 de	 olika	 byråerna,	 som	 sedan	 kommer	 att	

vidarebefordra	 enkäten	 till	 lämpliga	 kandidater	 (revisorer	 och	 revisorsassistenter).	 	

	 	  

4.4	Operationalisering		 	

I	 tabell	 4.1	 presenteras	 enkätens	 frågor	 och	 förklaringar	 till	 varför	 de	 valts.	 För	 enkäten	 i	

dess	fullständiga	form,	se	bilaga	2.	

	

Tabell	4.1:	Enkätkonstruktion	 	

Fråga	 Syfte	

Bakgrundsfrågor	
1.	 Är	 du	 auktoriserad	
revisor?	

Enkäten	 inleds	med	 tre	 frågor	 som	 dels	 syftar	 till	 att	 dela	 in	

respondenterna	 i	 grupper	 men	 även	 till	 att	 göra	

respondenterna	 avslappnade	 genom	 neutrala	 frågor.	

Bakgrundsfrågorna	 ger	 möjlighet	 till	 replikerbarhet	 samt	

eventuella	framtida	generaliseringar	(Bryman	&	Bell	2011).	

2.	 Välj	 det	 alternativ	 som	
stämmer	bäst	överens	med	
din	nuvarande	yrkestitel	
3.	 Hur	 länge	 har	 du	
innehaft	 din	 nuvarande	
yrkestitel?	
4.	Har	du	arbetat	med	den	
här	klienten	tidigare?	

Fråga	 4	 är	 en	 filter	 fråga	 som	 säkerställer	 att	 endast	

respondenter	som	arbetat	med	sin	klient	tidigare	får	möjlighet	

att	besvara	fråga	5	och	6.	
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Relationslängd	
5.	Hur	länge	har	Du	arbetat	
med	klienten?	
	

Denna	 fråga	 kommer	 användas	 för	 att	 visa	 om	 längden	 på	

revisorns	 relation	med	 sin	 klient	 har	 någon	betydelse	 för	 om	

tidigare	erfarenheter	påverkar	revisorns	förtroende.	

Tillfredsställelse	med	tidigare	erfarenheter	
6.	Jag	är	tillfredsställd	med	
de	 erfarenheter	 jag	 haft	
med	 min	 klient	 under	
tidigare	revisioner		

Fråga	 6	 syftar	 till	 att	 mäta	 revisorns	 grad	 av	 tillfredsställelse	

med	 sina	 tidigare	 erfarenheter	 med	 klienten.	 Frågan	 har	

använts	 för	 att	 mäta	 detta	 i	 en	 tidigare	 studie	 av	 Kerler	 &	

Killough	(2009).	

Förtroende	
7.	Min	klient	är	alltid	ärlig	i	
interaktioner	 med	 andra	
människor		

Fyra	frågor	har	utformats	för	att	mäta	revisorns	förtroende	för	

sin	 klient.	 Inspiration	 till	 frågorna	har	 tagits	 från	en	 studie	av	

Mellinger	(1956),	där	förtroende	mättes.		

Fler	 än	 en	 fråga	 används	 för	 att	 öka	 tillförlitligheten	 till	

mätningen.	
8.	 Jag	 känner	 förtroende	
för	min	klients	avsikter	
9.	 Min	 klient	 menar	 alltid	
det	hen	säger		
10.	 Jag	 litar	 på	 att	 min	
klient	 lämnar	
sanningsenlig	information	
Kvalitetsindikatorer	
Grad	av	kommunikation	
11.	Jag	och	klienten	har	en	
kontinuerlig	 dialog,	
oavhängande	av	om	jag	för	
tillfället	reviderar	klientens	
företag	

Frågorna	visar	kommunikation	innan	revisionsprocessens	start,	

under	 revisionsprocessen	 samt	 under	 en	 pågående	 revision.	

Genom	 detta	 erhålls	 en	 komplett	 bild	 av	 kommunikationen	

mellan	revisor	och	klient	under	uppdragsprocessen.	

12.	 Innan	 revisionens	 start	
hade	 jag	 och	 klienten	 en	
aktiv	dialog		
13.	Jag	och	klienten	har	en	
aktiv	 dialog	 under	 hela	
revisionsprocessen	
Kunskap	om	revision	
14.	 Under	 revisionen	 med	
klienten	 har	 jag	 tillägnat	
mig	 ny	 kunskap	 om	
revision		

Revisorns	tillägnade	yrkeskunskap	mäts	med	fråga	14	men	för	

att	få	en	komplett	bild	av	den	kunskap	revisorn	redan	upplever	

sig	 besitta	 ställs	 en	 andra	 fråga	 (15).	 Även	 om	 en	 revisor	

upplever	sig	ha	tillräcklig	kompetens	för	att	utföra	revisionen,	

kan	 det	 finnas	 utrymme	 för	 att	 tillägna	 sig	 ny	 kunskap.	Med	

hjälp	av	båda	frågorna	kan	eventuella	samband	analyseras.	

15.	Jag	har	den	kompetens	
som	 krävs	 för	 att	 utföra	
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revisionen	hos	min	klient		
Kunskap	om	klientbranschen	
15.	Jag	har	den	kompetens	
som	 krävs	 för	 att	 utföra	
revisionen	hos	min	klient	

Fråga	 15	 används	 även	 till	 denna	 indikator	 för	 att	 analysera	

revisorns	kunskapsskapande.		

16.	 Innan	 revisionen	
startade,	tillägnade	jag	mig	
ny	 kunskap	 om	 klientens	
bransch		

För	 att	 kunna	 mäta	 revisorns	 kunskap	 under	 hela	

uppdragsprocessen	 används	 två	 frågor	 som	 mäter	

kunskapsskapandet,	innan	samt	under	revisionen.		

17.	 Under	 revisionen	 har	
jag	 tillägnat	 mig	 ny	
kunskap	 om	
klientbranschen		
	 	 	 	  

4.5	Tillvägagångssätt	vid	analys	och	presentation	av	data	 

När	 primärdatan	 är	 insamlad	 förs	 den	 över	 från	 Google	 Formulär	 till	 statistikprogrammet	

SPSS	 Statistics	 (version	 22),	 där	 statistiska	 analyser	 ska	 genomföras.	 Datan	 kommer	 att	

analyseras	 med	 linjära	 regressionsanalyser,	 för	 att	 beräkna	 de	 oberoende	 variablernas	

eventuella	 påverkan	 på	 de	 beroende	 variablerna.	 Valet	 föll	 på	 regressionsanalys	 eftersom	

ett	 sådant	 test	 visar	 både	 korrelation	 och	 regression.	 Därav	 kan	 samband	 bekräftas	 med	

testen	 och	 påverkan	 kan	 diskuteras	 utifrån	 test	 samt	 teori.	 En	 linjär	 regressionsanalys	

används	eftersom	de	beroende	variablerna	kan	anta	 fler	än	 två	värden	och	de	oberoende	

variablerna	går	att	rangordna.	En	regressionsanalys	visar	om	två	eller	fler	variabler	korrelerar	

samt	 hur	 stark	 påverkan	 den	 oberoende	 variabeln	 har	 på	 den	 beroende	 variabeln.	

Analyserna	 visar	 även	 om	 samband	 och	 påverkan	 är	 positiva	 eller	 negativa.	

Korrelationskoefficienten	antar	ett	värde	mellan	-1	och	+1,	där	-1	innebär	ett	starkt	negativt	

samband,	0	inget	samband	alls	och	+1	ett	starkt	positivt	samband	(Dahmström	2011).	

	

Samband	 mellan	 förtroende	 och	 kvalitetsindikatorerna	 kommer	 utläsas	 med	 hjälp	 av	

bivariata	regressionsanalyser	eftersom	endast	två	variabler	är	inkluderade	i	varje	samband.	

Till	variablerna	tillfredsställelse	med	tidigare	erfarenhet,	 längd	på	relation	samt	förtroende	

kommer	 både	 en	 bivariat	 samt	 en	 multipel	 regressionsanalys	 att	 utföras.	 Den	 bivariata	

regressionsanalysen	 visar	 samband	 mellan	 tillfredsställelse	 med	 tidigare	 erfarenhet	 samt	

förtroende	medan	den	multipla	visar	om	relationslängden	har	någon	modererande	effekt	på	

detta	samband.	Analyserna	kommer	även	visa	om	eventuella	samband	är	signifikanta.	Den	

högsta	 signifikansnivån	 som	samhällsvetenskapliga	 forskare	 tenderar	att	 acceptera	är	5	%.	

En	signifikansnivå	på	5	%	innebär	att	risken	att	ett	stickprov	ur	populationen	visar	ett	falskt	

samband	 är	 5	 på	 100.	 Om	 ett	 samband	 är	 signifikant	 kan	 tilltro	 sättas	 till	 resultatet	 och	

möjligheten	 att	 generalisera	 resultatet	 till	 populationen	 ökar.	 Dock	 utförs	 studien	 på	 ett	
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icke-sannolikhetsurval,	 vilket	 begränsar	 betydelsen	 av	 signifikansen.	 Signifikansen	 för	 ett	

icke-sannolikhetsurval	 kan	 istället	 tolkas	 som	 hur	 säkert	 resultatet	 är	 för	 den	

respondentgrupp	 som	deltagit	 i	 studien.	Vid	 tydning	av	 resultatet	bör	hänsyn	 tas	 till	 både	

korrelationskoefficienten	och	den	statistiska	signifikansen	(Bryman	&	Bell	2011). 

	

I	 SPSS	 kodas	 alla	 svar	 för	 att	 möjliggöra	 de	 statistiska	 analyserna	 samt	 göra	 datan	

lättöverskådlig	 och	 enklare	 att	 arbeta	 med.	 På	 fråga	 1	 kodas	 svaren	 “ja”	 och	 “nej”	 till	

siffrorna	 1	 respektive	 2.	 Svaren	 på	 fråga	 2,	 “revisorsassistent”,	 “senior”,	 “manager”	 samt	

“partner”,	kodas	i	stigande	ordning	med	siffrorna	1	till	4.	På	fråga	3	kodas	svaren	“mindre	än	

1	år”,	“1-3	år”,	“4-6	år”,	“7-9	år”	och	“10	år	eller	mer”	i	stigande	ordning	med	siffrorna	1-5.	

Svaren	på	fråga	4,	“ja”	och	“nej”,	kodas	till	1	och	2.	På	fråga	fem	kodas	svaren	“1-3	år”,	“4-6	

år”,	“7-9	år”	samt	“	10	år	eller	mer”	i	stigande	ordning	från	1-4.	De	12	påståenden	som	följer	

har	fem	svarsalternativ	och	kodas	därav	i	stigande	ordning	från	1-5.	De	respondenter	som	ej	

haft	 tidigare	erfarenhet	med	 sin	 klient	 svarar	 inte	på	 fråga	5	och	6,	 vilket	 klassas	 som	ett	

internt	bortfall.	

 
Eftersom	de	 första	 fyra	 frågorna	syftar	 till	 att	ge	 information	om	vilka	eventuella	 framtida	

generaliseringar	 som	 kan	 göras	 kommer	 svaren	 på	 dessa	 frågor	 tydligt	 presenteras	 i	

korstabeller.	 Alla	 frågor	 som	 ska	 analyseras	 genom	 regression	 har	 inte	 lika	 många	

svarsalternativ	så	för	att	göra	variablerna	 jämförbara	kodas	svarsalternativen	om.	Alla	svar	

kommer	efter	kodningen	hamna	mellan	0	och	1.	De	variabler	som	mäts	med	fler	än	en	fråga	

summeras	ihop	till	additiva	index,	för	att	möjliggöra	analyser.	Fråga	7-10	summeras	ihop	för	

att	 mäta	 förtroende	 och	 får	 indexet	 0-4.	 Fråga	 11-13	 mäter	 grad	 av	 kommunikation	 och	

summeras	 därav	 ihop	 till	 indexet	 0-3.	 Yrkeskunskap	mäts	 med	 fråga	 14-15	 och	 får	 därav	

indexet	 0-2.	 Även	 branschkunskap,	 som	 mäts	 med	 fråga	 16-17,	 får	 indexet	 0-2.	

Tillfredsställelse	med	tidigare	erfarenhet	mäts	med	en	fråga,	fråga	6,	och	har	därav	indexet	

0-1.	Eftersom	alla	variabler	 inte	mäts	med	 lika	många	frågor	 framställs	efter	summeringen	

ett	 genomsnitt	 för	 varje	 respondents	 svar	 på	 variabelfrågorna.	 Därefter	 kommer	 återigen	

svaren	vara	mellan	0-1.	När	 regressionsanalyserna	genomförts	kommer	de	att	presenteras	

och	 resultatet	 förklaras.	 Därefter	 kommer	 resultatet	 jämföras	 med	 den	 teoretiska	

referensramen	 för	 att	 utröna	 skillnader	 och	 likheter	 som	 analyseras	 och	 diskuteras.	

Avslutningsvis	kommer	studiens	praktiska	och	teoretiska	bidrag	formuleras.	 

4.6	Etik	

Vid	genomförande	av	en	undersökning	 innefattande	respondenter	bör	hänsyn	 tas	 till	 vissa	

etiska	 aspekter.	 De	 etiska	 principer	 som	 oftast	 nämns	 i	 svensk	 forskning	 är	

informationskravet,	 samtyckeskravet,	 konfidentialitets-	 och	 anonymitetskravet	 samt	

nyttjandekravet.	 Dessa	 principer	 har	 beaktats	 och	 följts	 i	 denna	 studie.	 I	 ett	 mail	 som	

skickades	 ut	 till	 kontaktpersonerna	 i	 varje	 företag,	 som	 de	 sedan	 vidarebefordrade	 till	

respondenterna,	 beskrevs	 undersökningens	 syfte	 och	 tillvägagångssätt.	 Vidare	 förklarades	

att	deltagande	i	studien	var	frivilligt.	Alla	svar	behandlas	anonymt	och	varken	respondenter	
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eller	 företag	 namnges	 i	 studien.	 Avslutningsvis	 är	 det	 endast	 författarna	 till	 studien	 som	

kommer	ta	del	av	datamaterialet	som	samlas	in	(Bryman	&	Bell	2011,	s.	137).	

4.7	Metodreflektion	

Till	följd	av	studiens	deduktiva	ansats,	är	den	teoretiska	referensramen	av	betydande	vikt.	På	

grund	av	detta	lades	mycket	tid	på	att	skapa	en	relevant	referensram	med	flertalet	artiklar	

som	kan	kopplas	till	studiens	syfte.	Med	hjälp	av	relevanta	artiklar	är	det	enklare	att	skapa	

trovärdiga	 hypoteser.	 I	 en	 deduktiv	 ansats	 grundar	 sig	 hela	 studien	 i	 den	 teoretiska	

referensramen,	 därav	 stärker	 en	 tydlig	 referensram	 tillförlitligheten	 till	 studien.	

Tillförlitligheten	 till	 studien	 ökar	 också	 genom	 att	 författarna	 genomgående	 förklarar	 alla	

steg	i	studien.	Denna	åtgärd	ökar	även	studiens	replikerbarhet.	

	

Eftersom	 studien	 inte	 hade	 möjlighet	 att	 använda	 ett	 sannolikhetsurval	 minskar	

generaliseringsmöjligheterna	 och	 betydelsen	 av	 signifikansen	 på	 resultatet.	 Dock	 valde	

författarna	inte	ut	varje	respondent	utan	tog	kontakt	med	företag	som	fick	välja	om	de	ville	

delta	 i	 studien	 och	 sedan,	 om	 de	 ville	 delta,	 själva	 skicka	 ut	 enkäterna	 till	 anställda	

revisorer/revisorsassistenter.	 Detta,	 samt	 att	 respondenter	 från	 alla	 yrkesgrupper	 finns	

representerade	 samt	 både	 auktoriserade	 och	 icke-auktoriserade	 revisorer	 bör	 öka	

möjligheten	 till	generalisering.	Eftersom	studien	består	av	en	yrkesgrupp	är	det	en	 relativt	

homogen	population.	Därav	 är	 sannolikt	 variationen	 i	 populationen	mindre,	 vilket	 innebär	

att	 studiens	 urval	 inte	 behöver	 vara	 lika	 stort	 som	 om	 populationen	 varit	 heterogen.	 På	

grund	 av	 detta	 anses	 studiens	 72	 respondenter	 av	 120	möjliga	 vara	 ett	 godtagbart	 antal.	

Presentationen	 av	 alla	 respondenters	 svar	 angående	 auktorisation	 samt	 längd	 på	

innehavande	av	yrkestitel	ökar	studiens	replikerbarhet.	

	 	 	 	 	 	

Något	 som	 kan	 ha	 påverkat	 studien	 både	 positivt	 och	 negativt	 är	 valet	 att	 skicka	 ut	 en	

webenkät,	 istället	 för	att	dela	ut	enkäterna	personligen.	En	av	de	positiva	aspekterna	med	

valet	 är	 att	 respondenternas	 känsla	 av	 anonymitet	 bör	 ha	 varit	 hög,	 vilket	 kan	 ha	 ökat	

svarsfrekvensen	samt	ha	bidragit	till	att	respondenterna	svarade	sanningsenligt	på	frågorna.	

Detta	ökar	studiens	reliabilitet.	En	annan	positiv	aspekt,	som	också	ökar	reliabiliteten,	med	

att	författarna	inte	närvarade	fysiskt	är	att	risken	att	respondenterna	svarade	det	de	tror	att	

författarna	vill	höra	minskade	eftersom	någon	relation	med	respondenterna	inte	skapades.	

En	webenkät	gör	det	även	lättare	för	respondenten	att	besvara	enkäten,	eftersom	hen	kan	

välja	 att	 besvara	 den	 när	 hen	 vill	 och	 kan.	 Något	 negativt	 med	 att	 författarna	 inte	 var	

närvarande	under	besvarandet	av	enkäten	är	att	 respondenterna	 inte	kan	ställa	 frågor	om	

det	 är	 något	 de	 inte	 förstår.	 För	 att	 ändå	 ge	 respondenterna	möjlighet	 att	 ge	 författarna	

feedback	eller	ställa	frågor	i	efterhand	avslutades	enkäten	med	en	uppmaning	att	kontakta	

författarna	 vid	 eventuella	 oklarheter.	 En	 annan	 negativ	 aspekt	 är	 att	 det	 är	 svårt	 för	

författarna	 att	 påverka	 svarsfrekvensen.	 Skulle	 alldeles	 för	 få	 svar	 komma	 in	 under	 den	
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bestämda	 tiden	 hade	 arbetet	 med	 studien	 försenats.	 I	 ett	 försök	 att	 påskynda	 samt	 öka	

svarsfrekvensen	skickades	ett	påminnelsemail	ut	till	alla	byråer	som	valde	att	delta	i	studien.		

	

I	 enkätens	 frågor	 och	 påståenden	 fanns	 inget	 svarsalternativ	 som	 gjorde	 det	 möjligt	 för	

respondenten	att	inte	uttrycka	sin	åsikt.	Detta	för	att	respondenterna	inte	skulle	frestas	att	

välja	ett	 sådant	alternativ	 för	 att	 slippa	 tänka	 igenom	 frågorna.	Dessutom	var	alla	 frågor	 i	

enkäten	obligatoriska,	det	var	således	heller	inte	möjligt	för	respondenter	att	avstå	helt	från	

att	svara	på	en	fråga.	Enkäten	utformades	på	detta	sätt	för	att	öka	svarsfrekvensen.	Något	

negativt	 med	 detta	 är	 att	 det	 skulle	 kunna	 innebära	 att	 respondenter	 ändå	 inte	 tänker	

igenom	 sitt	 svar	 men	 eftersom	 det	 inte	 finns	 något	 alternativ	 där	 de	 inte	 behöver	 ta	

ställning,	samtidigt	som	de	måste	besvara	frågan,	istället	väljer	ett	av	de	andra	alternativen	

utan	att	egentligen	tycka	det.	Denna	risk	minskar	studiens	reliabilitet.	Dock	bör	denna	risk	

vara	låg	eftersom	respondenterna	helt	frivilligt	och	anonymt	deltagit	i	studien.	Risken	hade	

varit	högre	om	författarna	varit	närvarande	eftersom	respondenterna	då	kan	känna	press	att	

delta	 i	 studien	 trots	 att	 de	 egentligen	 inte	 vill.	 Dessutom	 kunde	 respondenterna	 vid	

besvarande	 av	 påståendena,	 vid	 osäkerhet	 eller	 ovilja	 att	 ta	 ställning,	 välja	 alternativ	 3	

eftersom	en	5-gradig	likertskala	användes	som	svarsskala.	

	

Efter	 genomgång	 av	 svaren	 samt	 upprepade	 granskningar	 av	 enkäten	 har	 författarna	 fått	

insikt	om	att	enkäten	till	viss	del	kunnat	förbättras.	Vissa	av	byråerna	som	kontaktades	hade	

deadlines	 då	 enkäten	 var	 tvungen	 att	 vara	 dem	 tillhanda.	 Eftersom	 alla	 respondenter	

självfallet	 måste	 besvara	 samma	 enkät	 innebar	 detta	 att	 enkäten	 var	 tvungen	 att	

färdigställas	till	den	första	deadline	som	gavs.	Denna	tidsbegränsning	kan	ha	bidragit	till	att	

enkäten	 nu	 visat	 sig	 vara	 bristfällig.	 Detta	 kunde	 ha	 förhindrats	 genom	 en	mer	 noggrann	

genomarbetning.	 I	 fråga	 4	 (se	 bilaga	 2)	 skulle	 betydelsen	 av	 “tidigare”	 specificerats.	

Författarna	menar	med	detta	om	revisorns	utfört	 tidigare	 revisioner	med	klienten.	Om	en	

respondent	 uppger	 att	 hen	 är	 revisorsassistent	 (fråga	 2)	 samt	 har	 innehaft	 yrkestiteln	 i	

mindre	än	1	år	(fråga	3)	kan	hen	således	inte	haft	tidigare	erfarenheter	med	sin	klient.	Därav	

fanns	i	fråga	5,	som	mätte	längden	på	klientrelationen,	inget	svarsalternativ	som	var	“mindre	

än	1	år”.	Genom	detta	uppdagades	det	att	fråga	4	kan	ha	tolkats	annorlunda,	till	följd	av	2	

respondenters	svar.	Dessa	respondenter	uppgav	att	de	var	revisorsassistenter	som	innehaft	

sin	yrkestitel	 i	mindre	än	1	år,	vilket	 innebär	att	de	arbetat	 inom	revision	i	mindre	än	1	år.	

Trots	detta	uppgav	de	att	de	arbetat	med	sin	klient	tidigare	och	angett	på	fråga	5	att	tiden	

de	 arbetat	 tillsammans	 är,	 i	 brist	 på	 annat	 alternativ,	 “1-3	 år”.	 Detta	 är	 givetvis	 omöjligt,	

utifrån	den	betydelsen	studien	lade	i	frågan,	och	därav	uppdagades	problemet	med	frågan.	

Som	 en	 följd	 minskar	 frågans	 validitet,	 eftersom	 den	 är	 tolkningsbar	 går	 det	 inte	 att	

säkerställa	 att	 den	mäter	 det	 den	 avser	 att	mäta.	 De	 två	 respondenternas	 svar	 på	 denna	

fråga	hanterades	som	ett	internt	bortfall.		

	

Som	 svar	 på	 fråga	 5	 fanns	 4	 alternativ,	 där	 författarna	 valt	 grupperingar	 på	 antal	 år.	

Svarsalternativen	var	 således	 i	 ordinalskala.	 I	 efterhand	hade	det	 varit	mer	 rättvisande	att	
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låta	 respondenterna	 själv	 fylla	 i	 det	 antal	 år	 de	 har	 arbetat	 med	 klienten.	 För	 att	 kunna	

utföra	regressionsanalys	2	kodades	ordinalskalan	om	till	siffror,	det	vill	säga	en	intervallskala.	

Som	nämnt	blir	detta	resultat	inte	riktigt	rättvisande.	Detta	skulle	kunna	vara	en	orsak	till	att	

hypotes	2	inte	kunde	bekräftas	och	studiens	resultat	därmed	gick	emot	tidigare	forskning.		

	 	

Vidare	 skulle	 författarna	 vid	 fråga	 15	 ha	 specificerat	 vad	 som	 avsågs	 med	 “kompetens”.	

Författarna	menade	en	tillräcklig	kunskap	för	att	utföra	revisionen	och	avsåg	därmed	både	

kunskap	om	revision	samt	kunskap	om	bransch.	Detta	borde	ha	tydliggjorts	för	att	garantera	

att	alla	respondenter	tolkade	frågan	på	samma	sätt.	 	

	 	 	 	 	

Slutligen	hade	samtliga	variabler	kunna	mätas	med	fler	frågor,	 främst	tillfredsställelse	med	

tidigare	 erfarenhet	 samt	 kunskap	 om	 revision	 som	 endast	 mättes	 med	 en	 fråga	 vardera.	

Beslutet	att	hålla	enkäten	så	kort	som	möjligt	för	att	öka	svarsfrekvensen	togs	eftersom	de	

deltagande	byråerna	uttryckte	tidsbrist	hos	revisorerna.	Fler	frågor	hade	dock	ökat	studiens	

tillförlitlighet.	
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5.	Resultat	

Nedan	presenteras	studiens	resultat	med	hjälp	av	tabeller	och	analyser.	
Studiens	hypoteser	accepteras	eller	förkastas	och	studiens	utfall	specificeras	i	

en	resultatmodell.	

5.1	Svarsfrekvens	och	bortfall	

72	 personer	 valde	 att	 delta	 i	 studien,	 därmed	 nådde	 studien	 sitt	 mål	 på	 minimum	 60	

respondenter.	Om	den	estimerade	urvalssiffran	120	stämmer	innebär	det	ett	bortfall	på	40	

%.		

5.2	Fördelning	av	respondenter	

Tabell	5.1:	Fördelning	av	yrkestitel	utifrån	auktorisation	

Fråga	
2.	 Välj	 det	 alternativ	 som	 stämmer	 bäst	 överens	 med	 din	 nuvarande	
yrkestitel	

1.	 Är	 du	
auktoriserad	
revisor	

	 Revisorsassistent	 Senior	 Manager	 Partner	 Totalt	

Ja	 0	 1	 13	 23	 37	
Nej	 31	 4	 0	 0	 35	
Totalt	 31	 5	 13	 23	 72	

	

	

Tabell	5.2:	Fördelning	av	yrkestitel	utifrån	antal	år	med	yrkestiteln		

Fråga	
2.	 Välj	 det	 alternativ	 som	 stämmer	 bäst	 överens	 med	 din	 nuvarande	
yrkestitel	

3.	 Hur	
länge	 har	
du	
innehaft	
din	
nuvarande	
yrkestitel?	

	 Revisorsassistent	 Senior	 Manager	 Partner	 Totalt	

Mindre	

än	1	år	
18	 1	 0	 0	 19	

1-3	år	 13	 1	 0	 0	 14	

4-6	år	 0	 3	 4	 1	 8	

7-9	år	 0	 0	 4	 2	 6	

10	 år	

eller	mer	
0	 0	 5	 20	 25	

Totalt	 31	 5	 13	 23	 72	
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Utifrån	tabellerna	5.1	och	5.2	går	det	att	utläsa	hur	fördelningen	av	de	72	respondenterna	

såg	ut.	31	revisorsassistenter,	5	seniorer,	13	managers	samt	23	partners	deltog	i	studien.	Det	

var	 1	 senior,	 13	 managers	 och	 23	 partners	 som	 var	 auktoriserade.	 Av	 de	 31	

revisorsassistenterna	hade	18	innehaft	sin	yrkestitel	mindre	än	1	år	och	resterande	13	i	1-3	

år.	Av	de	5	seniorerna	hade	1	innehaft	sin	yrkestitel	i	mindre	än	1	år,	1	i	1-3	år	och	övriga	3	i	

4-6	år.	Av	de	13	som	innehar	yrkestiteln	manager	har	4	haft	den	i	4-6	år,	4	i	7-9	år	och	5	i	10	

år	eller	mer.	Av	de	23	partners	som	svarat	hade	1	innehaft	tjänsten	i	4-6	år,	2	i	7-9	år	och	20	i	

10	 år	 eller	 mer.	 Fördelningen	 är	 överlag	 således	 inte	 jämn	 men	 alla	 yrkestitlar	 finns	

representerade	i	studien.	

	

Tabell	5.3:	Fördelning	utifrån	upplevd	kompetens	

Fråga	
15.	 Jag	 har	 den	 kompetens	 som	 krävs	 för	 att	 utföra	
revisionen	hos	min	klient	

Svarsalternativ	 Antal	 Procent	

1	 0	 0	

2	 3	 4,2	

3	 9	 12,5	

4	 13	 18,1	

5	 47	 65,3	

Totalt	 72	 100	
	

Tabell	 5.3	 visar	 att	majoriteten	av	 respondenterna	 (65,3	%)	 instämde	helt	med	att	 de	har	

tillräcklig	kompetens.	Ingen	tog	helt	avstånd	från	påståendet.		
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5.3	Hypotes	1	

”Revisorns	tillfredsställelse	med	tidigare	erfarenheter	med	klienten	har	en	positiv	påverkan	
på	förtroendet	revisorn	känner	för	klienten”	

	
Tabell	5.4:	Regressionsanalys	1		

Beroende	variabel:	Förtroende		

1=	Oberoende	variabel:	Tillfredsställelse	med	tidigare	erfarenhet	

*=	Korrelationskoefficient	mellan	de	undersökta	variablerna.	Anger	hur	starkt	sambandet	är	

samt	om	det	är	positivt	eller	negativt.		

**=	 r
2
.	 Anger	 hur	 mycket	 av	 den	 beroende	 variabeln	 som	 förklaras	 av	 den	 oberoende	

variabeln	

***=	 Samma	 som	 r
2
	 men	 något	 nedjusterat.	 Detta	 värde	 bör	 användas	 vid	

regressionsanalyser	med	fler	än	en	oberoende	variabel	eftersom	många	variabler	tenderar	

att	överskatta	korrelationen	(r
2
)	

****=	 β-koefficienten.	 Anger	 om	 den	 oberoende	 variabeln	 har	 en	 positiv	 eller	 negativ	

påverkan	 på	 den	 beroende	 variabeln	 samt	 hur	 stor	 denna	 påverkan	 är.	 Vid	

regressionsanalyser	 med	 endast	 en	 oberoende	 variabel	 är	 värdet	 samma	 som	 på	

korrelationskoefficienten	(r).	

*****=	 p-värde.	 Visar	 hur	 stor	 sannolikheten	 är	 att	 sambandet	 är	 falskt.	 Ju	 lägre,	 desto	

bättre.	

	

Tabell	 5.4	 visar	 att	 sambandet	 mellan	 tillfredsställelse	 med	 tidigare	 erfarenheter	 och	

förtroende	är	0,498,	vilket	innebär	ett	relativt	starkt	positivt	samband.	Vidare	kan	24,8%	(R	

Square)	 av	 variationen	 i	 förtroende	 förklaras	 av	 tillfredsställelse	 med	 tidigare	 erfarenhet.	

Resultaten	är	signifikanta	på	1	%	signifikansnivå.	Detta	leder	till	att	hypotes	1	accepteras.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Modell	 R	 R	Square	
Adjusted	 R	
Square	

Standardiserad	
beta	

Signifikans	

1	 0,498*
	
	 0,248**	 0,234***	 0,498****	 0,000*****	
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5.4	Hypotes	2	

”Sambandet	mellan	revisorns	tillfredsställelse	med	tidigare	erfarenheter	med	klienten	och	
förtroendet	revisorn	känner	för	klienten	påverkas	positivt	av	längden	på	relationen	mellan	

revisorn	och	klienten”	
	
Tabell	5.5:	Regressionsanalys	2		

Beroende	variabel:	Förtroende		

1=	Oberoende	variabel:	Tillfredsställelse	med	tidigare	erfarenhet	

2=	Oberoende	variabel:	Relationslängd	

3=	Moderator:	Tillfredsställelse	med	tidigare	erfarenhet	*	Relationslängd	

*=	Korrelationskoefficient	mellan	de	undersökta	variablerna.	Anger	hur	starkt	sambandet	är	

samt	om	det	är	positivt	eller	negativt.		

**=	 r
2
.	 Anger	 hur	 mycket	 av	 den	 beroende	 variabeln	 som	 förklaras	 av	 de	 oberoende	

variablerna	

***=	 Samma	 som	 r
2
	 men	 något	 nedjusterat.	 Detta	 värde	 bör	 användas	 vid	

regressionsanalyser	med	fler	än	en	oberoende	variabel	eftersom	många	variabler	tenderar	

att	överskatta	korrelationen	(r
2
)	

****=	 β-koefficienten.	 Anger	 om	 de	 oberoende	 variablerna	 har	 en	 positiv	 eller	 negativ	

påverkan	 på	 den	 beroende	 variabeln	 samt	 hur	 stor	 denna	 påverkan	 är.	 Vid	

regressionsanalyser	 med	 endast	 en	 oberoende	 variabel	 är	 värdet	 samma	 som	 på	

korrelationskoefficienten	(r).	

*****=	 p-värde.	 Visar	 hur	 stor	 sannolikheten	 är	 att	 sambandet	 är	 falskt.	 Ju	 lägre,	 desto	

bättre.	

	

Genom	 att	 jämföra	 resultaten	 i	 tabell	 5.4	 och	 5.5	 kan	 relationslängdens	 eventuella	

modererande	 effekt	 utläsas.	 De	 oberoende	 variablernas	 sammanlagda	 korrelation	 med	

förtroende	är	0,528,	det	vill	säga	ett	relativt	starkt	samband.	 I	denna	modell,	 innefattande	

fler	 variabler,	 används	 Adjusted	 R	 Square	 som	 ett	 mått	 på	 förklaringsgraden.	 23,	 5	 %	 av	

variationen	 i	 förtroende	 kan	 förklaras	 av	 de	 oberoende	 variablerna,	 en	minskning	 jämfört	

med	 de	 24,9	%	 som	 kunde	 förklaras	 av	 endast	 tillfredsställelse.	 Detta	 tyder	 på	 att	 denna	

förklaringsmodell	 är	 sämre	än	den	 i	 tabell	 3,	 det	 vill	 säga	att	 relationslängden	 inte	har	 en	

modererande	 effekt.	 Vidare	 visar	 betakoefficienten	 för	 tillfredsställelse	 med	 tidigare	

erfarenhet	 i	 tabell	 4,	 i	 likhet	 med	 tabell	 3,	 ett	 relativt	 starkt	 positivt	 samband	 (0,449	

Modell	 R	 R	Square	
Adjusted	 R	
Square	

Standardiserad	
beta	

Signifikans	

1	

0,528*	 0,279**	 0,235***	

0,449****	 0,001*****	

2	 -0,368****	 0,351*****	

3	 0,492****	 0,216*****	
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respektive	 0,498).	 Resultatet	 är	 i	 tabell	 4	 fortfarande	 signifikant	 på	 1	 %	 signifikansnivå.	

Betakoefficienten	 för	 relationslängd	 är	 -0,368,	 vilket	 är	 ett	 relativt	 lågt	 negativt	 samband.	

Resultatet	 är	 dock	 inte	 signifikant	 på	 5	 %	 signifikansnivå.	 Sammantaget	 leder	 detta	 till	

slutsatsen	att	relationslängden	inte	har	någon	påverkan	på	förtroende.		

	

För	 relationslängd	 som	 modererande	 variabel	 är	 betakoefficienten	 0,492,	 vilket	 är	 ett	

relativt	 starkt	 positivt	 samband.	 Dock	 är	 inte	 heller	 detta	 resultat	 signifikant	 på	 5	 %	

signifikansnivå.	Det	sammantagna	resultatet	leder	till	att	hypotes	2,	relationslängden	har	en	

positiv	modererande	effekt	på	 sambandet	mellan	 tillfredsställelse	med	 tidigare	erfarenhet	

och	förtroende,	förkastas.	

5.5	Hypotes	3	

”Revisorns	förtroende	för	sin	klient	har	en	positiv	påverkan	på	grad	av	kommunikation	i	
relationen”	

	
Tabell	5.6:	Regressionsanalys	3		

Beroende	variabel:	Grad	av	kommunikation		

Oberoende	variabel:	Förtroende	

*=	Korrelationskoefficient	mellan	de	undersökta	variablerna.	Anger	hur	starkt	sambandet	är	

samt	om	det	är	positivt	eller	negativt.		

**=	 r
2
.	 Anger	 hur	 mycket	 av	 den	 beroende	 variabeln	 som	 förklaras	 av	 den	 oberoende	

variabeln	

***=	 Samma	 som	 r
2
	 men	 något	 nedjusterat.	 Detta	 värde	 bör	 användas	 vid	

regressionsanalyser	med	fler	än	en	oberoende	variabel	eftersom	många	variabler	tenderar	

att	överskatta	korrelationen	(r
2
)	

****=	 β-koefficienten.	 Anger	 om	 den	 oberoende	 variabeln	 har	 en	 positiv	 eller	 negativ	

påverkan	 på	 den	 beroende	 variabeln	 samt	 hur	 stor	 denna	 påverkan	 är.	 Vid	

regressionsanalyser	 med	 endast	 en	 oberoende	 variabel	 är	 värdet	 samma	 som	 på	

korrelationskoefficienten	(r).	

*****=	 p-värde.	 Visar	 hur	 stor	 sannolikheten	 är	 att	 sambandet	 är	 falskt.	 Ju	 lägre,	 desto	

bättre.	

	

Tabell	5.6	visar	att	sambandet	mellan	förtroende	och	grad	av	kommunikation	är	0,276,	vilket	

är	ett	lågt	positivt	samband.	7,6	%	av	variationen	i	kommunikation	förklaras	av	förtroendet.	

Resultaten	är	signifikanta	på	5	%	signifikansnivå.	Till	följd	av	detta	accepteras	hypotes	3.	

Modell	 R	 R	Square	
Adjusted	 R	
Square	

Standardiserad	
beta	

Signifikans	

	 0,276*	 0,076**	 0,063***	 0,276****	 0,019*****	
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5.6	Hypotes	4	

”Revisorns	förtroende	för	sin	klient	har	en	positiv	påverkan	på	revisorns	kunskap	om	revision”	
	

Tabell	5.7:	Regressionsanalys	4		

Beroende	variabel:	Kunskap	om	revision		

Oberoende	variabel:	Förtroende	

*=	Korrelationskoefficient	mellan	de	undersökta	variablerna.	Anger	hur	starkt	sambandet	är	

samt	om	det	är	positivt	eller	negativt.		

**=	 r
2
.	 Anger	 hur	 mycket	 av	 den	 beroende	 variabeln	 som	 förklaras	 av	 den	 oberoende	

variabeln	

***=	 Samma	 som	 r
2
	 men	 något	 nedjusterat.	 Detta	 värde	 bör	 användas	 vid	

regressionsanalyser	med	fler	än	en	oberoende	variabel	eftersom	många	variabler	tenderar	

att	överskatta	korrelationen	(r
2
)	

****=	 β-koefficienten.	 Anger	 om	 den	 oberoende	 variabeln	 har	 en	 positiv	 eller	 negativ	

påverkan	 på	 den	 beroende	 variabeln	 samt	 hur	 stor	 denna	 påverkan	 är.	 Vid	

regressionsanalyser	 med	 endast	 en	 oberoende	 variabel	 är	 värdet	 samma	 som	 på	

korrelationskoefficienten	(r).	

*****=	 p-värde.	 Visar	 hur	 stor	 sannolikheten	 är	 att	 sambandet	 är	 falskt.	 Ju	 lägre,	 desto	

bättre.	

	

Tabell	5.7	visar	att	korrelationen	mellan	förtroende	och	kunskap	om	revision	är	0,03,	det	vill	

säga	inget	samband.	Förklaringsgraden	är	0,1	%.	Därav	förkastas	hypotes	4.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Modell	 R	 R	Square	
Adjusted	 R	
Square	

Standardiserad	
beta	

Signifikans	

	 0,03*
	
	 0,001**	 -0,013***	 0,03****	 0,08*****	
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5.7	Hypotes	5	

”Revisorns	förtroende	för	sin	klient	har	en	positiv	påverkan	på	revisorns	kunskap	om	
klientbranschen”	

	
Tabell	5.8:	Regressionsanalys	5	

Beroende	variabel:	Kunskap	om	klientbransch		

Oberoende	variabel:	Förtroende	

*=	Korrelationskoefficient	mellan	de	undersökta	variablerna.	Anger	hur	starkt	sambandet	är	

samt	om	det	är	positivt	eller	negativt.		

**=	 r
2
.	 Anger	 hur	 mycket	 av	 den	 beroende	 variabeln	 som	 förklaras	 av	 den	 oberoende	

variabeln	

***=	 Samma	 som	 r
2
	 men	 något	 nedjusterat.	 Detta	 värde	 bör	 användas	 vid	

regressionsanalyser	med	fler	än	en	oberoende	variabel	eftersom	många	variabler	tenderar	

att	överskatta	korrelationen	(r
2
)	

****=	 β-koefficienten.	 Anger	 om	 den	 oberoende	 variabeln	 har	 en	 positiv	 eller	 negativ	

påverkan	 på	 den	 beroende	 variabeln	 samt	 hur	 stor	 denna	 påverkan	 är.	 Vid	

regressionsanalyser	 med	 endast	 en	 oberoende	 variabel	 är	 värdet	 samma	 som	 på	

korrelationskoefficienten	(r).	

*****=	 p-värde.	 Visar	 hur	 stor	 sannolikheten	 är	 att	 sambandet	 är	 falskt.	 Ju	 lägre,	 desto	

bättre.	

	

Tabell	 5.8	 visar	 sambandet	mellan	 förtroende	och	 kunskap	om	klientbransch	 är	 0,333,	 ett	

positivt	 samband.	 11,1	 %	 av	 variationen	 kunskap	 om	 klientbransch	 kan	 förklaras	 av	

förtroendet.	 Resultatet	 är	 signifikant	 på	 1	 %	 signifikansnivå.	 Till	 följd	 av	 detta	 accepteras	

hypotes	5.	

	

	

	

	

	

Modell	 R	 R	Square	
Adjusted	 R	
Square	

Standardiserad	
beta	

Signifikans	

	 0,333*
	
	 0,111**	 0,098***	 0,333****	 0,004*****	
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5.8	Resultatmodell	

Figuren	 nedan	 är	 studiens	 analysmodell,	 justerad	 utifrån	 studiens	 resultat.	 Figurens	

heldragna	 linjer	 representerar	 de	 hypoteser	 som	 accepteras	medan	 de	 streckade	 linjerna	

representerar	de	hypoteser	som	förkastas.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figur 5.1: Resultatmodell 
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6.	Diskussion	

Nedan	diskuteras	studien	resultat	i	förhållande	till	tidigare	forskning	vilket	
mynnar	ut	i	studiens	bidrag.	Kapitlet	avslutas	med	förslag	till	vidare	studier.	

6.1	Studiens	resultat	och	tidigare	forskning	

Nedan	 följer	 en	 diskussion	 kring	 studiens	 resultat	 och	 regressionsanalyserna.	 Att	 ta	 i	

beaktning	 är	 att	 studien	 inte	 kan	 fastställa	 vilken	 orsaksriktning	 korrelationerna	 har,	

eftersom	 studien	 inte	 utförs	 över	 tid.	 De	 antaganden	 som	 studien	 gör	 om	 påverkan	 är	

utifrån	tidigare	studiers	resultat.	

	

Studiens	 första	 hypotes	 var	 att	 tillfredsställelse	 med	 tidigare	 erfarenhet	 har	 en	 positiv	

påverkan	på	förtroende.	Detta	bekräftades	i	regressionsanalys	1	och	resultatet	är	i	linje	med	

tidigare	forskning.	Sambandet	har	bekräftats	i	Kerler	och	Killoughs	(2009)	studie,	som	hade	

ett	 likartat	 tillvägagångssätt.	 Studien	 använde	 en	 enkät	 där	 tillfredsställelse	 mättes	 med	

samma	 fråga	 som	 i	 denna	 studie	 och	med	 en	 liknande	 svarsskala,	 en	 7-gradig	 likertskala	

användes	istället	för	en	5-gradig	som	i	denna	studie.	Detta	kan	förklara	det	likartade	utfallet.	

Dock	mättes	inte	förtroende	på	samma	sätt	i	denna	studie	som	i	Kerler	&	Killoughs.	I	deras	

studie	användes	5	påståenden	för	att	mäta	 förtroende	 i	 jämförelse	med	de	4	 föreliggande	

studie	använde.	Även	dessa	mättes	med	en	7-gradig	likertskala.	Förtroende	definierades	på	

ett	 likartat	 sätt	 som	 i	 denna	 studie	 men	 med	 ett	 snävare	 fokus	 på	 specifikt	 revisor-

klientrelationen.	Påståendena	uttryckte	till	viss	del	samma	som	påståendena	i	denna	studie	

men	 inkluderade	 även	 vänskap	 i	 förtroendebegreppet.	 Att	 resultaten	 blev	 lika	 trots	 de	

olikheter	 som	 studierna	 uppvisade	 stärker	 resultatet,	 att	 tillfredsställelse	 med	 tidigare	

erfarenhet	har	en	positiv	påverkan	på	revisorns	förtroende.	 
 
Studiens	 andra	 hypotes	 var	 att	 relationslängden	modererar	 revisorns	 tillfredställelse	med	

tidigare	 erfarenheters	 påverkan	 på	 revisorns	 förtroende.	 Denna	 hypotes	 kunde	 efter	

regressionsanalys	2	inte	accepteras.	Detta	resultat	går	emot	tidigare	forskning	på	området,	

som	 har	 visat	 att	 längden	 har	 en	 modererande	 effekt	 på	 sambandet.	 Coulter	 &	 Coulter	

(2002)	 visade	 att	 tillfredsställelse	med	 tidigare	 beteendes	 påverkan	 på	 förtroende	 ökar	 ju	

längre	relation,	vilket	var	utgångspunkten	för	studiens	hypotes.	De	använde	samma	form	av	

undersökningsinstrument,	en	enkät	med	påståenden	och	likertskalor	som	svarsalternativ.	En	

potentiell	 möjlighet	 till	 att	 föreliggande	 studie	 inte	 kunde	 påvisa	 att	 längden	 har	 en	

modererande	effekt	kan	vara	låg	validitet	på	fråga	6.	Validiteten	är	låg	eftersom	frågan	kan	

tolkas	olika.	Vi	avsåg	med	erfarenhet	endast	beteende	men	erfarenhet	kan,	som	i	studien	av	

Coulter	&	Coulter,	tolkas	som	både	beteende	och	karaktärsdrag.	Coulter	&	Coulter	visade	att	

karaktärsdrags	påverkan	på	 förtroendet	minskade	med	relationslängden	medan	beteendes	
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påverkan	 ökade.	 Olika	 tolkningar	 av	 respondenterna	 kan	 därav	 ha	 lett	 till	 att	

regressionsanalys	2	inte	visade	någon	modererande	effekt.		

 
Den	 tredje	 hypotesen	 studien	 formade	 var	 att	 revisorns	 förtroende	 för	 sin	 klient	 har	 en	

positiv	 påverkan	 på	 kommunikationen	 i	 relationen.	 Denna	 hypotes	 bekräftades	 i	

regressionsanalys	 3,	 vilket	 överensstämmer	 med	 tidigare	 forskning	 av	 Chory	 &	 Hubbell	

(2008).	 Deras	 studie	 utfördes	 på	 relationen	 mellan	 ledare	 och	 underordnad	 i	 en	

organisation.	Förtroende	definierades	och	mättes	på	likartat	sätt	i	studierna,	vilket	kan	vara	

en	bidragande	faktor	till	att	resultatet	bekräftades.	Dock	utfördes	studierna	på	olika	former	

av	 personliga	 relationer.	 Föreliggande	 studie	 undersökte	 revisor-klient	 relationen	 och	

därmed	 en	 relation	 mellan	 affärspartners	 medan	 Chory	 &	 Hubbells	 studie	 undersökte	

förtroende	underordnade	har	till	ledare,	det	vill	säga	en	hierarkisk	relation.	Dessa	olikheter	

stärker	 betydelsen	 av	 resultatet,	 att	 revisorns	 förtroende	 för	 sin	 klient	 har	 en	 positiv	

påverkan	på	kommunikation	i	relationen.		

	

Studiens	 fjärde	 och	 femte	 hypoteser	 var	 att	 revisorns	 förtroende	 för	 sin	 klient	 hade	 en	

positiv	 påverkan	 på	 revisorns	 kunskap	 om	 revision	 respektive	 klientbransch.	 Resultatet	 i	

studien	indikerar	att	revisorns	förtroende	inte	har	någon	påverkan	på	revisorns	kunskap	om	

revision	men	däremot	en	positiv	påverkan	på	revisorns	kunskap	om	klientbranschen.	Tabell	

5.3	visar	att	majoriteten	av	respondenterna	upplevde	att	de	besatt	tillräcklig	kompetens	för	

att	utföra	revisionen	hos	sin	klient.	Som	diskuterat	tidigare	bör	det	alltid	finnas	utrymme	för	

att	tillägna	sig	ytterligare	kunskap.	Dock	kan	det	vara	så	att	revisorn	känner	ett	starkare	krav	

att	besitta	hög	kunskap	om	sitt	yrke	än	om	klientens	bransch,	oberoende	av	utomstående	

faktorer.	 Detta	 kan	 innebära	 att	 de	 faktiskt	 inte	 har	 så	 mycket	 utrymme	 att	 tillägna	 sig	

betydande	 mängd	 ny	 kunskap,	 vilket	 skulle	 kunna	 förklara	 skillnaderna	 i	 resultat.	

Hypoteserna	 grundade	 sig	 på	 en	 studie	 av	 Sankowska	 (2013).	 Den	 studien	 bekräftade	

samband	 mellan	 organisatoriskt	 förtroende	 och	 kunskapsskapande	 i	 organisationen	 och	

skiljer	 sig	 därmed	 från	 denna	 studie.	 Sankowska	 använde	 strukturerade	 intervjuer	 som	

undersökningsinstrument	 i	 sin	 studie,	 vilket	 är	 ännu	 en	 skillnad	 mot	 denna	 studie	 som	

använde	 enkäter.	 Dock	 innefattade	 båda	 undersökningsinstrumenten	 påståenden	 med	

likertskalor	 som	 svarsalternativ.	 Skillnaderna	 mellan	 studierna	 stärker	 resultatet	 att	

förtroende	har	en	positiv	påverkan	på	revisorns	kunskap	om	klientbranschen.	Samtidigt	kan	

resultatet	indikera	att	det	i	vissa	yrken	redan	är	så	höga	krav	på	yrkeskunskap	att	förtroende	

inte	har	möjlighet	att	påverka	kunskapsskapandet.		

	

Vidare	 visar	 studien	 ett	 starkare	 samband	 mellan	 kvalitetsindikatorn	 kommunikation	 och	

förtroende	än	mellan	kunskap	om	bransch	och	 förtroende.	 Studiens	 starkaste	 samband	är	

dock	det	mellan	tidigare	erfarenheter	med	en	klient	och	förtroende	för	klienten.	

	

Som	 nämnt	 kan	 inte	 studien	 uttala	 sig	 om	 de	 bekräftade	 sambandens	 orsaksriktning.	

Frånsett	 tidigare	 forskning	kan	det	således	vara	kommunikationen	 i	 relationen	som	har	en	
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positiv	påverkan	på	förtroendet	och	inte	det	motsatta.	Tidigare	erfarenheter	kan	dock	 inte	

rimligtvis	påverkas	av	ett	framtida	förtroende,	vilket	gör	att	denna	orsaksriktning	är	tämligen	

säker.	Inte	heller	bör	revisorn	utveckla	ett	förtroende	för	sin	klient	utifrån	sin	egen	kunskap	

om	klientens	bransch.	Därav	kan	även	denna	orsaksriktning	antas	vara	relativt	säker.		

6.2	Teoretisk	och	praktisk	relevans	

De	 samband	 som	 bekräftats	 i	 denna	 studie	 bidrar	 till	 att	 stärka	 och	 utveckla	 teorin	 om	

relationen	mellan	revisor	och	klient.	Eftersom	samtliga	yrkestitlar	(revisorsassistent,	senior,	

manager	 och	 partner)	 samt	 både	 auktoriserade	 och	 icke-auktoriserade	 revisorer	

representeras	i	studien	ökar	möjligheten	för	framtida	generaliseringar.	Studiens	resultat	kan	

dock	 anses	 mest	 representativt	 för	 revisorsassistenter	 och	 partners,	 eftersom	 54	 av	 72	

respondenter	tillhörde	dessa	grupper.		

	 	 	 	 	 	

Utifrån	 studiens	 resultat	 uppger	 nästan	 alla	 respondenter	 (69	 av	 72)	 att	 de	 har	 högt	

förtroende	för	sin	klient.	Studien	visar	att	förtroendet	har	ett	positivt	samband	med	tidigare	

erfarenheter	 revisorn	 haft	 med	 klienten.	 Dock	 påverkar	 inte	 relationslängden	 hur	

förtroendet	utvecklar	sig.	Studien	indikerar	därmed	att	endast	erfarenheternas	art	påverkar	

revisorns	 förtroende.	Enligt	studien	ökar	 förtroende	revisorns	kunskap	om	klientbranschen	

samt	 kommunikationen	 i	 relationen,	 vilka	 båda	 är	 indikatorer	 för	 god	 revisionskvalitet.	

Dessutom	 bör	 ökad	 kommunikation	 och	 kunskap	 hos	 revisorn	 vara	 en	 indikator	 på	 att	

revisorn	genomför	en	kompetent	och	noggrann	revision	och	därmed	följer	svenska	lagar	och	

principer.	 Resultatet	 indikerar	 att	 lågt	 förtroende	 skulle	 vara	 ett	 hot	 mot	 oberoendet	

eftersom	revisorn	då	 inte	har	 samma	verktyg	 för	att	genomföra	en	 lika	noggrann	kontroll.	

Därav	 är,	 enligt	 denna	 studie,	 högt	 förtroende	 positivt	 för	 både	 revisorns	 oberoende	 och	

förutsättningar	för	hög	revisionskvalitet.		

	

Många	 länder	 har	 infört	 tvångsrotation	 på	 grund	 av	 relationslängdens	 hot	 mot	 revisorns	

oberoende.	Denna	 studies	 resultat	 visade	 som	nämnt	 inte	 att	 relationslängden	 påverkade	

förtroendet,	 varken	 som	 moderator	 eller	 enskilt.	 Därav	 skulle	 inte	 en	 tvångsrotation	 ha	

någon	 påverkan	 på	 de	 fördelar	 som	 förtroende	 för	med	 sig.	 Dock	 bekräftade	 studien	 att	

revisorns	tidigare	erfarenheter	med	klienten	påverkar	förtroendet.	Utifrån	det	resultatet	bör	

rotationer	 inte	 ske	 för	 tidigt,	 så	 länge	 revisorn	 fortfarande	 bara	 haft	 tillfredsställande	

erfarenheter	med	klienten.	Skulle	däremot	revisorn	ha	otillfredsställande	erfarenheter	med	

klienten	bör	rotation	ske	eftersom	studien	indikerar	att	det	 leder	till	 lågt	förtroende,	vilket	

enligt	denna	studie	försämrar	förutsättningar	för	god	revisionskvalitet.		

6.3	Förslag	till	vidare	studier	

Eftersom	 korrelationskoefficienten	 för	 relationslängden	 som	modererande	 variabel	 visade	

ett	 positivt	 samband	 som	dock	 inte	 var	 signifikant	 skulle	 ytterligare	 forskning	 kunna	 testa	
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samma	samband	för	att	säkerställa	att	ingen	modererande	effekt	föreligger.	En	sådan	studie	

skulle	även	kunna	försöka	utreda	vad	som	bör	klassas	som	en	lång	respektive	kort	relation.	

En	 annan	 intressant	 studie	 skulle	 vara	 att	 undersöka	 förtroendet	 utifrån	 klientens	

perspektiv.	 Det	 kan	 till	 exempel	 tänkas	 att	 förtroendet	 för	 revisorn	 påverkar	 klientens	

informationsdelning.		
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7.	Slutsats	

I	detta	avslutande	kapitel	besvaras	studiens	två	forskningsfrågor	utifrån	de	
resultat	som	konstaterats.	

Påverkar	revisorers	tidigare	erfarenhet	med	en	klient	deras	förtroende	för	klienten	och	har	
relationslängden	i	sådant	fall	någon	påverkan	på	sambandet?	
	

För	att	besvara	studiens	första	forskningsfråga	skapades	följande	två	hypoteser:	

	

Hypotes	1:	Revisorns	tillfredsställelse	med	tidigare	erfarenheter	med	klienten	har	en	positiv	
påverkan	på	förtroendet	revisorn	känner	för	klienten	
	
Hypotes	 2:	 Sambandet	 mellan	 revisorns	 tillfredsställelse	 med	 tidigare	 erfarenheter	 med	
klienten	 och	 förtroendet	 revisorns	 känner	 för	 klienten	 påverkas	 av	 längden	 på	 relationen	
mellan	revisorn	och	klienten	
	

Studien	 kunde	 genom	en	 regressionsanalys	 konstatera	 ett	 relativt	 starkt	 positivt	 samband	

(0,498	på	en	skala	 från	 -1	 till	1)	mellan	 revisorers	 tidigare	erfarenheter	med	sin	klient	och	

förtroendet	de	kände	för	klienten.	Korrelationen	var	dessutom	signifikant	och	mot	bakgrund	

av	 detta	 accepterades	 hypotes	 1.	 	En	 regressionsanalys	 genomfördes	 också	 för	 att	 testa	

hypotes	 2.	 Även	 denna	 regression	 visade	 ett	 relativt	 starkt	 positivt	 samband	 (0,492)	men	

sambandet	 var	 inte	 signifikant.	 Dessutom	 sjönk	 förklaringsgraden	 i	 jämförelse	 med	 när	

endast	 samband	mellan	 tillfredsställelse	med	 tidigare	 erfarenhet	 och	 förtroende	 testades.	

På	 grund	 av	 detta	 togs	 valet	 att	 förkasta	 hypotes	 2.	 Studien	 kunde	 därmed	 inte	 visa	 att	

relationslängden	 har	 en	 positiv	 modererande	 effekt	 på	 sambandet	 mellan	 revisorns	

tillfredsställelse	med	tidigare	erfarenhet	och	förtroendet	hen	känner	för	klienten.	

	

Påverkar	revisorers	förtroende	för	klienten	revisionskvaliteten?	
	

För	att	besvara	studiens	andra	forskningsfråga	bröts	revisionskvalitet	ner	i	olika	indikatorer	

för	kvalitet,	eftersom	det	inte	finns	någon	klar	definition	av	begreppet.	Sedan	valdes	tre	för	

studie	 relevanta	 indikatorer	 ut.	 Indikatorerna	 som	 valdes	 är	 hög	 grad	 av	 kommunikation,	

hög	 kunskap	 om	 klientbranschen	 samt	 hög	 kunskap	 om	 revision.	 Utifrån	 detta	 kunde	

följande	tre	hypoteser	skapas	för	att	besvara	forskningsfrågan.	

	

Hypotes	3:	Revisorns	förtroende	för	sin	klient	har	en	positiv	påverkan	på	kommunikationen	i	
relationen	
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Hypotes	4:	Revisorns	 förtroende	för	sin	klient	har	en	positiv	påverkan	på	revisorns	kunskap	
om	revision	
	
Hypotes	5:	Revisorns	 förtroende	för	sin	klient	har	en	positiv	påverkan	på	revisorns	kunskap	
om	klientbranschen	
	

Regressionsanalysen	 som	 genomfördes	 för	 att	 testa	 hypotes	 3	 visade	 ett	 lågt	 positivt	

samband	 (0,276)	 mellan	 revisorns	 förtroende	 för	 sin	 klient	 och	 kommunikationen	 i	

relationen.	Sambandet	var	även	signifikant	vilket	ledde	till	att	hypotes	3	accepterades.	Även	

hypotes	4	testades	med	en	regressionsanalys.	Denna	regression	visade	inget	samband	(0,03)	

mellan	 revisorns	 förtroende	 för	 klienten	 och	 revisorns	 kunskap	 om	 revision.	 Därav	

förkastades	hypotes	4.	Studiens	sista	 regression,	 som	avsåg	att	 testa	hypotes	5,	visade	ett	

positivt	samband	(0,333)	mellan	revisorns	förtroende	för	klienten	och	revisorns	kunskap	om	

klientbranschen.	 Eftersom	 sambandet	 även	 var	 signifikant	 accepterades	 hypotes	 5.	 Av	

kvalitetsindikatorerna	 hade	 således	 förtroende	 störst	 samband	 med	 kunskap	 om	

klientbranschen.		

	

Dessa	 resultat	 indikerar	 att	 revisorn	 utvecklar	 förtroende	 för	 sin	 klient	 utifrån	 de	

erfarenheter	 hen	 har	med	 klienten	 och	 att	 det	 finns	 fördelar	med	 detta.	 Utifrån	 studiens	

resultat	 leder	 förtroendet	 revisorn	 känner	 för	 klienten	 till	 högre	 förutsättningar	 för	

revisionskvalitet.		
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Bilagor	

Bilaga	1	

AUDIT	QUALITY	ATTRIBUTES		

1.	The	engagement	partner	and	senior	manager	make	frequent	visits	to	the	audit	site.	

2.	 The	 percentage	 that	 the	 audit	 fee	 represents	 to	 total	 billings	 of	 the	 CPA	 firm	 is	 not	

material.	

3.	The	personnel	on	the	engagement	below	the	senior	level	have	passed	the	CPA	exam.	

4.	The	engagement	partner	has	been	on	the	audit	for	at	least	the	past	three	years.	

5.	The	senior	on	the	engagement	is	a	CPA.	

6.	Before	accepting	a	new	client	the	CPA	firm	conducts	a	background	search	on	the	senior	

management	of	the	prospective	client.	

7.	 The	 CPA	 firm	 tends	 to	 have	 large	 (centralized)	 offices	 rather	 than	 small	 (decentralized)	

offices.	

8.	The	auditors	assigned	to	the	engagement	are	very	knowledgeable	about	accounting	and	

auditing	standards.	

9.	 The	 CPA	 firm	 is	 a	 member	 of	 the	 SEC	 Practice	 Section	 for	 CPA	 firms	 or	 the	 Private	

Companies	Practice	Section	for	CPA	firms.	

10.	The	audit	 fee	paid	by	 the	client	does	not	 represent	more	 than	25	percent	of	 the	 total	

audit	fees	controlled	by	the	engagement	partner.	

11.	 The	 engagement	 partner	 is	 actively	 involved	 in	 the	 engagement	 beginning	with	 initial	

planning	and	throughout	the	audit	process,	culminating	with	final	sign	off.	

12.	The	CPA	firm	makes	extensive	use	of	statistical	techniques	in	conducting	the	audit.	

13.	 The	 CPA	 firm	 has	 strict	 guidelines	 against	 signing	 off	 on	 audit	 steps	 that	 are	 not	

completed.	

14.	 The	 auditors	 are	 mindful	 of	 how	 busy	 the	 CFO	 and	 controller	 are	 and	 contact	 these	

individuals	only	to	the	extent	necessary.	

15.	The	CPA	firm	has	regulatory	agency	(i.e.,	SEC,	etc.)	expertise.	

16.	The	cost	of	different	audit	procedures,	in	terms	of	time	expended,	is	the	major	criterion	

as	to	whether	the	procedure	is	used.	

17.	The	overall	reputation	of	the	CPA	firm	is	positive.	

18.	 The	 CPA	 firm	 has	 rarely	 been	 found	 negligent	 in	 lawsuits	 brought	 against	 it	 (alleging	

inadequate	audit	performance).	

19.	The	partner	assigned	to	the	engagement	is	very	knowledgeable	about	the	industry.	

20.	The	manager	has	been	on	the	audit	for	at	least	the	past	two	years.	

21.	The	senior	manager	and	manager	assigned	to	the	engagement	are	very	knowledgeable	

about	the	industry.	

22.	The	CPA	firm	has	been	performing	the	audit	for	at	least	three	years.	

23.	The	senior	manager	has	been	on	the	audit	for	at	least	the	past	two	years.	
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24.	The	senior	assigned	to	the	engagement	is	very	knowledgeable	about	the	industry.	

25.	There	is	frequent	communication	between	the	audit	team	and	management.	

26.	The	CPA	 firm	participates	 in	 the	peer	 review	process,	and	 its	most	 recent	peer	 review	

report	was	a	clean	one.	

27.	 The	 CPA	 firm	 actively	 encourages	 staff	members	 to	 take	 courses	 and	 examinations	 in	

fields	where	they	have	major	clients.	

28.	The	CPA	firm	that	is	conducting	the	audit	performs	no	consulting	services	for	the	client.	

29.	The	CPA	firm	is	skillful	in	devising	acceptable	accounting	treatments	for	transactions	that	

generate	results	that	management	wishes	to	obtain.	

30.	The	CPA	firm	has	a	policy	on	the	maximum	number	of	hours	per	day	and	per	week	that	

its	staff	can	work.	

31.	 The	 CPA	 firm	 develops	 stringent	 time	 budgets	 for	 each	 audit	 area	 and	 expects	 their	

people	to	meet	them.	

32.	The	CPA	firm	conducts	a	thorough	study	of	the	client's	system	of	internal	control.	

33.	The	CPA	firm	makes	extensive	use	of	micro-computers	in	conducting	the	audit.	

34.	The	auditors	assigned	to	the	engagement	have	very	high	ethical	standards.	

35.	There	is	frequent	communication	between	the	audit	team	and	the	audit	committee.	

36.	The	CPA	firm's	attitude	is	one	of	a	skeptic,	not	one	of	a	client	advocate.	

37.	The	CPA	firm	is	agreeable	to	completing	the	audit	by	a	date	the	client	has	set.	

38.	The	CPA	firm	conducting	the	audit	has	other	clients	in	the	industry.	

39.	Audit	team	members	are	rotated	off	the	audit	periodically.	

40.	The	company	has	a	knowledgeable	and	active	audit	committee.	

41.	The	CPA	firm	keeps	company	management	 informed	during	the	year	about	accounting	

and	financial	reporting	developments	that	may	affect	them.	
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Bilaga	2	
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