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The audit branch is a branch that has been criticized for a long time due to low audit quality. 

The critique continues despite attempted measures; this suggests that it is difficult to know 

what measures that must be taken to improve the audit quality. According to social exchange 

theory, an employee’s satisfaction with the job should reflect in work of higher quality. This 

has been found in other professions than the auditing profession. It has also been found that 

job satisfaction has a reciprocal impact in life satisfaction. However, this has not been studied 

in the auditing profession, which means that there is a need for further research of audit 

quality. 

 

This study aims to contribute knowledge about how auditor’s satisfaction with work and life 

affect audit quality using effectiveness of the audit process as an indicator of quality. The 

study has been conducted through a survey of authorized auditors. The survey contained 

questions about the auditor’s perceived effectiveness of the audit process, as an indication of 

audit quality. Further the survey also contained questions about auditor’s job satisfaction and 

life satisfaction. The empirical results were analyzed using a multivariate analysis. The 

theories that have been used are theories about audit quality, social exchange, profession as 

well as satisfaction with work and life. 

 

The results show a significant positive causal relationship between the auditor's satisfaction 

with work and the auditor’s delivered audit quality. The results also show that the auditor’s 

satisfaction with life affecting the delivered audit quality indirectly through satisfaction with 

the work. This generates a theoretical contribution in terms of increased knowledge of how 

these factors affect the auditor’s delivered audit quality. 

 

Keywords: audit quality, effectiveness, job satisfaction, satisfaction with life, social exchange 

theory, professions. 
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1. Inledning och problematisering 
Studiens första kapitel inleds med en beskrivning av den kritik som revisionsbranschen under 

en längre tid fått utstå, vilket är grunden till att studien behandlar revisionskvalitet. Vidare 

beskrivs hur revisionskvalitet ska studeras samt vad som ska studeras i samband med 

revisionskvalitet. Slutligen presenteras en problemdiskussion, vilken mynnar ut i studiens 

forskningsfråga samt syfte och bidrag.  

 

1.1 Problembakgrund 
Marknadens väktare, en bransch som ska skapa trygghet i företagsvärlden, men som under de 

senaste femton åren tvingats utstå en mängd offentlig kritik, är på grund av kritiken en 

bransch som i nuläget anses ha hamnat i blåsväder (Tagesson & Eriksson, 2011; Quick, 

Sattler & Wiemann, 2013). Det handlar om revisionsbranschen, mot vilken löpsedlar avlöst 

varandra i form av skandaler som tros ha uppstått på grund av bristande revisionskvalitet 

(Holm & Zaman 2012). Holm & Zaman (2012) förundras över denna kritik då syftet med 

branschen enligt Tagesson & Eriksson (2011) är att granska finansiell information för att 

skydda utomstående från oegentligheter i organisationer och på så sätt skapa legitimitet, tillit 

och trygghet i företagsvärlden. Holm & Zaman (2012) menar att om revisorer uppfyller detta 

syfte, borde det inte finnas något incitament till att kritisera dess arbete. I takt med att 

skandaler inom revisionsbranschen har uppmärksammats har alltså kvalitet inom revision 

blivit ett omdiskuterat ämne (Holm & Zaman 2012). Diskussionen väcker inte endast intresse 

inom revisionsbranschen, utan även externa aktörer anser att det är av relevans att det förs en 

diskussion kring hur revisionskvalitet uppnås (Duff, 2004). Det har visat sig vara vanligt att 

det förekommer misstankar om oegentligheter vid framställningen av företags finansiella 

information, i form av att redovisningen upprättas till fördel för exempelvis aktieägarna 

(Öhman, 2004). Tack vare revisionen ska sådana misstankar kunna undvikas, eftersom 

granskningen av redovisningen ska bidra till en form av trygghet på marknaden. Det krävs 

däremot inte bara revision för att skapa denna trygghet, utan även kvalitet i granskningen för 

att informationen ska vara trovärdig (Tagesson & Eriksson, 2011).  

 

På en nationell nivå har revisorernas arbete ifrågasatts i och med att ett antal skandaler inom 

företag såsom Skandia, TeliaSonera och HQ Bank uppmärksammats, på grund av 

tveksamheter kring ifall revisionen har uppfyllt den kvalitet som är nödvändig för att utesluta 

misstankar om oegentligheter (Far.se). Revisionskvalitet är inte bara nödvändig för att 
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undvika skandalerna i sig, utan även för att undvika onödiga konsekvenser i form av 

exempelvis ekonomisk skada för såväl företag som intressenter och anställda. Vad som 

påverkar revisionskvaliteten råder det dock ingen enighet om, varpå många olika faktorer har 

studerats i relation till revisionskvalitet (Knechel m.fl., 2013). 

 

Forskning har bedrivits om hur väl revisorers funktion som marknadens väktare uppfylls 

(Coffee, 2005). Idén om revisorers funktion som marknadens väktare bygger då på att 

revisorernas arbete uppfyller adekvat kvalitet. Kvaliteten är därför betydande för revisionens 

funktion (Broberg m.fl., 2014; Quick, Sattler & Wienmann, 2013). Kritiken som branschen 

fått utstå ifrågasätter alltså hur väl revisorer kan ses som marknadens väktare i och med att 

kritiken tycks riktas mot just revisionskvaliteten. Branschen är därför i nuläget en bransch i 

blåsväder (Tagesson & Eriksson, 2011; Quick, Sattler & Wiemann, 2013).  

 

Michael Power är en utav alla forskare som har försökt definiera begreppet revisionskvalitet. 

Dock nöjer han sig, på grund av svårigheten med att definiera vad god kvalitet innebär, med 

att definiera god revisionskvalitet som att låg revisionskvalitet inte föreligger (Johansson, 

Häckner & Wallerstedt, 2005). När Broberg (2013) talar om revisionskvalitet uttrycker hon 

att "Auditing is an activity carried out by human beings. […] Audit quality is highly 

dependent on the quality of the people. […] people are the key drivers of quality." Broberg 

(2013) menar alltså att revisorn är den som, genom processen, kan påverka kvaliteten på 

revisionen. Det finns dock problem med att mäta revisionskvalitet då definitionen av 

revisionskvalitet inte är entydig, utan kan ha olika betydelse för olika betraktare. Betraktarna 

kan exempelvis utgöras av revisorerna själva, intressenter, reglerare eller samhället, vilka kan 

ha olika roller i revisionsprocessen. Beroende på dess roll kan innebörden av 

revisionskvaliteten variera i och med att de olika synsätten leder till olika förhållningssätt till 

hur betraktaren bedömer revisionskvaliteten. Revisorn själv kan exempelvis betrakta 

revisionskvalitet som att revisorn känner sig bekväm med vetskapen om att denne har den 

kompetens som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter. Intressenterna däremot kan definiera 

revisionskvalitet som att väsentliga felaktigheter i revisionsrapporter inte föreligger. Ur 

reglerarens perspektiv kan revisionskvalitet anses vara hög då revisorernas arbete uppfyller de 

lagstadgade revisionsstandarderna. Slutligen, kan samhället istället se revisionskvalitet som 

de fall då revisionen bidrar till att det inte uppkommer ekonomiska problem för företag eller 

på marknaden. Att fastställa en definition som accepteras av samtliga betraktare är alltså 

svårt, då respektive perspektiv till viss grad kan anses vara korrekt. Detta betyder att det inte 
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enbart finns ett korrekt och fullständigt sätt att mäta revisionskvalitet på (Knechel m.fl., 

2013).  

 

Mätning av revisionskvalitet kan göras utifrån olika faktorer vilka kan påverka 

revisionskvaliteten och beskrivs av Knechel m.fl. (2013) vara input, process, output samt 

kontext. Som tidigare nämnts är det revisorn som har möjlighet att genom sitt arbete påverka 

revisionskvaliteten då det är revisorn som utför revisionen varpå processen, i detta fall 

revisionsprocessen, blir intressant att ta i beaktning (Broberg, 2013). Då någon utav de fyra 

ovanstående faktorerna ska mätas kan mätningen ske antingen genom en direkt eller indirekt 

metod. Den direkta mätmetoden innebär att mäta kvaliteten i efterhand, alltså genom output i 

form av att mäta sannolikheten för att exempelvis anmälningar av fel i rapporteringen faktiskt 

upptäcks och rapporteras, för att på så sätt mäta om revisorernas arbete har uppnått önskad 

kvalitet eller inte. Då output inte är avsett att mäta i studien, i och med att studiens fokus 

kommer vara att mäta processen, kan den direkta metoden inte anses vara aktuell. Den 

indirekta metoden, som istället kommer utgöra mätmetoden för denna studie, kan genomföras 

på två olika sätt. Mätningen av revisionskvalitet genom en indirekt metod kan antingen göras 

utifrån faktorer som kan korrelera med revisionskvalitet, alternativt genom att 

revisionskvalitet ersätts och alltså mäts utifrån en annan faktor som kan uppfattas vara en 

variabel som har stor betydelse för revisionskvalitet (Kilgore, 2007). Rådet för finansiell 

rapportering i Storbritannien, FRC, har arbetat med frågor gällande revisionskvalitet och kom 

2008 fram till att bland annat effektivitet i revisionsprocessen har stor betydelse för och 

påverkan på revisionskvalitet (Frc.org.uk). Då de övriga faktorer som FRC menar har stor 

betydelse för och påverkan på revisionskvalitet inte kan hänföras till processen, där studiens 

fokus kommer ligga, blir effektivitet i revisionsprocessen den mest naturliga indikatorn. 

Frazer (1994) menar även han att effektivitet kan ses som en indikation på kvalitet. 

Kopplingen mellan kvalitet och effektivitet kan ytterligare motiveras av att effektivitetsmått 

numera används vid olika typer av kvalitetssäkringar (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Detta 

resonemang innebär inte att effektivitet kan likställas med kvalitet, utan innebär att kvalitet 

kan mätas genom en variabel som anses påverka kvaliteten, i detta fall effektivitet. Det är 

denna utgångspunkt som kommer ligga till grund för att mäta revisionskvaliteten på ett 

indirekt sätt och därför kommer effektivitet i revisionsprocessen mätas, som en indikation på 

revisionskvalitet.  
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Då Kyriakides, Campbell & Christofidou (2002) mätt effektivitet i arbetsprocessen som en 

indikation på undervisningskvalitet inom lärarprofessionen har mätningen gjorts genom 

självbedömningar. Det är alltså den individuella upplevelsen av effektivitet som legat till 

grund för mätningen. Självbedömningen gjordes utifrån identifierade arbetsuppgifter som 

ansågs utgöra en lärares arbete. När det gäller revisorer påpekar Broberg (2013) att revisorers 

självbedömning är en mätmetod av stor betydelse när det gäller att studera revisionskvalitet. 

Detta i och med att det är revisorerna själva som har möjlighet att påverka kvaliteten, varpå 

det i denna studie blir relevant att mäta effektiviteten i revisionsprocessen utifrån revisorers 

självbedömningar. Dock finns viss problematik gällande självbedömningar, då individer 

tenderar att vilja framställa sig själva på bästa sätt. Det som ändå gör denna form av mätning 

betydande är att andra mätmetoder inte kan ta fram den information som kan erhållas genom 

självbedömningar. Detta eftersom självbedömningar grundas i upplevelsen om någonting 

utifrån en viss förutsättning, vilket gör att informationen inte kan hänföras från någon annan 

källa än individen själv (Day m.fl., 2006; Berk 2005).  

 

Forskning, inom andra professioner, som undersökt arbetskvalitet har bland annat undersökt 

sambandet mellan tillfredsställelsen med arbetet och arbetskvaliteten. Studierna har visat på 

att det föreligger ett samband mellan tillfredsställelsen och arbetskvaliteten, vilket stöds i den 

sociala utbytesteorin som säger att en anställd som är tillfredsställd med sitt arbete borde ha 

incitament att leverera högre kvalitet då den anställde känner sig skyldig att ge tillbaka till sin 

arbetsgivare (Kunter m.fl. 2008; Dignani & Toccaceli, 2013; Yee, Yeung & Cheng, 2008).  

Detta borde betyda att detsamma kan gälla även för revisionsbranschen, då Thomas Brante 

(2009), professor på Lunds Universitet, menar att revisionsprofessionen kan liknas med andra 

professioner som alla baserar sin auktoritet på vetenskaplig kunskap. En individs 

tillfredsställelse med sitt arbete tycks även kunna ha en ömsesidig påverkan på individens 

tillfredsställelse med livet, då arbetet ofta är en stor del av individens liv. Danna & Griffin 

(1999) menar att det en individ upplever under sin arbetsdag påverkar delar av individens 

privatliv och vice versa, då individer tenderar att ha svårt att lämna det som händer i en 

domän av livet när de övergår till nästa. Jones (2006) menar dessutom att det finns en 

möjlighet att en individ som inte är tillfredsställd med sitt jobb ändå kan leverera hög 

arbetskvalitet om denne är tillfredsställd med sitt liv. Detta skulle betyda att även en individs 

tillfredsställelse med livet kan påverka arbetskvaliteten. Därför blir det intressant att studera 

huruvida forskarnas antydan om att ett samband mellan tillfredställelsen med arbetet samt 

livet och kvaliteten föreligger hos revisorer eller inte samt hur sambandet i sådana fall ser ut. 
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1.2 Problematisering 
Trots komplexiteten med begreppet kvalitet är just kvalitet ett aktuellt och omdiskuterat ämne 

bland organisationer. Förklaringen till detta är att kvaliteten ofta är avgörande för en 

organisations kundbas (Kim, Kim & Yun, 2003). Kvalitet inom revisionsbolag, det vill säga 

revisionskvalitet, borde därför vara betydande även för revisorer. I hopp om att, efter de 

tidigare revisionsskandalerna, stärka revisionskvaliteten har kontinuerligt nya 

revisionsstandarder samt riktlinjer tagits fram. Trots detta fortsätter löpsedlarna om 

revisionsskandaler, gällande bristande revisionskvalitet, avlösa varandra (Holm & Zaman 

2012; IFAC, 2013). Detta verkar tyda på att det är svårt att veta vilka åtgärder som måste 

vidtas för att förbättra revisionskvaliteten, i och med att de åtgärder som vidtagits inte tycks 

ha löst problemet. Därför blir det betydelsefullt att vidare studera vad som kan påverka 

revisionskvaliteten.  

 

Som tidigare nämnts finns forskning inom andra professioner där forskare kommit fram till att 

arbetstillfredsställelse, som i sin tur anses ha en ömsesidig påverkan på tillfredsställelse med 

livet, tycks ha en påverkan på arbetskvalitet. Brante (2009) menar att revisionsprofessionen 

kan liknas med andra professioner och därför skulle detta kunna betyda att sambandet även 

kan gälla för revisionsbranschen. Dock har studier, som bland annat gjorts på sjuksköterskor, 

grundats på så kallade semiprofessioner vilka inte fullt ut kan klassificeras som professioner 

(Dignani & Toccaceli, 2013; Brante, 2009). Detta då individer som tillhör semiprofessioner, 

till skillnad från klassisk profession, har en mer tvärvetenskaplig utbildning. Att sambandet 

även skulle kunna finnas inom revisionsprofessionen kan ändå motiveras med att skillnaderna 

mellan de klassiska professionerna och semiprofessioner allt mer tycks minska (Brante, 

2009). Det finns även forskare som menar att tillfredsställelsen med livet kan ha en direkt 

påverkan på kvaliteten i arbetet, även om ett sådant samband ännu inte är fastställt (Jones, 

2006). Avsaknaden av forskning inom revision fick Reisch att redan år 2000 påpeka vikten av 

vidare forskning gällande revisionskvalitet (Reisch, 2000). Då kritik angående 

revisionskvalitet fortfarande är något som uppmärksammas tyder det på att det fortfarande 

råder avsaknad av forskning, vilket innebär att vetskapen om vilka åtgärder som måste vidtas 

för att förbättra revisionskvaliteten alltså är ofullständig. Kritiken mot den bristande 

revisionskvaliteten, att sambandet mellan tillfredsställelse med arbetet samt livet och kvalitet 

tycks föreligga inom andra professioner samt avsaknaden av forskning inom 

revisionsbranschen gör det intressant att studera om och hur revisorers tillfredsställelse med 

arbetet samt livet påverkar revisionskvaliteten. Detta för att försöka finna möjliga åtgärder för 
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att kunna förbättra revisionskvaliteten. Resonemanget leder fram till att följande 

frågeställning preciseras:  

 

Hur ser sambandet mellan revisorers tillfredsställelse med arbetet samt livet i relation till 

revisionskvalitet ut?  

 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om och hur revisorers tillfredsställelse med 

arbetet samt livet påverkar revisionskvaliteten genom indikatorn effektivitet i 

revisionsprocessen, för att eventuellt kunna finna möjliga åtgärder som kan vidtas för att 

förbättra den nuvarande bristande revisionskvaliteten. Detta möjliggörs genom att studera 

relationen mellan variablerna samt studera vilken effekt tillfredsställelse med arbetet samt 

livet har på revisionskvalitet. Studien riktas mot revisorer och behandlar dess effektivitet i 

revisionsprocessen, som en indikation på revisionskvalitet, samt dess tillfredsställelse med 

arbetet och tillfredsställelse med livet. Således grundas studien i teorier om revisionskvalitet, 

socialt utbyte, profession samt tillfredsställelse med arbetet och livet. Då enkäten endast riktar 

sig till revisorer sker undersökningen på branschnivå. 

 

Studiens teoretiska bidrag är att bekräfta om den redan befintliga teorin gällande socialt 

utbyte samt teorin om att det föreligger ett samband mellan tillfredsställelse med arbetet och 

arbetskvalitet inom andra professioner är tillämpbar inom revisionsprofessionen eller inte 

samt ge kunskap om hur sambandet ser ut. Därmed bidrar studien även till att fylla 

forskningsgapet inom revisionsprofessionen gällande det tidigare nämnda sambandet med ett 

tillägg på tillfredsställelse med livet. Utifrån resultatet av studien kommer även ett praktiskt 

bidrag genereras genom ökad kunskap om hur relevant det är att arbeta med samt vidta 

åtgärder gällande revisorers tillfredsställelse med arbetet för att kunna öka revisionskvaliteten, 

samt vilka åtgärder detta skulle kunna vara.  
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2. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen presenterar de teorier som har en koppling till sambandet som 

ska studeras. Teorierna behandlar således revisionskvalitet, socialt utbyte, profession samt 

tillfredsställelse med arbetet och livet. 

 

2.1 Effektivitet i revisionsprocessen som en indikation på revisionskvalitet  
Ett första formellt försök till att framställa ett ramverk för kvalitet inom revision gjordes av 

FRC år 2006. Efter många överväganden kunde FRC år 2008 fastställa ett ramverk som bland 

annat beskriver att effektivitet i revisionsprocessen kan ses som en indikation på 

revisionskvalitet då effektiviteten anses påverka kvaliteten (Frc.org.uk). Därför kommer, som 

tidigare nämnts, studiens fokus vara att mäta revisionskvalitet genom indikatorn effektivitet i 

revisionsprocessen. För att visa hur FRC ser på effektivitet i revisionsprocessen visas en figur 

nedan.  

 

 
Figur 1. Egenkonstruerad modell av FRC’s syn på effektivitet i revisionsprocessen 
(Frc.org.uk).  
 

Forskare som stärker FRC’s uttalande om att revisionsprocessen är en variabel som har 

betydelse för revisionskvaliteten är Knechel m.fl. (2013), som menar att revisionen är en 

systematisk aktivitet som kommer ha påverkan på revisionskvaliteten. När FRC uttrycker sig 

om effektivitet i revisionsprocessen betonas resurser, såsom hjälpmedel i form av ramverk 

och stödfunktioner, vilka revisionsbyrån ska ställa till förfogande för revisorerna. Knechel 

m.fl. (2013) menar dock att FRC’s uttalande tillsammans med andra uttalanden om vad som 

påverkar revisionskvalitet är ofullständiga. Detta skulle kunna tänkas bero på att resurser 

såsom hjälpmedel redan finns och att det inte är tillhandahållandet i sig som genererar 

revisionskvalitet. Francis (2011) menar att revisionskvalitet uppnås genom att revisorerna 

utför revisionen på ett lämpligt, effektivt, sätt. Revisionskvalitet genom indikatorn effektivitet 

i revisionsprocessen handlar alltså om att arbeta effektivt utifrån de resurser som finns till 

förfogande snarare än att resurserna endast tillhandahålls. Inte endast revisionsbyråns 

tillhandahållande av resurser, utan även revisorns effektivitet i arbetet utifrån de resurser som 
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finns till förfogande borde utifrån resonemanget ovan alltså utgöra effektivitet i 

revisionsprocessen. Därför bör det påpekas att revisionskvalitet i detta fall inte är något som 

observeras, utan snarare är något som upplevs (Knechel m.fl., 2013). Detta borde innebära att 

indikatorn effektivitet bör mätas genom upplevelsen av effektivitet snarare än att observera 

effektiviteten. Resonemanget gällande att det är effektiviteten i själva arbetet som är 

betydande gör det alltså väsentligt att individen tas i beaktning, vilket FRC (2008) inte belyser 

när de uttrycker sig gällande effektiviteten. Varje individ kan ha en egen uppfattning om vad 

effektivitet innebär för dem. Skillnaderna i hur begreppet uppfattas kan variera beroende på 

individens yrke samt vilken position inom organisationen individen besitter (Ragneklint, 

2002). Den individuella upplevelsen av effektivitet i arbetet blir därför naturlig att mäta 

genom att tillfråga revisorerna, i och med att det är revisorerna själva som besitter vetskapen 

om hur effektiva de upplever att de är i revisionsprocessen. Revisorerna blir alltså de mest 

lämpade studieobjekten eftersom denna vetskap kan vara svår att känna till för individer 

utanför revisionsprofessionen (Brante, 2009).  

 

2.2 Revisionsprocessen 
Revisionsprocessen består enligt FAR (2006) av tre steg, vilka utgörs av planering, 

granskning samt rapportering. Då varje steg som FAR tagit fram kan delas upp i två steg 

kommer de tre stegen i denna studie istället behandlas som sex steg. Hur FARs tre steg delas 

upp i de sex stegen framgår av figur 2 och presenteras i text nedan. 
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Figur 2. Egenkonstruerad modell över FAR’s presentation av revisionsprocessen (FAR 
Förlag, 2006). 
 

2.2.1 Planering 

Planeringen utgör en viktig del av respektive revision och ses därför som en avgörande del för 

revisionsprocessen. Detta första steg utgörs av att identifiera de områden som ska ligga till 

grund för granskning samt planera hur revisionsarbetet ska se ut, när granskningen ska 

genomföras samt av vem den ska genomföras. Exempel på områden som kan ligga till grund 

för granskning kan vara poster i resultat- och balansräkningen för att kontrollera att dessa 

överensstämmer med verkligheten eller hanteringen av risker inom organisationen som 

revideras. Då ingen organisation är helt lik någon annan krävs det att revisionen anpassas 

utifrån den organisation som revideras. Därför startar revisionsprocessens första steg med en 

informationsinsamling om organisationen för att revisorn ska erhålla den kunskap som krävs 

för att kunna utföra en god revision. Steget handlar alltså om att revisorn analyserar och gör 

bedömningar utifrån den insamlade informationen om organisationen. Detta för att få 

tillräcklig kunskap för att kunna utföra granskningen så välplanerat som möjligt så att 

granskningen fokuseras till särskilda avgränsningar där sannolikheten för väsentliga fel är 

som störst. Det är även väsentligt att fokusera granskningen till relevanta områden då både tid 

och pengar är begränsade resurser under varje revisionsuppdrag. Detta gör att revisorn måste 

avgöra vilken granskningsmetod som leder fram till uttalanden i revisionsberättelsen på ett så 

effektivt sätt som möjligt (FAR Förlag, 2006).  
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2.2.2 Granskning 

Revisionsprocessens andra steg utgörs av granskning, där syftet är att åstadkomma stöd för de 

ställningstaganden som revisorn uttalar i revisionsberättelsen. Revisorn ska i detta steg 

granska såväl organisationens årsredovisning som bokföring samt styrelsens och VDs 

förvaltning för att utläsa om det som organisationen framställt stämmer överens med 

organisationens verklighet. Det kan exempelvis handla om att revisorn kontrollerar att den 

finansiella informationen i resultaträkningen ger en rättvisande bild av organisationens 

resultat, att säkerställa att organisationens skulder och tillgångar redovisas i balansräkningen 

eller att förvaltningsberättelsen upprättats enligt god redovisningssed (FAR Förlag, 2006).  

 

Granskningen av en organisation kan ske genom två olika metoder, alternativt en kombination 

av dessa metoder. Metoden avgörs utifrån organisationens interna kontroll samt utifrån risken 

för väsentliga fel. Den första metoden, granskning av kontroller, innebär att revisorn bedömer 

organisationens interna kontroll medan den andra metoden, substansgranskning, innebär att 

resultat- och balansräkning granskas. Oftast är dessa metoder var för sig otillräckliga, varpå 

revisorer i stor utsträckning tillämpar en kombination av metoderna. För att revisorns åtgärder 

ska kunna värderas efter revisionen krävs det även att revisorn dokumenterar sitt arbete 

genom att presentera väsentlig information om vad revisorn grundat sina ställningstaganden 

på (FAR Förlag, 2006).  

 

2.2.3 Rapportering 

I revisionsprocessens sista steg, rapportering, ska revisorn uttala sig om granskningen av 

organisationens årsredovisning, bokföring samt styrelsens och VDs förvaltning i en 

revisionsberättelse. Utöver rapporten i form av en revisionsberättelse ska revisorn även 

rapportera eventuell kritik och övriga upplysningar, antingen muntligt eller skriftligt, till de 

som fattar beslut i organisationen. I samband med att revisorn upplyser om dessa eventuella 

brister ger vanligtvis revisorn även konstruktiva förslag på förbättringar till organisationen. 

Detta görs frekvent för att organisationen ska ha möjlighet att så fort som möjligt efter att 

revisorn upptäckt felaktigheter kunna vidta åtgärder. Den frekventa möjligheten till åtgärder 

innebär att organisationen har möjlighet att rätta till fel innan revisorn slutför rapporteringen 

genom revisionsberättelsen. Vissa brister kan dock anses så pass stora att de inte kan 

utelämnas revisionsberättelsen, trots att åtgärder vidtagits (FAR Förlag, 2006).  
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2.3 Social utbytesteori 
För att förklara varför arbetskvalitet skulle kunna påverkas av anställdas tillfredsställelse med 

arbetet har tidigare forskning använt social utbytesteori. Teorin har sin utgångspunkt främst 

inom sociologi men även vissa inslag av den finns inom ekonomi och psykologi. Den grundar 

sig i att arbetskvaliteten påverkas av vilken rättvisa en individ upplever i sociala utbyten 

(Emerson, 1976; Yee, Yeung & Cheng, 2008). Trots olika synsätt vad gäller social 

utbytesteori är forskarna enade om att teorin medför ospecificerade skyldigheter som 

uppkommer genom sociala interaktioner. Detta innebär exempelvis att en individ som 

upplever att denne genom sin arbetsgivare har bra förutsättningar för att känna sig 

tillfredsställd med arbetet tenderar att känna sig skyldig att leverera hög kvalitet i sitt arbete 

för att på så sätt ge tillbaka till arbetsgivaren. Det handlar alltså om ett ömsesidigt utbyte där 

det förväntas balans i den sociala rättvisan mellan parterna. I de fall då den anställde upplever 

en obalans i rättvisan, det vill säga att denne inte är tillfredsställd med sitt arbete, kommer den 

anställde enligt teorin leverera lägre kvalitet för att försöka återskapa balansen i utbytet. Detta 

betyder alltså att om den anställde upplever att arbetsgivaren inte ger den de rätta 

förutsättningarna kommer den anställde inte ha incitament att leverera den kvalitet som 

arbetsgivaren önskar (Yee, Yeung & Cheng, 2008).  

 

2.4 Professioner och professionsteori 
Tanken om att det kan finnas ett samband mellan tillfredsställelsen med arbetet och 

arbetskvaliteten inom revisionsprofessionen grundas inte bara i den sociala utbytesteorin utan 

även i professionsteorin. Detta då professionsteorin belyser att tidigare funna samband inom 

en profession kan tänkas gälla även inom en annan profession (Yee, Yeung & Cheng, 2008; 

Brante, 2009).   

 

Verksamheter där arbetet grundas av vetenskaplig forskning brukar benämnas professioner. 

Exempel på professioner är läkarprofessionen, psykologprofessionen, revisionsprofessionen, 

juristprofessionen och i viss mån lärarprofessionen. Alla professioner baserar dess auktoritet 

på vetenskaplig kunskap. Utöver de yrkesgrupper som benämns professioner finns även 

yrkesgrupper som kan betecknas semiprofessioner. Till semiprofessioner hör bland annat 

sjuksköterskor och i viss mån lärare beroende på vilken nivå läraren undervisar. 

Semiprofessioner kännetecknas av att dessa endast besitter en del av de utmärkande 

egenskaper som kännetecknar övriga professioner. Semiprofessioner kännetecknas 
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exempelvis, till skillnad från den klassiska professionen, av att utbildningen är mer 

tvärvetenskaplig snarare än specialiserad. Dock tycks skillnaderna mellan klassiska 

professioner och semiprofessioner allt mer reduceras (Brante, 2009).  

 

Den forskning som bedrivits inom profession har stött på svårigheter med att formulera en 

entydig definition av begreppet. Det som dock funnits vara gemensamt inom 

professionsforskningen är att alla professioner kan associeras med en högre formell 

utbildning, oftast i form av examen vid något universitet. En högre formell utbildning medför 

ofta status, vilket gör att även status blir ett kännetecken för professioner. I det stora hela går 

det också att säga att de yrken som kan benämnas professioner har en avsikt att utveckla och 

förbättra välfärden i samhället, vilket bidrar till att dessa yrken i stor utsträckning har 

samhällets förtroende (Brante, 2009). Brante (2009) presenterar en lista över omtalade 

uppsättningar av kännetecken för professioner, vilken visas nedan: 
 

1. Användande av färdigheter som är grundade i teoretisk kunskap 

2. Utbildning och träning i dessa färdigheter 

3. Professionellas kompetens garanteras genom examina 

4. En handlingsetik som garanterar yrkesintegriteten 

5. Utförandet av tjänster för det allmänna bästa 

6. En yrkessammanslutning som organiserar medlemmarna 

7. Medlemmarna har en känsla av identitet, samt delar gemensamma värderingar 

8. Inom området för professionen finns det ett gemensamt språk, som endast delvis 

kan förstås av utanförstående 

9. Professioner skapar nästa generation socialt genom selektionen av elever 
 

Brante (2009) tydliggör att revisorer tillhör en profession, då revisorerna anses uppfylla 

samtliga kriterier för att kunna klassas som en profession. För att bli en auktoriserad revisor 

krävs det att revisorn yrkesmässigt utövar revisionsverksamhet, har den utbildning som krävs 

för revisionsverksamhet samt gjort Revisorsnämndens auktoriseringsprov 

(Revisorsnamnden.se). Provet kan ses som ett bevis på att revisorn har den kunskap som 

förväntas av den, vilket också medför att den professionella positionen försvaras av provet 

(Broberg m.fl., 2014). I och med att revisorer tillhör en profession kan ett resultat inom 

revisionsprofessionen, enligt professionsteorin, alltså tänkas likna resultaten av tidigare 

forskning inom andra professioner (Brante, 2009).  
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2.4.1 Tidigare forskning inom andra professioner 

Tidigare forskning inom andra professioner har visat på att det föreligger ett samband mellan 

tillfredsställelse med arbetet och arbetskvalitet (Wright, Cropanzano & Bonett, 2007; Judge 

m.fl., 2001). De tidigare studierna har behandlat bland annat lärarprofessionen och 

professionen för sjuksköterskor. Inom forskning inom lärarprofessionen har Kunter m.fl. 

(2008) funnit att lärares tillfredsställelse med sitt arbete har påverkat lärarens 

undervisningskvalitet. Forskningen har inneburit att lärare fått göra en självbedömning av 

dess effektivitet i arbetet utifrån dess vardagliga arbetsuppgifter, som en indikator på 

undervisningskvalitet (Kyriakides, Campbell & Christofidou, 2002). Forskningen har även 

gjorts genom att lärarna fått göra en självbedömning gällande dess upplevelse av sin 

tillfredsställelse med arbetet utifrån en ”Job Satisfaction Scale” som undersöker en helhetsbild 

av tillfredsställelsen med arbetet. Lärarna fick instämma på påståenden utifrån en fyrgradig 

skala där 1 motsvarade att läraren inte instämde alls och 4 motsvarade att läraren instämde 

helt. Exempel på ett påstående var ”Med tanke på valet av arbete, skulle jag definitivt bli 

lärare igen”. Svaren genererade antingen en positiv eller negativ tillfredsställelse med arbetet 

(Kunter m.fl. 2008). Liknande resultat, genom liknande mätmetod, har framkommit inom 

professionen för sjuksköterskor där forskningen funnit att sjuksköterskors upplevda 

tillfredsställelse med arbetet har ett samband med vårdkvaliteten (Dignani & Toccaceli, 

2013).  

 

Trots att sjuksköterskor och i viss mån även lärare tillhör semiprofessioner, medan revisorer 

tillhör den klassiska professionen finns likheter bland dessa i och med att respektive 

profession kräver hög utbildning samt bidrar till ökad välfärd (Brante, 2009). Ytterligare 

gemensamma kännetecken för dessa professioner är att arbetet måste hålla hög kvalitet, såväl 

utbildning och vård som revision, samt att kvaliteten inom professionerna är beroende av vem 

som betraktar kvaliteten (Tam, 2001). På grund av dessa likheter mellan professionerna kan 

det tänkas att samma resultat gällande sambandet mellan tillfredsställelsen med arbetet och 

kvalitet även kan gälla inom revisionsprofessionen. Dock är forskningen kring detta 

begränsad, vilket gör att ett eventuellt samband mellan revisorers tillfredsställelse med arbetet 

och revisionskvalitet ännu inte är fastställt (Brante, 2009).  
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2.5 Tillfredsställelse med arbetet 
För de allra flesta individer är det av betydelse att känna tillfredsställelse med arbetet 

(Theandersson, 2000). Tillfredsställelsen bygger enligt Spector (1997) på en sammansättning 

av bedömningar av vad individen gillar respektive ogillar med sitt arbete. Individens 

bedömningar behöver dock inte vara entydiga, utan kan variera beroende på vilken eller vilka 

faktorer som tas i beaktning. En sammanställning av dessa bedömningar avgör om individen 

anses vara tillfredsställd med sitt arbete eller inte. Arnold m.fl. (2005) har en liknande syn på 

tillfredsställelsen med arbetet och menar att arbetstillfredsställelse är en positiv känsla utifrån 

individens bedömning om dennes arbete och upplevelser av arbetet. Det finns många olika 

faktorer som kan påverka en individs upplevda tillfredsställelse med arbetet. Rubenowitz 

(2004) menar att faktorer som belöningssystem samt mängden av eget ansvar kan påverka 

tillfredsställelsen. Även faktorer såsom relationen mellan anställda samt mellan anställda och 

ledningen har visat sig påverka tillfredsställelsen med arbetet (Nilsson m.fl., 2005). 

Självständigt arbete, möjlighet att växa inom organisationen, säkerheten på arbetsplatsen samt 

att individen får det stöd som den behöver från ledningen kan vara ytterligare faktorer som 

kan påverka arbetstillfredsställelsen (Rambur m.fl., 2005; Kovner m.fl., 2006).  

 

2.5.1 Revisorers tillfredsställelse med arbetet kopplat till revisionskvalitet 

Som tidigare nämnts har forskning inom andra professioner funnit ett samband mellan 

tillfredsställelse med arbetet och arbetskvalitet. På grund av att dessa professioner i viss 

utsträckning kan liknas med revisionsprofessionen samt att social utbytesteori belyser att 

individer som känner sig tillfredsställda med arbetet tenderar att vilja ge tillbaka till sin 

arbetsgivare, kan det tänkas att detta samband kan föreligga även hos revisorer. Ovanstående 

resonemang leder fram till följande hypotes: 

 

H1: Revisorer med högre grad av tillfredsställelse med arbetet levererar 

högre revisionskvalitet 

 

2.6 Tillfredsställelse med livet 
En individ påverkas både fysiskt och känslomässigt samt mentalt och socialt på grund av 

dennes erfarenheter i arbetet. Då arbetet är en plats där individer spenderar en stor del av sin 

vardag är det sannolikt att det som händer på arbetstid kan påverka det privata livet och vice 

versa. En individs arbete och privatliv behöver alltså inte ses som separata delar av livet, utan 
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kan istället ses som två delar av livet som mer eller mindre hänger ihop och påverkar varandra 

(Danna & Griffin, 1999). Jones (2006) menar dock att det som händer i en individs privatliv 

inte nödvändigtvis behöver hänga ihop med det som händer på arbetstid. 

 

Tillfredsställelsen med livet ses som en utvärdering av en helhetsbild av individens liv. Denna 

utvärdering tros grundas på en jämförelse mellan en konstruerad bild över hur en individ vill 

att dennes liv ska vara och hur livet i verkligheten faktiskt ser ut. Utvärderingen blir således 

en subjektiv bedömning snarare än något objektivt och påtvingat (Diener m.fl., 1985). Både 

en subjektiv och en objektiv bedömning innebär att individen värderar olika områden av livet, 

exempelvis materiella ting, hälsa och ekonomi, vilka kommer påverka den totala 

tillfredsställelsen med livet. Dock tenderar individer att värdera dessa områden olika, vilket 

innebär att en objektiv bedömning kan anses vara missvisande. Detta då en objektiv 

bedömning innebär att individen utvärderar sitt liv utifrån förutbestämda områden vilka inte 

nödvändigtvis är de områden som individen anser mest betydande för tillfredsställelsen med 

livet (Diener m.fl., 1985). En sådan utvärdering kan alltså tyda på att individen är 

tillfredsställd med livet om utvärderingen exkluderat områden som individen är mindre nöjd 

med i sitt liv, vilket gör att utvärderingen i ett sådant fall blir missvisande. Den subjektiva 

bedömningen innebär istället att individen får göra en mer övergripande värdering av 

tillfredsställelsen med sitt liv, i form av exempelvis en fråga gällande hur väl individens liv 

överensstämmer med dess idealbild av livet, och därmed kan individen själv välja vad denne 

väger in i sin värdering (Diener m.fl., 1985).  

 

2.6.1 Revisorers tillfredsställelse med livet kopplat till revisionskvalitet	

Tidigare forskning har dels funnit att en individs tillfredsställelse med livet tycks kunna ha en 

ömsesidig påverkan på en individs tillfredsställelse med arbetet som i sin tur antas påverka 

arbetskvaliteten. Andra forskare menar att det skulle kunna vara så att en individs 

tillfredsställelse med livet självständigt kan påverka arbetskvaliteten, vilket gör det intressant 

att testa om och hur revisorers tillfredsställelse med livet påverkar revisionskvaliteten.  

Resonemanget leder fram till följande hypotes: 

 

H2: Revisorer med högre grad av tillfredsställelse med livet levererar 

högre revisionskvalitet 
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2.7 Litteraturens syn på sambanden 
Nedan presenteras en figur som visar teorins antaganden om hur sambanden ser ut.  
 
 

 
Figur 3. Egenkonstruerad modell över litteraturens syn på sambanden. 
 

2.8 Kontrollvariabler till revisionskvalitet 
Nedan presenteras kontrollvariablerna kön, erfarenhet, ålder samt revisionsbyråns storlek då 

dessa kan misstänkas påverka de egentliga samband som ska studeras. Kontrollvariablerna 

används för att kontrollera bort att det är dessa som eventuellt har en påverkan på 

revisionskvaliteten istället för tillfredsställelsen med arbetet och tillfredsställelsen med livet 

(Spssakuten.wordpress.com).  

 

2.8.1 Kön 

Vilken kvalitet som revisorns arbete i revisionsprocessen når upp till har visat sig kunna 

påverkas av exempelvis revisorns kön. O’Donnell & Johnson (2001) menar att kvinnor 

tenderar att vara mer effektiva när det gäller att behärska komplicerade arbetssituationer än 

män. Utöver detta finns forskning som visar att kvinnor tenderar att antingen underskatta sig 

själva alternativt ge en korrekt självbedömning av sig själva. Att kvinnorna i högre omfattning 

än män underskattar sig själva kan förklaras av att de har lägre förväntningar på att de ska 

lyckas än vad män har. Männen däremot tenderar istället att antingen ge en korrekt bild av sig 

själva eller överskatta sig själva vid självbedömningar. Detta tycks grunda sig i att män i 

högre utsträckning än kvinnor tror att de kommer klara av uppgifter som de ska utföra (Beyer, 

1990).  
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2.8.2 Erfarenhet 

Som tidigare nämnts handlar revision om att revisorn ska granska och bekräfta 

organisationers finansiella information för att på så sätt vägleda organisationerna i sina 

beslutsfattanden (Öhman, 2004). Granskningen kan tänkas hålla högre kvalitet i de fall då 

revisorn besitter mer erfarenhet inom branschen, i och med att mer erfarenhet anses bidra till 

högre kompetens om revisionsprocessen (Francis, 2011). Francis (2011) menar alltså att en 

revisor som hanterar en viss situation vid ett tillfälle har nytta av den erfarenheten vid en 

liknande situation senare i arbetet. Detta då kompetensen anses bygga på erfarenheter som 

revisorn erhåller under karriärens gång (FAR Förlag, 2006). Om detta resonemang är gällande 

borde det alltså innebära att en revisor som besitter mer erfarenhet levererar högre 

revisionskvalitet än en revisor med mindre erfarenhet.  

 

2.8.3 Ålder 

Waldman och Avolio presenterar i sin studie från 1986 att en vanlig uppfattning är att en 

individs prestation i sitt arbete försämras med åldern. Efter att ha studerat den allmänna 

uppfattningen kom de däremot fram till att en individs prestation istället förbättras med 

åldern. Trots resultatet lyckas inte forskarna i studien presentera vad fyndet beror på, vilket 

gör det svårt att fastställa resultatet (Waldman & Avolio, 1986). Det finns istället forskare 

som menar att yngre revisorer kan tänkas ha bättre teknisk kunskap på grund av dess ålder 

och därmed levererar högre revisionskvalitet. Detta då revisionskvalitet kan kräva teknisk 

kunskap för att lättare kunna identifiera och lösa tekniska problem som kan uppstå, vilket 

yngre revisorer tenderar att ha (Harding, 2010).  

 

2.8.4 Revisionsbyråns storlek 

En annan faktor, revisionsbyråns storlek, har även denna studerats i relation till 

revisionskvalitet. Flertalet forskare har då kommit fram till att större revisionsbyråer levererar 

högre kvalitet (DeAngelo, 1981). DeAngelo uttalade sig om detta redan 1981, då han menade 

att de större revisionsbyråerna borde ha bättre förutsättningar i form av exempelvis möjlighet 

till att använda nyare teknik, och på så sätt kunna leverera högre revisionskvalitet. En annan 

anledning till att de kan leverera högre kvalitet skulle kunna vara att större revisionsbyråer 

inte är lika beroende av sina kunder som små revisionsbyråer. Detta då de större byråerna inte 

i lika hög utsträckning behöver oroa sig för att förlora kunder i de fall de rapporterar 

felaktigheter i kundens finansiella information (DeAngelo, 1981). DeFond (1992) menar 
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istället att det inte handlar om att den ena revisionsbyrån är mer orolig att förlora en kund än 

den andra, oavsett storlek, utan att det snarare handlar om kundens ekonomiska betydelse för 

respektive revisionsbyrå (DeFond, 1992). Detta borde alltså innebära att en stor revisionsbyrå 

kan vara lika orolig att förlora en kund som en liten, i det fall då kunden till den stora 

revisionsbyrån är av lika ekonomisk betydelse som en mindre kund för en mindre 

revisionsbyrå. 

 

En studie som publicerades två år senare än DeAngelo’s kom fram till att mindre 

revisionsbyråer levererade ett högre antal revisioner med hög kvalitet än större byråer, men att 

denna skillnad inte var av sådan betydelse att en slutsats om att storleken har betydelse för 

revisionskvaliteten kunde fastställas (Nichols & Smith, 1983). Colbert & Murray (1999) 

menar dock att de större revisionsbyråerna borde ha incitament till att leverera högre 

revisionskvalitet för att behålla sitt rykte. Även Kilgore (2007) menar att de större 

revisionsbyråerna allmänt uppfattas leverera högre kvalitet med tanke på dess kända namn, 

det vill säga dess rykte. Detta borde innebära att den allmänna uppfattningen i Sverige kan 

antas vara att de svenska ”The Big Four” levererar högre revisionskvalitet än de mindre 

revisionsbyråerna.  

  

2.9 Undersökningsmodell 
Teorin och undersökningsmodellen för denna studie behandlar de variabler som ska 

undersökas, vilka motiveras av professionsteorin som säger att revisionsprofessionen kan 

liknas med andra professioner där liknande studier genomförts. Studien motiveras också av 

social utbytesteori som förklarar att anställdas tillfredsställelse med arbetet kan påverka 

arbetskvaliteten samt av att tillfredsställelse med livet anses ha en påverkan på arbetskvalitet. 

De variabler som kommer undersökas är således revisionskvalitet genom indikatorn 

effektivitet i revisionsprocessen, tillfredsställelse med arbetet, tillfredsställelse med livet samt 

kontrollvariabler i form av ålder, erfarenhet, kön samt storlek på revisionsbyrån. De två 

oberoende variablerna i denna studie utgörs av tillfredsställelse med arbetet samt 

tillfredsställelse med livet, vilka sätts i relation till beroendevariabeln revisionskvalitet. 

Utifrån ovanstående variabler samt tillhörande hypoteser har följande undersökningsmodell 

utformats, se figur 3, vilken kommer ligga till grund för att studera hur sambandet mellan 

tillfredsställelsen med arbetet samt tillfredsställelsen med livet i relation till revisionskvalitet 

ser ut. 
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Figur 4. Undersökningsmodell.  
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3. Metodologisk referensram 
I detta kapitel presenteras på vilket sätt tillfredsställelsen med arbetet samt tillfredsställelsen 

med livet ska mätas. Här förklaras även hur svaren för dessa två variabler ska tolkas.  

 

3.1 Job Satisfaction Scale 
Job Satisfaction Scale, JSS, publicerades 1979 av Warr, Cook & Wall och anses vara en 

vanligt förekommande mätmetod för att mäta tillfredsställelsen med arbetet inom akademiska 

sammanhang och har över 1 700 stycken citeringar, vilket framgick av en sökning på artikeln 

på Google Scholar den 9 mars 2016. Warr, Cook & Wall (1979) presenterar utifrån en 

klusteranalys att tillfredsställelsen med arbetet kan mätas genom två metoder, antingen en två-

faktormetod alternativt en tre-faktormetod. Den första metoden, två-faktormetoden, innebär 

att tillfredsställelsen med arbetet mäts genom femton frågor som behandlar inre och yttre 

tillfredsställelse där individen får ta ställning till tillfredsställelsen utifrån en sjugradig skala. 

Den inre tillfredsställelsen utgörs av arbetet i sig medan den yttre utgörs av arbetsvillkor. 

Genom två-faktormetoden går det att utläsa hur tillfredsställd en individ är med respektive 

faktor, men huruvida individen anses vara tillfredsställd med arbetet eller inte avgörs genom 

en helhetsbedömning utifrån samtliga frågor. Den sistnämnda metoden, tre-faktormetoden 

delar istället upp de femton frågorna utifrån inre- samt yttre tillfredsställelse med arbetet och 

arbetsrelationstillfredsställelse, samt inkluderar en sextonde fråga som behandlar 

tillfredsställelsen med arbetet mer översiktligt (Warr, Cook & Wall, 1979). Vanligast av dessa 

metoder är att använda två-faktormetoden, som kommer användas i denna studie, då den efter 

granskning av forskare visat sig vara en tillförlitlig mätmetod (Goetz m.fl., 2012; Sevastos, 

Smith & Cordery, 1992). Nedan presenteras en figur med en tillhörande tabell av två-

faktormetoden som visar hur de femton underordnade faktorerna är uppdelade i inre och yttre 

tillfredsställelse. Det är utifrån dessa faktorer som de kvantitativa enkätfrågorna utformas och 

vad varje fråga (siffra i figuren) behandlar framgår av tabellen under figuren. Detta för att ge 

en tydligare bild över vad frågorna behandlar, även fast individens tillfredsställelse med 

arbetet bedöms utifrån en helhetsbedömning av samtliga frågor.  
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Figur 5. Egenkonstruerad modell över War, Cook & Wall’s två-faktormetod (Warr, Cook & 
Wall, 1979). 
 

 
Tabell 1. Egenkonstruerad tabell över faktorerna i War, Cook & Wall’s två-faktormetod 
(Warr, Cook & Wall, 1979). 
 

3.2 The Satisfaction With Life Scale 
I litteraturen går det att urskilja olika forskares teorier om hur tillfredsställelse med livet bör 

studeras. Dock har många av dessa teorier presenterat att tillfredsställelsen med livet bör 

mätas genom endast ett specifikt område, exempelvis endast utifrån hälsa eller endast utifrån 

ekonomi. De flesta utav mätmetoderna som presenterats i teorierna har även varit tillämpbara 

endast på en viss population, vilket utgör ett problem. Diener m.fl. (1985) hade istället en 

teori om att tillfredsställelsen med livet bör mätas genom en upplevd helhetsbild av individens 
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tillfredsställelse med livet och alltså inte endast utifrån ett specifikt område. Därför 

utvecklade de 1985 den så kallade ”The Satisfaction With Life Scale”, SWLS, som senare 

ansetts vara ett tillämpligt och reliabelt sätt att mäta tillfredsställelse med livet på (Diener 

m.fl., 1985; Pavot m.fl., 1991). SWLS är fortfarande aktuell i dagslägets forskning och vid en 

sökning på artikeln via Google Scholar den 9 mars 2016 framgick att artikeln nått upp till 

över 13 000 stycken citeringar varav de senaste citeringarna går att hänföra till studier från 

2016 (Krause m.fl., 2016; Gazica & Spector, 2015). Skalan är utformad för subjektiva 

värderingar och är tillämpbar på många användningsområden och åldersgrupper. Individen får 

besvara fem övergripande påståenden i form av en sjugradig skala och det sammanlagda 

värdet utgör till vilken grad individen är tillfredsställd med livet. Det sammanlagda värdet kan 

visa ett resultat från att individen är extremt nöjd till att individen är extremt missnöjd med 

livet beroende på hur högt det slutliga sammanlagda resultatet blir (Diener m.fl., 1985). Vad 

respektive påstående behandlar samt hur det slutliga resultatet ska tolkas framgår av figur 5 

och tabell 2 nedan. 

 

 

Figur 6. Egenkonstruerad modell av ”The Satisfaction With Life Scale” (Diener m.fl., 1985). 
 



S i d a  | 26 
 

 

Tabell 2. Egenkonstruerad tabell över resultattolkning av tillfredsställelse med livet (Diener 
m.fl., 1985). 
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4. Metod 
I detta kapitel redogörs för studiens förarbete samt upplägg för att ge en förståelse för 

genomförandet av studien. Kapitlet innehåller även förklaringar samt motiveringar av de val 

och överväganden som gjorts. Avslutningsvis presenteras reflektioner kring studiens 

trovärdighet och metodval.   

 

4.1 Val av ämne 
Intresset för att studera revisionskvalitet väcktes på grund av upptäckandet av att 

revisionsbranschen under en längre tid fått utstå kritik gällande bristande kvalitet i revisionen. 

Vidare upptäcktes även att den existerande teorin inom området tyder på att det saknas 

kunskap om vad den bristande revisionskvaliteten faktiskt beror på. Djupare läsning inom 

ämnet genererade därför intresse för att studera revisionskvalitet i samband med 

tillfredsställelse med arbetet, då det visade sig att högre tillfredsställelse med arbetet lett till 

högre arbetskvalitet inom professioner som kan liknas med revisionsprofessionen. Vid 

djupare läsning om tillfredsställelse med arbetet blev det även tydligt att tillfredsställelse med 

arbetet och tillfredsställelse med livet inte behöver vara två separata delar utan kan ha 

ömsesidig påverkan på varandra, varpå tillfredsställelsen med livet valdes att inkluderas i 

studien. Valet att inkludera tillfredsställelse med livet stärktes även genom att det senare 

framkom att Jones (2006) uttalat sig om att en individs tillfredsställelse med livet enskilt 

borde påverka arbetskvaliteten.  

 

4.2 Litteratursökning 
Som ett första steg i litteratursökningsprocessen lästes relevanta artiklar på ett övergripande 

sätt för att få en överblick över det ämne som valts att studeras. Artiklarna lästes för att 

generera kunskap om vad tidigare forskning kommit fram till gällande revisionskvalitet. 

Därefter lästes artiklar mer ingående för att på så sätt kunna identifiera användbara nyckelord 

som hjälp till att avgränsa forskningsområdet till relevant och hanterbar omfattning. Detta 

mynnade ut i sökord som exempelvis ”audit quality”, ”effectiveness”, ”job satisfaction”, 

”satisfaction with life”, ”social exchange theory” och ”professions”. De databaser som 

tillämpats har varit Libris, Summon, Google Scholar samt ABI/Inform som har nåtts via 

Proquest. Insamlingen av artiklarna med hjälp av dessa databaser har ansetts bidra till att 

kvalitetssäkra informationen i de artiklar som valts ut. Information har även hämtats från 

hemsidor tillhörande organ som på något sätt styr revisionsbranschen. Dessa hemsidor har 
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varit Far.se, Frc.org.uk, Iaasb.org samt Revisorsnamnden.se, vilka även dem ansetts vara 

kvalitetssäkrade i och med dess överordnade ställning gentemot revisionsbyråerna. För att 

ytterligare försöka kvalitetssäkra den insamlade litteraturen, i de fall då en forskare hänvisat 

till en annan forskare, har vidare sökning gjorts för att finna och säkerställa primärkällan. 

Detta har gjorts på majoriteten utav källorna då ett fåtal primärkällor har varit svåra att finna. 

I de fall då det inte gått att få tillgång till primärkällan har informationen kvalitetssäkrats 

genom att sekundärkällan citerats av andra forskare i så pass stor utsträckning att källan har 

tyckts vara trovärdig. Ett fåtal av de utvalda artiklarna kan anses vara något föråldrade. Dock 

anses dessa ändå vara relevanta då de fortfarande citeras i den senare publicerade litteraturen 

(Bryman & Bell, 2013).  

 

Studiens teoretiska referensram grundas i teorier om revisionskvalitet, socialt utbyte, 

profession samt tillfredsställelse med arbetet och livet. Att teorier gällande revisionskvalitet 

inkluderats beror bland annat på att revisionskvalitet är studiens centrala ämne samt att denna 

teoridel har bidragit med kunskap om hur revisionskvalitet kan studeras. Den sociala 

utbytesteorin har inkluderats för att kunna motivera ett eventuellt samband mellan 

tillfredsställelse med arbetet och revisionskvalitet. Professionsteorin är med för att påvisa att 

sambandet som studerats har funnits inom andra professioner samt att professionsteorin utgör 

grunden för föreställningen om att ett liknande samband kan förekomma även inom 

revisionsprofessionen. Slutligen innehåller även den teoretiska referensramen teorier om 

tillfredsställelse med arbetet samt tillfredsställelse med livet för att påvisa vilken betydelse 

dessa skulle kunna ha för revisionskvaliteten.  

 

4.3 Metodologiska överväganden 
Studien har utgått ifrån den redan existerande forskningen samt redan existerande teorier för 

att kunna bidra med kunskap om sambandet mellan tillfredsställelse med arbetet samt 

tillfredsställelse med livet och revisionskvalitet. Då det fanns existerande teorier gällande det 

valda forskningsområdet inom andra professioner var det lämpligt att det insamlade 

empirimaterialet genererades på grundval av teorin, vilket tyder på att studien har sin 

utgångspunkt i en deduktiv forskningsansats (Bryman & Bell, 2013). Utifrån den redan 

existerande teorin utvecklades hypoteser samt en undersökningsmodell som utgjort grunden 

för att förklara hur sambandet mellan tillfredsställelsen med arbetet samt livet och kvaliteten i 
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revisionen har studerats. Beroende på det empiriska resultatet kunde hypoteserna antingen 

behållas eller förkastas.   

 

Den deduktiva forskningsansatsen har varit av kvantitativ karaktär. Den kvantitativa 

karaktären har utgjorts av att försöka finna, fastställa samt mäta eventuella samband mellan 

variabler vilket lämpat sig i denna studie då det redan framgår att det finns ett samband 

mellan variablerna inom andra professioner och tanken med studien har varit att testa om 

dessa samband är gällande även inom revisionsprofessionen. Genom en deduktiv ansats med 

kvantitativ karaktär har det funnits möjlighet att nå ut till fler respondenter, än vad en 

kvalitativ studie skulle medfört, för att på så sätt studera ett specifikt sammanhang eller delar 

av en helhet (Christensen m.fl. 2011). Tack vare studiens kvantitativa karaktär ökade även 

möjligheten till att kunna generalisera resultatet (Bryman & Bell, 2013). Däremot bygger 

studiens hypoteser och analys på den teoretiska referensramen, vilket påverkade på vilket sätt 

problemet sågs samt hur resultatet tolkades och analyserades. Därmed kan det tänkas att 

resultatet skulle kunna vara annorlunda om den teoretiska referensramen grundats på andra 

teorier (Christensen m.fl. 2011).  

 

4.4 Överblick över studiens upplägg 
Studiens upplägg har varit att utifrån relevant teori utforma två hypoteser som behandlar 

sambandet mellan studiens oberoendevariabler och beroendevariabeln. Utifrån teorin kunde 

även en enkät utformas, genom vilken studiens data samlades in. Resultatet av 

enkätundersökningen sammanställdes utifrån statistiska metoder i ett enskilt avsnitt för att 

sedan i nästkommande avsnitt diskutera resultaten i förhållande till de tillämpade teorierna. 

Det var även i resultatdiskussionen som hypoteserna antingen behölls eller förkastades 

(Olsson & Sörensen, 2011). Studien har alltså varit av kvantitativ karaktär, då 

respondenternas svar analyserats genom siffror (Trost, 2012).  

 

4.5 Urval och bortfall 
Studiens urval har bestått av auktoriserade revisorer i Sverige. Godkända revisorer valdes bort 

för att få ett så jämbördigt urval som möjligt. I och med att de auktoriserade revisorerna, till 

skillnad från de godkända, genomfört Revisorsnämndens auktoriseringsprov anses de besitta 

den kunskap som förväntas av dem och därmed ansågs de auktoriserade revisorerna vara bäst 

lämpade för att kunna besvara enkätfrågorna (Revisorsnamnden.se). För att kunna skicka ut 
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enkäten hämtades först ett register över Sveriges auktoriserade revisorer från 

Revisorsnämnden. Därefter gjordes en sökning på samtliga namn i FARs medlemsregister för 

att på så sätt få fram respektive revisors mejladress. Dock fanns inte samtliga namn från 

Revisorsnämndens register registrerade i FARs medlemsregister och vissa registrerade namn 

saknade mejladress, vilket resulterade i ett visst bortfall redan i detta steg. Totalt fanns 3055 

stycken auktoriserade revisorer i Revisorsnämndens register men 361 stycken saknades helt 

eller saknade information om mejladress i FARs register, vilket resulterade i att enkäten 

skickades ut till resterande 2694 auktoriserade revisorer. I detta steg uppkom ytterligare 273 

stycken bortfall på grund av att sändningen misslyckades till vissa mejladresser samt att vissa 

revisorer svarade med autosvar att de inte var tillgängliga i arbetet under svarsperioden. Totalt 

resulterade enkäten i 225 stycken svar varav 200 utav dessa var fullständiga, vilket innebar 

ytterligare bortfall på 25 stycken.  

 

De 200 fullständiga svaren utgjorde en svarsfrekvens på 7,42 % av samtliga 2694 

auktoriserade revisorer som fick möjlighet att delta i undersökningen. Totalt utgjordes svaren 

av 47 stycken kvinnor och 153 stycken män, vilket motsvarar 23,5 % kvinnor och 76,5 % 

män. Sett ur hela populationen auktoriserade revisorer i Sverige är 949 stycken (31,1 %) 

kvinnor och 2106 stycken (68,9 %) män vilket inte är en helt identisk könsfördelning jämfört 

med könsfördelningen i denna studie, men både studiens svarsfördelning och fördelningen av 

den totala populationen utgörs till största del av män (Revisorsnamnden.se). Trots att 

könsfördelningen inte är identisk borde fördelningen ändå kunna bedömas som liknande, 

varpå det borde vara möjligt att generalisera studiens resultat utifrån kön. Fördelningen 

mellan kön utifrån studiens svarsfrekvens jämfört med den totala populationens 

könsfördelning visas i tabell 3 nedan. 

 

 
Tabell 3. Könsfördelning 

 

Åldern på studiens respondenter fördelade sig mellan den yngsta på 29 år och den äldsta på 68 

år. Medelåldern för de 200 svarande uppgick till 47,5 år. Detta kan jämföras med den totala 

populationen auktoriserade revisorer där den yngsta revisorn är 28 år, medan den äldsta 
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registrerade revisorn är 79 år och där medelåldern är 47,2 år (Far.se). Både åldern på den 

yngsta samt medelåldern för både studiens respondenter och den totala populationen kan 

anses vara likställda. Sett till åldern på den äldsta revisorn i den totala populationen kan 

åldern på studiens äldsta respondent anses vara låg. Dock utgör revisorer över 68 år en så pass 

liten andel av den totala populationen att en sådan skillnad mellan studiens respondenter och 

den totala populationen inte borde anses påverka generaliserbarheten av studien sett till 

respondenternas ålder. I tabell 4 nedan visas yngsta, äldsta samt medelålder för både studiens 

respondenter samt för den totala populationen.  

 

 
Tabell 4. Åldersfördelning 

 

Sett till storleken på revisionsbyrån som respondenterna arbetar på tillhörde 101 stycken (50,5 

%) någon utav Sveriges ”The Big Four”, alltså PwC, KPMG, Deloitte eller Ernst & Young, 

medan 99 stycken (49,5 %) arbetar på någon annan mindre revisionsbyrå. Detta kan ses i 

relation till den totala populationen auktoriserade revisorer där 1250 stycken (40,9 %) arbetar 

på någon utav ”The Big Four”, medan 1805 stycken (59,1 %) arbetar på någon mindre 

revisionsbyrå (Far.se). Det är svårt att förklara skillnaden mellan respondenterna och den 

totala populationen. Det kan tänkas att möjligheten att kunna ge en sådan förklaring hade varit 

större om respondenterna hade fått ange specifikt vilken byrå de arbetar på, istället för att 

”The Big Four” utgjorde ett svarsalternativ. Detta i och med att det i sådana fall hade gått att 

observera i vilken utsträckning varje specifik revisionsbyrå representeras för att på så sätt se 

mer i detalj hur studiens svar skiljer sig gentemot den totala populationen. Skillnaderna är 

dock inte så markanta att studien sett utifrån storlek på revisionsbyrå inte borde kunna 

generaliseras. Nedan visas tabell 5 där byråtillhörigheten för respondenterna samt den totala 

populationen presenteras.  

 

 
Tabell 5. Fördelning utifrån storlek på revisionsbyrå 
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4.6 Datainsamling 
För att kunna testa studiens hypoteser har insamling av empiri gjorts genom primärdata i form 

av en webbenkät där revisorerna fått besvara frågor gällande dess effektivitet i 

revisionsprocessen som en indikator på revisionskvalitet samt tillfredsställelsen med arbetet 

och livet. Då detta är det enda sättet som data har samlats in på utgör all empiri 

förstahandsinformation, varpå studien endast grundats på primärdata (Olsson & Sörensen, 

2008). Datainsamlingen har grundats på revisorernas självupplevda effektivitet och 

tillfredsställelse på grund av att revisorerna borde kunna göra en korrekt utvärdering av sin 

effektivitet, då det går att anta att revisorerna har samma typ av kunskap och värderingar samt 

att inget annat undersökningsobjekt än revisorerna själva kan besvara hur tillfredsställda de är 

(Day m.fl., 2006; Berk 2005; Brante, 2009).  

 

Webbenkät som insamlingsmetod valdes då det är en enkel samt billig metod som också ger 

en möjlighet att nå ut till många respondenter. Genom internet har möjligheten funnits till att 

få tillgång till ett flertal program genom vilka webbenkäter kan utformas (Trost, 2013). 

Programmet Google Forms valdes i denna studie då det fanns enkla och tydliga instruktioner 

för hur en enkät utformas i detta program samt att programmet inte innefattade någon 

tidsbegränsning för användandet eller ökade kostnader i förhållande till ökad svarsfrekvens. 

En nackdel med webbenkät som insamlingsmetod, oavsett vilket program enkäten utformas i, 

är dock att det finns en risk för stort bortfall då individer kan välja att inte svara på enkäten 

eller att det kan förekomma problem med utskicket av enkäten (Dahmström, 2011). För att 

minska studiens bortfall skickades enkäterna ut via hemlig kopia, vilket innebär att en 

respondent inte kan se vilka andra som enkäten skickats ut till. Att mejla enkäten via hemlig 

kopia ansågs viktigt då detta kan tänkas medföra ett seriösare intryck samt att det minskar 

risken för att mejlet hamnar i skräpposten hos mottagaren eftersom ett massutskick annars kan 

uppfattas som ett spammejl (Trost, 2013). En annan åtgärd för att försöka minska studiens 

bortfall gjordes genom ett påminnelsemejl som skickades ut sex dagar efter första mejlet, 

varpå respondenterna fick ytterligare två dagar på sig att genomföra enkäten. 

Respondenternas svar på enkäten valdes även att behandlas anonymt, vilket framgick av både 

introduktionsmejlet samt påminnelsemejlet, för att ytterligare försöka minska studiens 

bortfall.   

 

Introduktionsmejlet innehöll en kort beskrivning av studiens syfte samt information om var 

respondenterna skulle vända sig vid eventuella frågor eller problem angående enkäten. 
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Samma information med tillägg om att detta var en påminnelse fanns i påminnelsemejlet. 

Både introduktionsmejlet och påminnelsemejlet finns i bilaga 1 respektive bilaga 2. I båda 

utskicken fanns även en direktlänk till webbenkäten. Enkäten inleddes med fyra 

introduktionsfrågor gällande revisorernas kön, ålder, erfarenhet samt storlek på 

byråtillhörighet. Därefter följde sex frågor om revisorernas upplevda effektivitet i 

revisionsprocessen som en indikator på revisionskvalitet, vilket utformats med stöd av 

tidigare forskning som motiverar att kvalitet kan mätas utifrån indikatorn effektivitet 

(Frc.org.uk; Frazer, 1994; Kilgore, 2007). Enkätens tredje del behandlade femton frågor 

gällande revisorernas tillfredsställelse med arbetet, vilka hämtades från Warr, Cook & Wall’s 

(1979) välbeprövade skala Job Satisfaction Scale. Den sista delen av enkäten utgjordes av sex 

påståenden som behandlade revisorernas tillfredsställelse med livet, som utformades utifrån 

Diener m.fl. (1985) The Satisfaction With Life Scale. De två nämnda skalorna har översatts 

från engelska till svenska för att på så sätt försöka förenkla för respondenterna att besvara 

enkäten. För att ytterligare underlätta för respondenterna utformades webbenkäten på ett sätt 

så att ingen fråga var kapad och alltså uppdelad på två sidor. Detta för att respondenterna 

skulle kunna se både frågor och tillhörande svarsalternativ sammanhängande på bildskärmen 

(Trost, 2013). Vid utformningen gjordes även inställningar i form av att respondenterna 

endast kunde välja ett svarsalternativ till respektive fråga. Även en förloppsindikator 

användes för att respondenterna skulle få en överblick över enkätens omfattning och därmed 

minska risken att respondenterna skulle avbryta enkäten med endast ett fåtal frågor kvar att 

besvara (Dahmström, 2011). När tiden för att besvara enkäten var slut sammanställdes 

samtliga respondenters svar genom att svaren överfördes till en Excelfil där ofullständiga svar 

raderades. Detta då det är viktigt med lågt bortfall när variabler ska analyseras i relation till 

varandra (Djurfeldt & Barmark, 2009). De fullständiga svaren kodades därefter för att sedan 

kunna analyseras i programvaran Statistical Package for the Social Sciences, SPSS.  

 

4.7 Databearbetning 
Som ett första steg av databearbetningen överfördes, som tidigare nämnts, enkätens samtliga 

svar till ett Excel-dokument för att få en överblick över den insamlade datan. I de fall då 

respondenten inte besvarat samtliga frågor exkluderades respondenten från undersökningen 

för att resultatet och analysen endast skulle utgå från fullständiga svar. Den slutgiltiga datan 

kodades därefter i den mån som var nödvändig för att förenkla tillämpningen av SPSS. 

Exempelvis kodades kvinnor och män till ”1” respektive ”2”, vilket anses vara standard för 
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dikotoma variabler (Dahmström, 2011). De flesta frågor hade dock en svarsskala som 

utgjordes av siffror vilka motsvarade graden av instämmande, varpå endast svar till ett fåtal 

frågor behövde kodas. Därefter fördes Excel-filen i in programvaran SPSS, som alltså utgjort 

bearbetningsprogrammet för studiens empiri.   

 

Det första som gjordes då datan var inlagd i SPSS var att deskriptiv statistik togs fram för 

respektive variabel. Detta för att få en bättre överblick över respondenternas svar genom 

information om medelvärden, standardavvikelser samt spridning. Därefter genomfördes tester 

för att se huruvida datan var lämplig för korrelationsanalyser, vilka resulterade i att 

korrelationsanalyser kunde genomföras. Detta möjliggjorde att samvariationen mellan 

studiens samtliga variabler kunde utläsas. Dock var denna information inte tillräcklig för att 

kunna avgöra om studiens hypoteser skulle behållas alternativt förkastas. Därför valdes även 

att presentera datan i form av regressionsanalyser där det gick att utläsa oberoende- samt 

kontrollvariablernas självständiga påverkan på beroendevariabeln.  

 

Då studiens data inte är normalfördelad, det vill säga att studiens empiriska data innefattar ett 

antal extremvärden vilket framkom genom ett test inför regressionsanalyserna, innebar det att 

det fanns tre olika valmöjligheter. Detta då regressionsanalyser vanligtvis inte är fullständigt 

tillförlitliga med en icke normalfördelad data på grund av att extremvärden kan snedvrida 

resultatet. För att stärka resultatet är det därför möjligt att antingen genomföra en 

regressionsanalys trots en icke normalfördelad data och hoppas på att resultatet är någorlunda 

trovärdigt, alternativt manipulera datan så den blir normalfördelad eller använda en annan typ 

av analys som är mer lämpad för en icke normalfördelad data (Pallant, 2010). I detta fall 

kunde det sistnämnda alternativet direkt väljas bort då det inte finns någon motsvarande 

analys för en icke normalfördelad data. Valet stod därför mellan alternativ ett eller två varpå 

valet föll på alternativ ett, alltså att genomföra regressionsanalyser ändå. Motiveringen till 

valet grundas i att datan, trots sina extremvärden, antas vara mer reliabel än en datamängd 

som har manipulerats. Att regressionsanalyser genomfördes utan att datan manipulerades 

motiveras även av att regressionsanalyser kan tolerera att datan inte är normalfördelad utan att 

visa större felaktigheter i de fall då datamängden inte är extremt liten (Pallant, 2010).  

 

4.8 Studiens trovärdighet 
För att säkerställa studiens validitet, det vill säga att studiens mått mätt det som var avsett att 
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mätas, har faktoranalyser gjorts för båda oberoendevariablerna samt för beroendevariabeln 

(Bryman & Bell, 2013). Samtliga faktoranalyser visade att variablerna innehöll underliggande 

faktorer som visade sig mäta det som var tänkt att mätas. Även innan studien genomfördes 

gjordes försök till att säkerställa validiteten i form av att båda måtten för att mäta 

oberoendevariablerna, alltså tillfredsställelsen med arbetet och livet, utformades utifrån 

välbeprövade mätmetoder (Diener m.fl., 1985; Pavot m.fl., 1991; Sevastos, Smith & Cordery, 

1992; Goetz m.fl., 2012). Båda mätmetoderna innefattar däremot subjektivitet i form av att 

respondenterna gör självbedömningar av hur tillfredsställda de är med arbetet och livet, vilket 

skulle kunna innebära en lägre grad av validitet. Dock kan revisorernas tillfredsställelse med 

arbetet och livet främst förstås genom revisorernas upplevelse av tillfredsställelsen, då det är 

de själva som besitter denna vetskap (Bryman & Bell, 2013). Då måttet som används för att 

mäta revisionskvalitet är obeprövat har validiteten försökts säkerställas genom trovärdig 

litteratur utifrån FAR, som är en branschorganisation för bland annat revisorer (FAR Förlag, 

2006). Det finns även en medvetenhet om att kritik kan riktas mot att mäta revisionskvalitet 

genom indikatorn effektivitet i revisionsprocessen. För att möta sådan kritik har indikatorn 

motiverats av att Kilgore (2007) menar att revisionskvalitet i sig är svårt att mäta och att det 

därför kan mätas genom en annan faktor som antas ha en påverkan på revisionskvalitet. 

Indikatorn effektivitet i revisionsprocessen motiveras även av att ett flertal forskare menar att 

effektivitet har stor betydelse för och påverkan på revisionskvalitet (Frc.org.uk; Frazer, 1994; 

Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

 

Eftersom denna studie utgörs av kvantitativ karaktär har hänsyn även tagits till studiens 

reliabilitet, alltså att samma resultat ska kunna uppnås vid ett senare tillfälle genom att 

använda samma mätmetod som i denna studie (Christensen m.fl., 2011). För att säkerställa 

studiens reliabilitet gjordes, genom SPSS, ett Cronbach’s alpha-test för beroende- och 

oberoendevariablerna. Testet visade att samtliga variabler innehöll frågor respektive 

påståenden som kan anses vara utformade på ett lämpligt sätt, varpå variablerna anses vara 

reliabla (Djurfeldt & Barmark, 2009). Även här bör revisorernas subjektivitet tas i beaktning 

då både revisorers tillfredsställelse med arbetet och livet samt revisionskvalitet genom 

indikatorn effektivitet inte är något som är konstant, utan kan förändras med tiden. Därmed 

går det alltså inte att komma ifrån att studiens resultat kan se annorlunda ut vid ett senare 

undersökningstillfälle. Studiens urvalsstorlek antas dock vara representativ vilket ökar 

möjligheten för ett liknande resultat vid en senare studie genom samma mätmetod 

(Christensen m.fl., 2011).  
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4.9 Metodreflektion 

Ett kritiskt resonemang gällande att studiens mätmetoder ursprungligen tillämpats inom andra 

professioner skulle kunna vara att revisorer inte är detsamma som exempelvis sjuksköterskor. 

Dock kan ett sådant resonemang bemötas med att dessa professioner kan liknas med varandra 

då de enligt Brante (2009) innefattar ett flertal gemensamma egenskaper och därför har 

mätmetoderna valts att tillämpas även inom revisionsprofessionen. Då studiens tre 

grundläggande variabler grundas på revisorernas självbedömningar kan viss kritik riktas mot 

att revisorerna kan vilja framställa sig själva på bästa sätt, vilket skulle kunna innebära en 

felaktig alternativt oärlig bedömning (Day m.fl., 2006; Berk, 2005). Dock har 

respondenternas svar behandlats anonymt och enkäten har inte till en så pass hög grad utgjorts 

av känsliga frågor att studiens resultat borde påverkas. Ytterligare en reflektion gällande 

studiens trovärdighet är att det kan tänkas att revisorerna kan ha olika uppfattningar om vad 

som är effektivt och inte samt tillfredsställande och inte. Att revisorerna ändå gör en likartad 

bedömning skulle kunna motiveras av professionsteorin, där Brante (2009) menar att 

individer som tillhör en viss profession oftast har liknande värderingar. Dock finns en 

medvetenhet om att det inte går att säkerställa att så är fallet.  

En intressant observation framkom vid insamlingen av svar på studiens enkät. Under de två 

första timmarna efter att enkäten skickats ut ökade svarsfrekvensen i snabb takt men stannade 

därefter av relativt fort. Detsamma gällde då påminnelsemejlet skickades ut sex dagar senare. 

Detta tyder på att revisorerna antingen besvarade enkäten direkt eller att enkäten prioriterades 

bort i de fall då den inte besvarades direkt. Det kan alltså tänkas att de revisorer som svarat på 

enkäten är de som hade tid just vid de två tillfällen de skickades ut, eller av de revisorer som 

verkligen var intresserade av att delta.   
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5. Empiriskt resultat 
Det empiriska resultatet inleds med deskriptiv statistik, alltså beskrivande data, för samtliga 

variabler. Därefter presenteras korrelations- och regressionsanalyser samt tillhörande tester 

för att kontrollera analysernas lämplighet. Allt resultat presenteras i text och där 

förtydligande av resultatet anses relevant presenteras resultatet även i tabell- eller figurform.  

 

5.1 Deskriptiv statistik 

Som ett första steg i presentationen av det empiriska resultatet är det relevant att presentera 

det enskilda resultatet för respektive variabel som ingår i undersökningen. För att öka 

tillförlitligheten är det viktigt att antalet bortfall hålls lågt, då ett enstaka bortfall i en variabel 

kan resultera i ett ännu större bortfall när variablerna sedan analyseras tillsammans. Därför 

har studiens bortfall redan exkluderats, vilket gör att svarsfrekvensen för samtliga variabler i 

studien uppgår till 200, vilka alltså representerar fullständiga svar. Presentationen av varje 

enskild variabel visar variablernas svarsfrekvens, lägsta och högsta värde samt medelvärde 

och standardavvikelse. Detta för att skapa en översikt över respondenternas svar för varje 

variabel. Medelvärde och standardavvikelse, alltså genomsnittlig avvikelse från medelvärdet, 

presenteras för att kunna observera om enstaka enheter snedvrider resultatet på grund av att 

svaren avviker kraftigt från de övriga respondenternas svar (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

 

Genom den deskriptiva statistiken över revisorernas bedömning av dess effektivitet i 

revisionsprocessen går det att observera spridningen av svarsfrekvensen. Alla sex steg i 

revisionsprocessen har som högsta värde sju, vilket är det högsta möjliga svarsalternativet och 

innebär att revisorn bedömer sig vara extremt effektiv. De två steg som har värderats lägst är 

dokumenteringen av granskningen och upprättandet av revisionsberättelsen och de två steg 

som har det högsta lägsta värdet är bedömningen av vilka områden som ska granskas samt 

granskningsarbetet. Viktigt att belysa är att detta endast visar spridningen av 

svarsfrekvenserna och att det inte går att fastställa vilket utav stegen i revisionsprocessen som 

revisorerna bedömer sig vara mest respektive minst effektiva i genom att endast se till lägsta 

och högsta värde. Istället är det relevant att observera medelvärdet, som ger en tydligare 

indikation på det sammanställda resultatet. Utifrån medelvärdet går det att utläsa att 

revisorerna bedömer sig vara mest effektiva då de upprättar revisionsberättelsen med ett 

medelvärde på 5,69 och en standardavvikelse på 0,865 respektive minst effektiva vid 

dokumenteringen av granskningen med ett medelvärde på 4,57 och en standardavvikelse på 
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1,192. Totalt sett kan det fastställas att graden av effektivitet i de olika stegen i 

revisionsprocessen inte skiljer sig markant då medelvärdena inte kraftigt avviker från 

varandra. Detta betyder att revisorerna värderar sig vara någorlunda lika effektiva i samtliga 

steg även om det förekommer vissa mindre skillnader. Då medelvärdet ligger mellan 4,57 och 

5,69 anser sig revisorerna generellt sett vara effektiva då skalan sträcker sig från 1 som 

motsvarar extremt ineffektiv till 7 som motsvarar extremt effektiv. Samtliga värden för 

respektive steg i revisionsprocessen visas i tabell 6 nedan. 

 

 
Tabell 6. Deskriptiv statistik över revisorers effektivitet i revisionsprocessen 

 

Efter att deskriptiv statistik tagits fram över effektivitet i revisionsprocessen gjordes samma 

framställning för tillfredsställelse med arbetet. Alla femton frågor om tillfredsställelse med 

arbetet har besvarats med 7 som högsta värde, vilket även här är det högsta möjliga 

svarsalternativet och innebär att revisorn är extremt tillfredsställd. Majoriteten utav frågorna 

har besvarats med ett lägsta värde på antingen 1 eller 2, men på frågor gällande användningen 

av kunskaper och färdigheter samt säkerheten på arbetsplatsen kan ett lägsta värde på 3 

utläsas och på frågan gällande kollegor observeras ett lägsta värde på 4. Medelvärdet på 

samtliga frågor ligger mellan 5,10 och 6,05, vilket innebär att de flesta revisorerna upplever 

att de är tillfredsställda med arbetet sett till helheten. De faktorer som revisorerna är mest 

tillfredsställda med i sitt arbete är relationen till kollegor med ett medelvärde på 6,05 och en 

standardavvikelse på 0,700 samt säkerheten på arbetsplatsen med ett medelvärde på 6,01 och 

en standardavvikelse på 0,868. De faktorer som revisorerna är minst tillfredsställda med i 
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arbetet är hur ledningen förvaltar organisationen med ett medelvärde på 5,10 och en 

standardavvikelse på 1,254 samt revisorernas lön med ett medelvärde på 5,16 och 1,139 som 

standardavvikelse.  Samtliga värden för respektive fråga om tillfredsställelsen med arbetet 

visas i tabell 7 nedan.  

 

 
Tabell 7. Deskriptiv statistik över revisorers tillfredsställelse med arbetet 

 

Efter framställningen av deskriptiv statistik för revisorers tillfredsställelse med arbetet togs 

deskriptiv statistik fram över revisorers tillfredsställelse med livet. Samtliga fem påståenden 

om tillfredsställelse med livet besvarades med ett högsta värde på 7, vilket innebär att 

revisorn instämmer helt på påståendet. Tre av fem påståenden har ett lägsta värde på 3, medan 

de andra två påståendena har ett lägsta värde på 1 respektive 2. Medelvärden samt 

standardavvikelser för påståendena är snarlika, med undantag för påståendet ”Om jag fick 

leva mitt liv på nytt, skulle jag knappt vilja ändra på något” som har det lägsta medelvärdet 

och därmed är det påstående som revisorerna instämmer minst på. För att fastställa huruvida 
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revisorerna anses vara tillfredsställda med livet eller inte görs en sammanläggning av 

medelvärdena, vilket även framgår av tabell 2 i avsnitt 3.2. Vid en summering av 

medelvärdena går det att fastställa ett resultat på 27,13 vilket betyder att revisorerna anses 

vara tillfredsställda med livet. Detta då 27,13 är ett värde inom spannet 26-30 som motsvarar 

”tillfredsställd” (Diener m.fl., 1985). Samtliga värden för respektive påstående om 

tillfredsställelsen med livet visas i tabell 8 nedan.   

 

 
Tabell 8. Deskriptiv statistik över revisorers tillfredsställelse med livet 

 

Den sista framställningen av deskriptiv statistik innefattar statistik över studiens 

kontrollvariabler. Då kontrollvariablerna kön samt storlek på revisionsbyrån anger kategorier, 

dock utan inbördes ordning innebär det att variablerna har en mätskala i form av en 

nominalskala. Detta betyder att det inte är relevant att se till variablernas lägsta och högsta 

värde samt medelvärde och standardavvikelse. Av det totala antalet respondenter med 

fullständiga svar utgjordes 23,5 % av kvinnor och 76,5 % av män. 50,5 % av samtliga 

respondenter tillhör någon av ”The Big Four”-byråerna, medan 49,5 % tillhör någon annan 

revisionsbyrå. Detta framgår mer detaljerat i tabell 3 respektive 5 i avsnitt 4.5 Urval och 

bortfall. Gällande kontrollvariabeln ålder går det att utläsa att den yngste respondenten är 29 

år, medan den äldsta respondenten är 68 år. Medelåldern för samtliga respondenter uppgår till 

47,5 år med en standardavvikelse på 9,853. Kontrollvariabeln erfarenhet har en spridning på 0 

till 43 år med ett medelvärde på 20,63 år och en standardavvikelse på 10,022. Samtliga 

relevanta värden för kontrollvariablerna visas i tabell 9 nedan.  
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Tabell 9. Deskriptiv statistik över kontrollvariabler 

 

5.2 Faktoranalys 

Steg två i presentationen av det empiriska resultatet utgörs av att testa om studiens variabler 

är lämpade för faktoranalyser, för att kunna avgöra faktoranalysens lämplighet. Genom 

faktoranalyser är det möjligt att finna om observerbara egenskaper kan ge uttryck för en och 

samma variabel, alltså huruvida de frågor och påståenden som ställts i enkäten faktiskt mäter 

det enkäten avser att mäta. Faktoranalyserna visar även vilka utav frågorna eller påståendena 

som bättre eller sämre representerar de variabler som undersöks. Genom en faktoranalys går 

det alltså att visa på vilka frågor eller påståenden som har störst betydelse för variabeln 

(Djurfeldt & Barmark, 2009).  

 

När samtliga frågor om revisorernas kvalitet utifrån indikatorn effektivitet i 

revisionsprocessen testas upprättas en korrelationsmatris som visar korrelationen mellan 

frågorna om effektiviteten i revisionsprocessen. Vid avläsning av korrelationsmatrisen över 

effektivitet i revisionsprocessen framkommer att tolv av femton korrelationskoefficienter 

överstiger 0,3, vilket gör att datan anses vara lämpad för en faktoranalys. Utöver 

korrelationsmatrisen bör det även tas hänsyn till nyckeltalen i KMO och Bartlett’s test som 

även dessa visar om en faktoranalys är givande eller inte. KMO-faktorn för effektivitet i 

revisionsprocessen uppgår till 0,807, vilket betyder att en faktoranalys är lämplig då värdet 

överstiger gränsvärdet på 0,6. Även Bartlett’s test visar på att en faktoranalys är lämplig då 

värdet uppgår till 0,000, vilket understiger signifikansnivån 0,05 (Djurfeldt & Barmark, 

2009). Detta framgår av tabell 10 nedan.  

 

 
Tabell 10. KMO & Bartlett’s test för effektivitet i revisionsprocessen 
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Efter de tre ovanstående testerna kan det, genom en faktoranalys, avläsas att samtliga frågor 

som ställts för att mäta revisorernas effektivitet i revisionsprocessen ger uttryck för en och 

samma variabel, alltså mäter samma sak. Detta då värdet för samtliga frågor anses vara så 

pass högt att det råder samvariation mellan frågorna, vilket gör att faktoranalysen resulterar i 

en enda faktor för samtliga frågor (Djurfeldt & Barmark, 2009). Värdet för respektive fråga 

visas i tabell 11 nedan. 

 

 
Tabell 11. Faktoranalys av effektivitet i revisionsprocessen 

 

För att testa ifall frågorna för studiens oberoendevariabler, alltså tillfredsställelse med arbetet 

och livet, är lämpade för en faktoranalys gjordes samma test som för ovanstående 

faktoranalys. Vid avläsning av korrelationsmatrisen över tillfredsställelse med arbetet och 

tillfredsställelse med livet framkommer att 92 av 190 korrelationskoefficienter överstiger 0,3, 

vilket är tillräckligt många för att gå vidare med faktoranalysen. KMO-faktorn för de 

oberoende variablerna visar också att en faktoranalys är lämplig då KMO-faktorn uppgår till 

0,866 och därmed alltså överstiger gränsvärdet på 0,6. Inte heller Bartlett’s test utgör ett 

hinder för att gå vidare med faktoranalysen då värdet uppgår till 0,000 och alltså understiger 

signifikansnivån 0,05 (Djurfeldt & Barmark, 2009). KMO och Bartlett’s test visas i tabell 12 

nedan.  

 

 
Tabell 12. KMO & Bartlett’s test för tillfredsställelse med arbetet och livet 

 

Faktoranalysen över tillfredsställelsen med arbetet och livet resulterade inledningsvis i att 

frågorna till dessa variabler delades upp på fem faktorer. Då både tillfredsställelsen med 

arbetet och tillfredsställelsen med livet mätts utifrån välbeprövade mätmetoder, går det att låta 

faktoranalysen visa om frågorna respektive påståendena till dessa variabler faktiskt mäter det 

som är tänkt att mäta. Detta görs genom att exkludera tre faktorer och istället använda två 
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faktorer, en för tillfredsställelse med arbetet och en för tillfredsställelse med livet. På så sätt 

går det att utläsa om de femton frågorna som ställdes i enkäten för att undersöka revisorernas 

tillfredsställelse med arbetet har stark laddning till ena faktorn samtidigt som de fem 

påståenden som ställdes i enkäten för att undersöka revisorernas tillfredsställelse med livet 

istället har stark laddning till den andra faktorn (Djurfeldt & Barmark, 2009). Faktoranalysen 

visar att de femton frågorna har stark laddning till faktor 1 medan de fem påståendena har 

stark laddning till faktor 2, vilket tyder på att båda oberoendevariablerna mäter det som är 

avsett att mäta. Detta framgår av tabell 13 nedan.  

 

 
Tabell 13. Faktoranalys av tillfredsställelse med arbetet och livet 

 

För att mäta reliabiliteten av enkätens frågor och påståenden görs ett Cronbach’s alpha-test 

som visar på hur väl enkätens frågor eller påståenden till varje variabel som studeras ”hänger 

ihop”, alltså samvarierar. Detta test visar ett resultat på 0,817 för effektivitet i 

revisionsprocessen som en indikation på revisionskvalitet, 0,891 för tillfredsställelse med 

arbetet samt 0,805 för tillfredsställelse med livet. Samtliga överstiger det lägsta tillåtna värdet 
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på 0,7, varpå alla frågor och påståenden anses vara lämpligt utformade och därmed reliabla 

(Djurfeldt & Barmark, 2009). Resultatet för respektive variabel visas i tabell 14 nedan.  

 

 
Tabell 14. Reliabilitetsstatistik 
 

5.3 T-test 
Hittills i presentationen av de empiriska resultaten har resultaten för endast en variabel i taget 

presenterats. Vidare presenteras istället samband, vilket gör att varje test eller analys 

fortsättningsvis inkluderar två eller flera variabler. Därmed övergår statistiken från att endast 

vara beskrivande till att möjliggöra förklaringar till fenomen. Därför är det viktigt att 

säkerställa i vilken utsträckning resultaten är tillräckligt sannolika, alltså huruvida resultaten 

är statistiskt signifikanta eller inte. Detta görs genom ett så kallat t-test där den förvalda 

signifikansnivån är 0,05 (Djurfeldt & Barmark, 2009).  

 

Det första t-testet inkluderar sambandet mellan kön och effektivitet i revisionsprocessen, 

tillfredsställelse med arbetet samt tillfredsställelse med livet. Utifrån medelvärdet går det att 

utläsa att kvinnor tycks vara mer effektiva i revisionsprocessen samt vara mer tillfredsställda 

med både arbetet och livet, då medelvärdet för kvinnor är högre än medelvärdet för män för 

varje variabel. Sedan observeras signifikansen för Levene’s test som avgör vilken utav 2-

tailed-signifikanserna som avgör om resultaten är signifikanta eller inte. Att kvinnor är mer 

effektiva i revisionsprocessen än män har en signifikans på 0,004 i Levene’s test, vilket är 

lägre än gränsvärdet på 0,05. Detta innebär att det nedre värdet av 2-tailed-signifikansen i 

tabell 15 nedan för effektivitet i revisionsprocessen är gällande för att utläsa om skillnaden 

mellan kvinnor och män är signifikanta för variabeln effektivitet. Här går det att utläsa att 2-

tailed-signifikansen är 0,002, vilket innebär att skillnaden mellan kvinnor och mäns 

medelvärden är signifikanta, alltså stämmer, med 95 % säkerhet. Medelvärdena för 

tillfredsställelse med arbetet och tillfredsställelse med livet visar att kvinnor är mer 

tillfredsställda än män, även om skillnaderna inte är markanta. För tillfredsställelse med 

arbetet är signifikansen 0,705 i Levene’s test, medan signifikansen uppkommer till 0,076 för 

tillfredsställelse med livet. Båda värdena överstiger gränsvärdet på 0,05, vilket innebär att de 
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övre 2-tailed-signifikanserna i tabell 15 avgör signifikansen för skillnaderna mellan könen 

gällande dessa två variabler. 2-tailed-signifikansen för tillfredsställelse med arbetet är 0,487 

och 0,451 för tillfredsställelse med livet, vilket betyder att det inte med 95 % säkerhet går att 

säga att skillnaderna mellan kvinnor och män för dessa variabler är korrekta utan kan bero på 

slumpen (Djurfeldt & Barmark, 2009). Samtliga värden för t-testet visas i tabell 15 nedan. 

 

 
Tabell 15. T-test för skillnader mellan könen 

 

Det andra och sista t-testet inkluderar sambandet mellan storlek på revisionsbyrå och 

effektivitet i revisionsprocessen, tillfredsställelse med arbetet samt tillfredsställelse med livet. 

Resultaten visar att medelvärdet för revisorer som tillhör någon annan revisionsbyrå än någon 

av The Big Four är högre för samtliga variabler. Detta innebär att dessa revisorer är mer 

effektiva i revisionsprocessen samt är mer tillfredsställda med både arbetet och livet. 

Resultatet har en signifikans utifrån Levene’s test på 0,000, 0,046 samt 0,040. Samtliga 

signifikanser är alltså lägre än gränsvärdet på 0,05, vilket innebär att de nedersta 2-tailed-

signifikanserna i tabell 16 nedan gäller för samtliga variabler. 2-tailed-signifikanserna är 

0,001 för effektivitet i revisionsprocessen respektive 0,005 för tillfredsställelse med arbetet 

och 0,493 för tillfredsställelse med livet. Detta betyder att skillnaderna mellan byråstorlek vad 

gäller effektivitet i revisionsprocessen och tillfredsställelse med arbetet med 95 % säkerhet är 

korrekta, medan skillnaden gällande tillfredsställelse med livet inte kan, med 95 % säkerhet, 

sägas vara korrekt (Djurfeldt & Barmark, 2009). Samtliga värden visas i tabell 16 nedan.  
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Tabell 16. T-test för skillnader mellan byråstorlekar  

 

5.4 Shapiro-wilks test inför korrelationsanalys 
För att veta vilken typ av korrelationsanalys som är lämpligast att använda på den insamlade 

datan behövs det avgöras om beroendevariabeln är normalfördelad eller inte. Detta tas reda på 

genom ett så kallat Shapiro-wilks test som genom ett signifikansvärde och en kurva visar i 

vilken grad variabelns värden skiljer sig från det normala, alltså om det finns några 

extremvärden. Efter att ha genomfört ett Shapiro-wilks test på beroendevariabeln 

revisionskvalitet genom indikatorn effektivitet i revisionsprocessen går det att utläsa att 

signifikansen är 0,000, vilket understiger gränsvärdet på 0,05 och innebär att variabeln inte 

kan anses normalfördelad (Djurfeldt & Barmark, 2009). För att tydliggöra att 

beroendevariabeln innehåller extremvärden visas figur 7 nedan där det går att urskilja ett fåtal 

punkter, alltså värden, som inte följer det normala mönstret för kurvan. 

 

 
Figur 7. Shapiro-wilks test för effektivitet i revisionsprocessen 
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5.5 Korrelationsanalys 
Då Shapiro-wilks testet visar att beroendevariabeln inte är normalfördelad genomförs en icke-

parametrisk korrelationsanalys i form av Spearman Rank Order Correlation, även kallad 

Spearman’s rho-analys. Den vanligaste mätmetoden anses dock vara Pearson-korrelation, 

men då datan inte är normalfördelad och därför inte anses uppfylla kraven för Pearson-

korrelationsanalys, är en Spearman’s rho-analys lämplig som mätmetod. Båda mätmetoderna 

används för att se hur relationen mellan variabler ser ut samt styrkan i samvariationen, vilket 

alltså är nästa steg i presentationen av det empiriska resultatet. För att studera om resultatet 

kan antas representera verkligheten visas även signifikansen för samvariationerna (Pallant, 

2010). 

 

Spearman’s rho-analysen i tabell 17 nedan visar korrelationen mellan studiens samtliga 

variabler. Det som är intressant är resultatet gällande samtliga variablers påverkan på studiens 

beroende och oberoendevariabler, vilket gör att värdena i kolumn två, tre och fyra i tabell 17 

nedan är relevanta. Korrelationen mellan variabler kan anta ett värde mellan -1 och +1. 

Styrkan i sambandet är högre desto närmare 1 värdet på korrelationen är, oberoende av om 

korrelationen är positiv eller negativ. En positiv korrelation innebär antingen att en 

respondent besvarat de frågor som ställs mot varandra i korrelationsanalysen med höga 

värden, alternativt att respondenten angett låga värden på båda. En negativ korrelation innebär 

istället att en av de frågor som ställs mot varandra har besvarats med ett lågt värde medan den 

andra frågan besvarats med ett högt värde (Pallant, 2010).  

 

Den mest relevanta samvariationen som går att utläsa i Spearman’s rho-analysen är huruvida 

tillfredsställelse med arbetet och tillfredsställelse med livet har en signifikant samvariation 

med effektivitet i revisionsprocessen. Tabell 17 visar att både tillfredsställelse med arbetet 

och tillfredsställelse med livet har en positiv signifikant samvariation med effektivitet i 

revisionsprocessen, vilket betyder att en revisor som upplever sig vara mer tillfredsställd med 

arbetet även upplever sig vara mer effektiv i revisionsprocessen och att en revisor som 

upplever sig vara mer tillfredsställd med livet även upplever sig vara mer effektiv i 

revisionsprocessen. Tillfredsställelsen med arbetet och tillfredsställelsen med livet har 

dessutom en positiv signifikant samvariation med varandra. Av studiens kontrollvariabler har 

kön och byråstorlek en signifikant samvariation med effektivitet i revisionsprocessen. 

Samvariationen, alltså korrelationen, mellan kön och effektivitet i revisionsprocessen är 

negativ räknat på att kvinnor kodats som ”1” medan män kodats som ”2”. Som tidigare 
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nämnts innebär en negativ korrelation att låga värden på en variabel leder till höga värden på 

den andra variabeln eller tvärtom. Detta innebär att kvinnor, som kodats med den lägsta 

siffran, upplever sig vara mer effektiva i revisionsprocessen än männen. Kontrollvariabeln 

byråstorlek har en positiv signifikant samvariation med effektivitet i revisionsprocessen, 

räknat på att revisorer som tillhör någon utav The Big Four kodats med ”1” medan annan 

byråtillhörighet kodats med ”2”. Den positiva samvariationen betyder, som tidigare nämnts, 

att höga värden på en variabel leder till höga värden även på den andra variabeln, alternativt 

att låga värden på en variabel leder till låga värden på den andra variabeln. 

Korrelationsmatrisen visar alltså att revisorer som tillhör någon annan revisionsbyrå än The 

Big Four upplever sig vara mer effektiva i revisionsprocessen än revisorer tillhörande The Big 

Four. Kontrollvariabeln ålder har en negativ signifikant samvariation med tillfredsställelse 

med arbetet och kontrollvariabeln byråstorlek har en positiv signifikant samvariation med 

tillfredsställelse med arbetet. Detta betyder att yngre revisorer och revisorer som tillhör någon 

annan revisionsbyrå än The Big Four i högre grad upplever sig vara tillfredsställda med 

arbetet. Ingen av studiens kontrollvariabler har en signifikant samvariation med 

tillfredsställelsen med livet.  

 

 
Tabell 17. Spearman’s rho-korrelationsanalys 

 

Utifrån tabellen går det alltså att utläsa att det finns samvariation mellan oberoendevariablerna 

och beroendevariabeln. Det går även att utläsa att det finns samvariation mellan vissa av 

kontrollvariablerna och beroendevariabeln samt en av oberoendevariablerna. Detta betyder att 

flera av studiens oberoendevariabler eller kontrollvariabler är korrelerade samtidigt vilket gör 

att det uppstår så kallade multikollinearitet. Multikollinearitet kan bidra till skensamband som 

innebär att resultatet i korrelationsanalysen tyder på att beroendevariabeln endast förklaras av 
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oberoendevariablerna men att sambandet egentligen förklaras av exempelvis en 

kontrollvariabel. Det uppstår alltså ett problem i form av att det blir svårt att särskilja vilken 

utav variablerna som faktiskt har en effekt på beroendevariabeln. Detta gör det relevant att, 

som ett nästa steg i presentationen av det empiriska resultatet, genomföra en 

regressionsanalys som inkluderar kontrollvariabler för att på så sätt möjliggöra att 

variablernas effekt på beroendevariabeln kan särskiljas. Dock genomförs två 

kollinearitetstester innan regressionsanalysen för att utesluta att det föreligger fler 

multikollinearitet än vad som kan utläsas i korrelationsanalysen, då en korrelationsmatris inte 

alltid synliggör sådana samband (Djurfeldt & Barmark, 2009).  

 

5.6 Tolerans- och VIF-test inför regressionsanalys 
Kollinearitetstesterna utgörs av ett toleranstest och ett Variance Inflation Factors-test, även 

kallat VIF-test. I tabell 18 nedan, där båda testerna presenteras, går det att utläsa att toleransen 

för samtliga variabler som testats förutom ålder och erfarenhet överstiger gränsvärdet på 0,5 

vilket innebär att dessa variabler inte innehåller någon problematisk multikollinearitet. Ålder 

och erfarenhet har båda ett toleransvärde som når upp till strax över 0,1 vilket betyder att 

dessa två innefattar multikollinearitet. Detta syns även genom att observera resultatet i VIF-

testet, då värdena för ålder och erfarenhet är väldigt höga. Ett önskvärt resultat är ett VIF-

värde så nära 1 som möjligt med ett gränsvärde på max 2,5 för att kunna utesluta att 

multikollinearitet skapar problem. Då VIF-värdet för ålder är 7,993 och 7,764 för erfarenhet 

är båda värdena så pass höga att de anses vara problematiska. Således bör dessa ses över för 

att kunna korrigeras inför regressionsanalysen (Djurfeldt & Barmark, 2009). Resultaten för 

både tolerans- och VIF-testet visas i tabell 18 nedan.  
 

 
Tabell 18. Tolerans- och VIF-test 1 

 

Då det endast visat sig att två av variablerna som testats innefattar multikollinearitet kan det 

tänkas att det är dessa två som samvarierar, vilket betyder att en utav variablerna i sådana fall 

skulle kunna exkluderas. Då ålder har det lägsta toleransvärdet samt det högsta VIF-värdet 
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valdes ålder att exkluderas för att se om erfarenhet då får godkända värden. Det nya tolerans- 

och VIF-testet där ålder exkluderats visar att toleransvärdet för erfarenhet är 0,915, vilket nu 

överstiger det lägsta tillåtna värdet på 0,5 och att det nya VIF-värdet på 1,093 understiger det 

högsta tillåtna värdet på 2,5. Detta innebär att resultatet i regressionsanalysen inte kommer 

påverkas av att ålder exkluderats samt att det inte längre finns något multikollinearitet 

(Djurfeldt & Barmark, 2009). Samtliga värden för det nya tolerans- och VIF-testet framgår av 

tabell 19 nedan.  
 
 

 
Tabell 19. Tolerans- och VIF-test 2 

 

5.7 Regressionsanalys 
Regressionsanalysen innefattar studiens samtliga variabler förutom kontrollvariabeln ålder 

eftersom denna exkluderades i föregående steg på grund av multikollinearitet. Av 

regressionsanalysen framgår till vilken grad oberoendevariablerna samt kontrollvariablerna 

förklarar och bidrar till beroendevariabeln, alltså variablernas effekt på beroendevariabeln. 

Framställningen av en regressionsanalys resulterar bland annat i ett R2-värde mellan 0 och 1, 

vilket mäter den totala regressionens förklaringskraft. R2-värdet för studiens regressionsanalys 

uppgår till 0,181, motsvarande 18,1 %, vilket betyder att de oberoende- samt kontrollvariabler 

som inkluderats i regressionsanalysen till 18,1 % förklarar utfallet för beroendevariabeln. 

Framställningen resulterar även i ett positivt eller negativt beta-värde för respektive 

oberoende- och kontrollvariabel. Värdet indikerar till vilken grad en enskild variabel bidrar 

till utfallet av beroendevariabeln när påverkan från de övriga variablerna har kontrollerats 

bort. Det högsta beta-värdet innebär högst bidrag till beroendevariabeln, oberoende av om 

beta-värdet är positivt eller negativt. Regressionsanalysen visar även signifikansen av 

betavärdena samt vilken svarsfrekvens regressionsanalysen baseras på (Pallant, 2010).  

 

Betavärdet för oberoendevariabeln tillfredsställelse med arbetet uppgår till 0,259 med en 

signifikans på 0,001. Detta betyder att variabeln självständigt bidrar till effektiviteten i 

revisionsprocessen då övriga variabler kontrollerats bort eftersom betavärdet är signifikant. 
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Tillfredsställelse med arbetet är även den variabel som bidrar mest till effektivitet i 

revisionsprocessen då variabeln har det högsta beta-värdet. Tillfredsställelse med livet har ett 

betavärde på 0,074 med en signifikans på 0,305. Då signifikansen överstiger gränsvärdet på 

0,05 går det inte att anta att tillfredsställelse med livet självständigt bidrar till effektivitet i 

revisionsprocessen. Dock kan ett sådant resultat tyda på att variabeln bidrar till effektivitet i 

revisionsprocessen genom eller tillsammans med någon av de andra variablerna (Pallant, 

2010). Betavärdena visas i tabell 20 nedan. Av tabellen framgår även R2 och att 

kontrollvariablerna kön och byråstorlek självständigt bidrar till effektivitet i 

revisionsprocessen medan erfarenhet, inte kan antas bidra självständigt till effektivitet.  
 

 
Tabell 20. Regressionsanalys  

 

5.8 Korrelationsanalys – steg i revisionsprocessen 
Korrelationsanalysen som presenterats tidigare i det empiriska resultatet visar korrelationen 

mellan oberoende- och kontrollvariablerna samt beroendevariabeln i sin helhet, det vill säga 

utifrån samtliga steg i revisionsprocessen. Då beroendevariabeln, revisionskvalitet genom 

indikatorn effektivitet i revisionsprocessen, består utav sex steg är det vidare av intresse att 

presentera en korrelationsanalys där beroendevariabeln behandlas som sex variabler istället 

för som en variabel. Resultatet av korrelationsanalysen visar att tillfredsställelse med arbetet 

har en positiv signifikant samvariation med effektivitet i alla sex steg i revisionsprocessen, 

vilket innebär att en revisor som upplever sig vara mer tillfredsställd med arbetet även 

upplever sig vara mer effektiv i samtliga steg i revisionsprocessen. Oberoendevariabeln 

tillfredsställelse med livet har en positiv signifikant samvariation med alla steg utom steg 3, 

som utgörs av att granska informationen. Kontrollvariabeln kön visar sig inte ha någon 

samvariation med steg 1, 2 och 6 men har en negativ signifikant samvariation med steg 3-5, 

alltså granskning och dokumentering av information samt upplysningar som ges till 

organisationen som revideras. Detta innebär att kvinnor upplever att de är mer effektiva i steg 
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3-5 i revisionsprocessen än vad män upplever sig vara, vilket kan utläsas utifrån att kvinnor är 

kodat som det lägre värdet ”1” medan männen kodats som ”2” samtidigt som samvariationen 

är negativ. Resultatet för kontrollvariabeln erfarenhet visar att det endast finns en signifikant 

samvariation mellan erfarenhet och effektiviteten i steg 4 i revisionsprocessen, det vill säga 

mellan erfarenhet och dokumenteringen av granskningen. Samvariationen är negativt, vilket 

betyder att yngre revisorer upplever sig vara mer effektiva när det gäller att dokumentera sin 

granskning. Detta då en negativ samvariation innebär ett lågt värde på den ena variabeln och 

ett högt värde på den andra. Den sista kontrollvariabeln byråstorlek har en positiv signifikant 

samvariation med effektiviteten i steg 1, bedömning av vilka områden som ska granskas, och 

3-4, granskning och dokumentering av granskningen, medan ingen signifikant samvariation 

föreligger i resterande steg i revisionsprocessen. Eftersom The Big Four kodats med ”1” och 

annan revisionsbyrå kodats som ”2” innebär de positiva samvariationerna att revisorer som 

tillhör någon annan revisionsbyrå än någon av The Big Four upplever att de är mer effektiva i 

steg 1 samt 3-4. Korrelationsanalysen visas i tabell 21 nedan.  

 

 
Tabell 21. Spearman’s rho korrelationsanalys – steg i revisionsprocessen 
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5.9 Regressionsanalyser – steg i revisionsprocessen 
För att inte endast kunna utläsa signifikanta samvariationer utan även kunna utläsa 

variablernas självständiga bidrag, alltså effekt på effektiviteten i de olika stegen i 

revisionsprocessen presenteras även här en regressionsanalys. Precis som föregående 

regressionsanalys innefattar analysen samtliga variabler förutom kontrollvariabeln ålder. 

Utifrån regressionsanalysen går det att utläsa att oberoendevariabeln tillfredsställelse med 

arbetet självständigt bidrar till effektiviteten i samtliga steg i revisionsprocessen förutom i 

steg 4, dokumentering av granskningen, då övriga variabler kontrollerats bort. Då beta-

värdena är positiva i fem av sex steg betyder det att en revisor som är mer tillfredsställd med 

arbetet är mer effektiv i fem av sex steg i revisionsprocessen. Till skillnad från 

tillfredsställelse med arbetet kan oberoendevariabeln tillfredsställelse med livet inte 

självständigt anses bidra till effektivitet i något utav revisionsprocessens steg, detta då beta-

värdena inte är signifikanta. Dock kan tillfredsställelse med livet ändå bidra till effektiviteten i 

stegen i revisionsprocessen, antingen genom eller tillsammans med någon av de övriga 

variablerna. Detta gäller även för kontrollvariabeln erfarenhet. Kontrollvariabeln kön bidrar 

självständigt till steg 3-5, alltså till granskning och dokumentering av informationen samt 

upplysningar till organisationen som revideras. Beta-värdet för samtliga tre steg är negativt, 

vilket betyder att kvinnor är mer effektiva än män i dessa steg. Byråstorlek, som är den sista 

kontrollvariabeln, bidrar självständigt till steg 1, bedömning av vilka områden som ska 

granskas, samt 3-4, granskning och dokumentering av granskningen. Då beta-värdena är 

positiva innebär det att revisorer som inte tillhör någon utav The Big Four-byråerna är mer 

effektiva än revisorer tillhörande The Big Four i steg 1 samt 3-4. R2-värdet, alltså oberoende- 

samt kontrollvariablernas förklaringsgrad till effektiviteten i varje enskilt steg i 

revisionsprocessen, uppgår som högst till 0,182 och gäller för steg 1, bedömning av vilka 

områden som ska granskas, medan det lägsta R2-värdet gäller för steg 6, alltså upprättande av 

revisionsberättelsen, och uppgår till 0,059. Detta innebär att variablerna till 18,2 % förklarar 

effektiviteten i steg 1 och till 5,9 % i steg 6 (Pallant, 2010). Alla beta-värden och tillhörande 

signifikansvärden samt R2-värden och svarsfrekvensen för respektive steg i 

revisionsprocessen visas i tabell 21 nedan.  
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Tabell 22. Regressionsanalys – steg i revisionsprocessen 
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6. Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen inleds med diskussion kring oberoendevariablernas påverkan på 

beroendevariabeln som resulterar i huruvida studiens hypoteser antingen ska behållas eller 

förkastas. Därefter följer en reflektion kring kontrollvariablernas påverkande effekter. 

Avslutningsvis presenteras en modererad modell över sambandet mellan revisorers 

tillfredsställelse med arbetet, livet samt revisionskvalitet.  

 

6.1 Tillfredsställelse med arbetet 
Hypotes 1 behandlar revisorers tillfredsställelse med arbetet i förhållande till 

revisionskvalitet. Som tidigare nämnts har det, i den tidigare forskningen, påvisats att det 

föreligger ett positivt samband mellan en individs tillfredsställelse med arbetet och individens 

arbetskvalitet. Dock har forskningen inte inkluderat revisionsprofessionen, utan grundas i 

professioner som till viss del kan liknas med revisionsprofessionen, vilka är exempelvis lärar- 

och sjuksköterskeprofessionen. Hypotes 1 kan därför motiveras av att de tidigare funna 

sambanden även skulle kunna gälla för revisionsprofessionen. Hypotesen motiveras även av 

social utbytesteori, vars innebörd är att individer tenderar att ha incitament att ge tillbaka till 

sin arbetsgivare i de fall då individen är tillfredsställd med sitt arbete. Diskussionen har sin 

utgångspunkt i ovanstående resonemang och kommer därför utgå ifrån det ställningstagande 

som hypotes 1 bygger på, alltså att revisorer med högre grad av tillfredsställelse med arbetet 

levererar högre revisionskvalitet.  

 

Som framgår av det empiriska resultatet har revisorernas tillfredsställelse med arbetet en 

positiv signifikant korrelation på 0,375 med effektivitet i revisionsprocessen som helhet och 

en positiv signifikant korrelation med ett värde mellan 0,230 och 0,298 sett till 

revisionsprocessens samtliga steg. Korrelationen innebär att det finns en samvariation mellan 

oberoendevariabeln tillfredsställelse med arbetet och beroendevariabeln revisionskvalitet 

genom indikatorn effektivitet i revisionsprocessen. Därmed går det inte att förkasta hypotes 1 

i detta skede, vilket endast hade varit möjligt om det inte hade påvisats någon samvariation. 

Dock kan det tänkas att trots att resultatet visar att revisorer upplever sig vara tillfredsställda 

med sitt arbete samtidigt som de upplever att de är effektiva i revisionsprocessen, behöver det 

egentligen inte betyda att hög tillfredsställelse leder till hög effektivitet. Det skulle helt enkelt 

kunna vara så att revisorer som yrkesgrupp generellt är tillfredsställda med arbetet på grund 

av att de har gjort aktiva val i form av att erhålla en hög formell utbildning och att de därmed 
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troligtvis haft en föreställning om att de kommer trivas med arbetet. Det kan även tänkas att 

yrket, på grund av att det tillhör en profession, ger revisorerna en känsla av identitet som de 

troligtvis gärna associerar sig själva med, vilket skulle kunna bidra till ökad tillfredsställelse 

med arbetet (Brante, 2009). Att revisorerna upplever sig vara effektiva i revisionsprocessen 

trots att branschen kritiseras mot bristande revisionskvalitet skulle kunna förklaras av att 

endast ett enstaka fel kan få förödande konsekvenser för samhällets förtroende för branschen, 

då revisorerna anses ha en funktion som marknadens väktare (Tagesson & Eriksson, 2011; 

Quick, Sattler & Wiemann, 2013). 

 

Efter korrelationsanalyserna är hypotes 1 fortsatt gällande. För att avgöra om hypotesen 

slutligen ska behållas eller förkastas ses istället till regressionsanalyserna. I 

regressionsanalyserna går det att utläsa en variabels självständiga bidrag till 

beroendevariabeln revisionskvalitet genom indikatorn effektivitet både som helhet men även 

utifrån effektivitet i stegen i revisionsprocessen, när de övriga variablernas påverkan har 

kontrollerats bort. I regressionsanalysen som är uppdelad på de olika stegen i 

revisionsprocessen har revisorns tillfredsställelse med arbetet ett positivt signifikant samband 

mellan 0,161 och 0,284 med effektiviteten i alla steg förutom steg 4, dokumentering av 

arbetet. Trots att sambandet inte föreligger för samtliga steg visar ändå regressionsanalysen 

utifrån effektivitet i revisionsprocessen som helhet ett positivt signifikant samband mellan 

revisorns tillfredsställelse med arbetet och effektiviteten med ett värde på 0,259. Detta innebär 

att en revisor som är mer tillfredsställd med arbetet är mer effektiv i revisionsprocessen, vilket 

alltså indikerar att revisorn levererar högre revisionskvalitet. Att revisorerna generellt svarat 

att de är både tillfredsställda och effektiva beror alltså inte på en tillfällighet, utan beror på att 

ett samband faktiskt föreligger. Hypotes 1 kommer därför att behållas, vilket tyder på att 

studiens resultat stödjer litteraturens antaganden om att högre tillfredsställelse med arbetet 

bidrar till högre arbetskvalitet och att antagandet därmed är applicerbart även inom 

revisonsprofessionen. 

 

Då resultatet visar att revisorers tillfredsställelse med arbetet påverkar revisionskvaliteten blir 

det intressant att reflektera vidare kring dess tillfredsställelse med arbetet. Revisorerna 

uppvisade ett resultat i form av ett medelvärde mellan 5,10 och 6,05, på en skala från 1-7. Då 

en sjua skulle innebära att revisorerna är extremt tillfredsställda innebär medelvärden mellan 

5-6 att revisorerna vid en helhetsbedömning anses vara tillfredsställda, men att det ändå finns 

vissa faktorer som kan öka tillfredsställelsen om de förbättras (Warr, Cook & Wall, 1979). Ett 
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intressant påträffat resultat är att det som revisorer är mest tillfredsställda med i sitt arbete inte 

utgörs av själva arbetet i sig utan utgörs av relationen till kollegorna, vilket stöds av Nilsson 

m.fl. (2005) som menar att kollegorna har en betydande roll för en individs tillfredsställelse 

med arbetet. Att revisorerna är mest tillfredsställda med relationen till kollegorna skulle 

kunna förklaras av vissa delar av professionsteorin som belyser att individer inom samma 

profession ofta delar gemensamma värderingar och att det finns ett gemensamt språk, vilket 

då skapar en känsla av gemensam identitet (Brante, 2009). Det revisorer är minst 

tillfredsställda med i sitt arbete är ledningens förvaltning av organisationen, som därför är den 

faktor där det finns störst utrymme till förbättringar trots att värdet inte skiljer sig avsevärt 

från resterande värden. Att revisorerna är minst tillfredsställda med ledningens förvaltning 

skulle kunna tänkas förklaras av den sociala utbytesteorin, som belyser att en individ som 

känner att utbytet i relationen med exempelvis ledningen är i obalans levererar lägre kvalitet 

på grund av att individen upplever att ledningen inte bidrar i lika stor utsträckning till 

relationen som individen själv gör (Yee, Yeung & Cheng, 2008).  

 

6.2 Tillfredsställelse med livet 
Hypotes 2 behandlar revisorers tillfredsställelse med livet i förhållande till revisionskvalitet. 

Litteraturen beskriver att en individs tillfredsställelse med livet kan ha en ömsesidig påverkan 

på individens tillfredsställelse med arbetet, som i sin tur antas påverka arbetskvaliteten. Dock 

har forskningen grundats på andra professioner än revisionsprofessionen, vilka har vissa 

likheter med revisionsprofessionen. Vissa forskare menar istället att det skulle kunna vara så 

att en individ kan leverera hög arbetskvalitet trots att individen inte är tillfredsställd med sitt 

arbete så länge individen är tillfredsställd med livet (Jones, 2006). Hypotes 2 motiveras av att 

tillfredsställelsen med livet borde ha en påverkan på revisionskvaliteten antingen på grund av 

dess ömsesidiga påverkan på tillfredsställelsen med arbetet eller på grund av antagandet om 

att tillfredsställelsen med livet självständigt kan påverka revisionskvaliteten. Utgångspunkten 

för diskussionen bygger på detta antagande som även hypotes 2 är grundad på, alltså att 

revisorer med högre grad av tillfredsställelse med livet levererar högre revisionskvalitet.  

 

Av det empiriska resultatet framgår att revisorernas tillfredsställelse med livet har en positiv 

signifikant korrelation med ett värde mellan 0,162 och 0,291 med revisionskvalitet genom 

indikatorn effektivitet i revisionsprocessen sett till samtliga av revisionsprocessens olika steg, 

förutom steg 3 som innebär granskning av informationen, samt en positiv signifikant 
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korrelation på 0,280 sett till revisionsprocessen som helhet. Denna korrelation är något 

svagare än korrelationen mellan tillfredsställelsen med arbetet och revisionskvalitet utifrån 

effektivitet i revisionsprocessen som helhet, vilket var ett relativt väntat resultat. Detta då det 

kan tänkas att något som händer i samma domän som kvalitetsskapandet ska uppstå borde ha 

en större påverkan på kvaliteten än något som händer i en utomstående domän. 

Samvariationen mellan tillfredsställelse med livet och effektivitet i revisionsprocessen som en 

indikation på revisionskvalitet gör att det inte i detta skede är möjligt att förkasta hypotes 2.   

 

Även för hypotes 2 är det utifrån regressionsanalyserna som det går att avgöra huruvida 

hypotesen slutligen ska förkastas eller behållas. I regressionsanalysen gällande 

revisionskvalitet utifrån effektiviteten i de olika stegen i revisionsprocessen framkommer att 

det inte finns några signifikanta värden för revisorers tillfredsställelse med livets självständiga 

påverkan på revisionskvaliteten i något utav stegen i revisionsprocessen då övriga variabler 

har kontrollerats bort. Regressionsanalysen för revisionskvaliteten utifrån effektiviteten som 

helhet visar inte heller något signifikant värde på revisorers tillfredsställelse med livets 

självständiga påverkan på beroendevariabeln. Detta betyder att hypotes 2 varken behålls eller 

förkastas, då det inte går att fastställa något vad gäller hypotes 2 eftersom det inte finns några 

signifikanta värden kopplat till hypotesen.  

 

Trots att det varken går att behålla eller förkasta hypotes 2 är det intressant att föra en 

diskussion kring variablernas förhållande till varandra. Resultatet av regressionsanalyserna 

visar att tillfredsställelse med livet antingen inte har någon som helst påverkan på 

revisionskvalitet genom indikatorn effektivitet, eller att revisorers tillfredsställelse med livet 

genom eller tillsammans med någon annan variabel påverkar revisionskvaliteten. Resultatet 

skulle även kunna innebära att det finns ett samband mellan revisorers tillfredsställelse med 

livet och revisionskvalitet, men att det utifrån studiens regressionsanalyser inte går att 

fastställa ett sådant samband (Pallant, 2010). Eftersom korrelationen mellan variabeln 

tillfredsställelse med livet och variabeln tillfredsställelse med arbetet är signifikant och 

uppgår till 0,436 kan det tänkas att det är genom tillfredsställelsen med arbetet som 

tillfredsställelsen med livet påverkar beroendevariabeln. Detta kan styrkas med Danna och 

Griffins (1999) resonemang om att det som händer i en domän påverkar även andra domäner 

av en individs liv då det är svårt att helt utesluta det som hänt i en domän när individen 

befinner sig i en annan. Det kan alltså tänkas att en individ som upplever att det är tufft i det 

privata livet, exempelvis på grund av familjeproblem, kan vara mer känslig för exempelvis 
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kritik från närmsta chefen, vilket kan leda till att kritiken i högre utsträckning påverkar 

individens tillfredsställelse med arbetet negativt än vad kritiken skulle gjort om individen inte 

hade haft det tufft i det privata livet. Detta skulle betyda att revisorers tillfredsställelse med 

livet påverkar revisionskvaliteten indirekt i och med att tillfredsställelsen med livet påverkar 

tillfredsställelsen med arbetet som i sin tur påverkar revisionskvaliteten. Resonemanget 

bidrog till att båda oberoendevariablerna ställdes mot varandra i en regressionsanalys där 

tillfredsställelse med livet fortfarande utgjorde en oberoendevariabel medan tillfredsställelse 

med arbetet istället utgjorde beroendevariabeln. Regressionsanalysen visar att tillfredsställelse 

med livet påverkar tillfredsställelse med arbetet till 41,7 % då kontrollvariablerna har 

kontrollerats bort. Detta styrker resonemanget om att revisorers tillfredsställelse med livet har 

en indirekt påverkan på revisionskvaliteten. Det är dock viktigt att belysa att ett direkt 

samband skulle kunna föreligga och att det därför inte går att fastställa att det direkta 

sambandet istället ska ses som ett indirekt samband. Det är även viktigt att tydliggöra att 

studiens funna indirekta samband inte är så starkt. 

 

6.3 Kontrollvariablernas effekt på revisionskvalitet 
Då studien resulterat i att en av hypoteserna behålls är det relevant att reflektera kring 

kontrollvariablernas effekt på det funna sambandet. Därmed går det att se om det funna 

sambandet är som det verkar eller om det finns andra faktorer som de funna effekterna i 

sambandet egentligen beror på (Pallant, 2010).  

 

Resultatet visar att både kontrollvariabeln kön och byråstorlek har en självständig påverkan på 

revisionskvalitet. Som tidigare nämnts i det empiriska resultatet visar kontrollvariabeln kön 

att kvinnor upplever sig mer effektiva än män. Detta skulle kunna betyda att revisorer har 

komplicerade arbetssituationer, då O’Donnell & Johnson (2001) menar att kvinnor tenderar 

att behärska sådana situationer mer effektivt än män. Då Beyer (1990) påstår att män är de 

som tenderar att värdera sig själva högre i mindre komplicerade arbetssituationer, vilket 

männen inte har gjort i denna studie, styrker även detta tanken om att resultatet beror på att 

revisorers arbetssituationer är komplicerade. Resultatet för kontrollvariabeln byråstorlek, det 

vill säga att mindre revisionsbyråer levererar högre revisionskvalitet, är svårt att styrka då 

majoriteten av de tidigare studierna funnit motsatsen samt att Nichols & Smith (1983) funnit 

samma resultat som denna studie men att slutsatser ändå inte kunnat dras om att de mindre 

revisionsbyråerna faktiskt levererar högre revisionskvalitet. Denna studies resultat, 
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tillsammans med Nichols & Smiths, skulle kunna tyda på att det råder hög konkurrens mellan 

revisionsbyråerna på marknaden. Det kan alltså tänkas att de mindre revisionsbyråerna allt 

mer insett vikten av att hänga med i de större revisionsbyråernas utveckling gällande 

revisionskvalitet för att inte riskera att bli utkonkurrerande. Då kontrollvariabeln ålder uteslöts 

från studien i samband med testet för multikollinearitet är en vidare reflektion kring variabeln 

inte relevant. Kontrollvariabeln erfarenhet uppvisade en icke signifikant påverkan på 

revisionskvalitet, vilket motsäger litteraturen om att mer erfarenhet leder till högre 

revisionskvalitet (Francis, 2011). Studiens resultat skulle kunna bero på att ingen situation är 

den andra helt lik då inget företag är helt likt något annat (FAR Förlag, 2006), varpå revisorer 

inte borde vara lika beroende av tidigare erfarenheter som individer inom andra yrken där 

arbetsuppgifterna är mer standardiserade.  

 

Vid kontroll av kontrollvariablernas effekt på studiens funna samband, det vill säga hypotes 1, 

framkom att ingen utav kontrollvariablerna hade en betydande påverkan på sambandet mellan 

revisorers tillfredsställelse med arbetet och revisionskvalitet. Detta styrker att hypotes 1 

behålls. Slutligen kan det konstateras att studiens resultat har genererat en modererad modell 

av studiens ursprungliga undersökningsmodell, vilken presenteras nedan och visar hur 

studiens funna samband ser ut.  

 

 
Figur 8. Egenkonstruktion över det funna sambandet mellan revisorers tillfredsställelse med 
arbetet, livet samt revisionskvalitet ser ut. 
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7. Slutsatser 
Utifrån ovanstående resultatdiskussion presenteras i detta kapitel konstateranden som studien 

genererat i form av slutsatser. Därefter presenteras studiens implikationer. 

 

7.1 Hur sambandet mellan revisorers tillfredsställelse med arbetet samt livet i 

relation till revisionskvalitet ser ut 
Att det råder bristande revisionskvalitet och att revisionsbranschen tvingas utstå kritik på 

grund av detta är något som uppmärksammats i ett flertal tidigare studier, men trots att vissa 

åtgärder vidtagits existerar det fortfarande brister i revisionskvaliteten. Detta tyder på att det 

fortfarande finns osäkerheter kring vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra 

revisionskvaliteten. Studiens resultat bidrar till att förklara hur sambandet mellan revisorers 

tillfredsställelse med arbetet och livet samt revisionskvalitet ser ut och därmed kan möjliga 

åtgärder som kan vidtas för att förbättra revisionskvaliteten presenteras.  

 

Studiens resultat visar att det föreligger ett samband mellan revisorers tillfredsställelse med 

arbetet och revisionskvalitet. Därmed kan en slutsats dras om att en revisor som upplever 

högre grad av tillfredsställelse med arbetet levererar högre grad av revisionskvalitet. 

Ytterligare en slutsats som kan dras är att relationen till kollegor, säkerheten på arbetsplatsen 

samt användningen av kunskaper och färdigheter är det som revisorerna är mest 

tillfredsställda med i sitt arbete, medan ledningens förvaltning av organisationen samt lön och 

arbetstider är de faktorer som revisorerna är minst tillfredsställda med. Det funna sambandet 

stödjer den tidigare forskningen som påvisat att det föreligger ett samband mellan 

tillfredsställelse med arbetet och arbetskvalitet inom andra professioner (Wright, Cropanzano 

& Bonett, 2007; Judge m.fl., 2001). I och med att liknande resultat genererats för liknande 

studier inom olika professioner stärker resultatet professionsteorins antagande om att yrken 

som tillhör professioner kan liknas med varandra samt att resultat från studier som gjorts inom 

en profession kan överföras till en annan profession (Brante, 2009). Då sambandet mellan 

tillfredsställelse med arbetet och arbetskvalitet teoretiskt motiverats av den sociala 

utbytesteorin kan studiens resultat även stärka den sociala utbytesteorins antagande om att 

tillfredsställelse med arbetet har en effekt på arbetskvalitet (Yee, Yeung & Cheng, 2008).  

 

 

Resultatet av studien visar även att det inte går att fastställa huruvida det föreligger ett direkt 
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samband mellan revisorers tillfredsställelse med livet och revisionskvalitet, då värdena för 

sambandet inte är signifikanta. Därmed stödjer resultatet inte Jones (2006) föreställning om 

att en individs tillfredsställelse med livet kan ha en direkt påverkan på arbetskvalitet. Istället 

bidrar studiens resultat till en utveckling av Jones (2006) resonemang. Slutsatsen som kan 

dras utifrån studiens resultat är att det inte går att fastställa huruvida revisorers 

tillfredsställelse med livet har en direkt påverkan på revisionskvalitet eller inte. Däremot går 

det att, utifrån resultatet, fastställa att revisorers tillfredsställelse med livet har en indirekt 

påverkan på revisionskvalitet genom tillfredsställelsen med arbetet. Detta innebär att 

revisorns tillfredsställelse med livet påverkar revisorns tillfredsställelse med arbetet som i sin 

tur påverkar revisionskvaliteten.   

 

Utöver slutsatserna som dras utifrån hypotesprövningen visar även studiens resultat att 

byråstorlek och kön har en direkt påverkan på revisionskvalitet. Dock påverkar inte dessa 

samband de övriga funna sambanden i studien men de är ändå intressanta att uppmärksamma. 

De slutsatser som ändå kan dras utifrån detta är att revisorer som arbetar på mindre 

revisionsbyråer levererar högre kvalitet än revisorer som arbetar på någon utav ”The Big 

Four”-byråerna, samt att kvinnor levererar högre revisionskvalitet än män. Resultatet om att 

revisorer på mindre revisionsbyråer levererar högre revisionskvalitet än revisorer på större 

revisionsbyråer är inte förenligt med resultaten som ett flertal forskare kommit fram till, vilka 

alltså säger att revisorer som arbetar på större revisionsbyråer tenderar att leverera högre 

revisionskvalitet än revisorer som arbetar på mindre revisionsbyråer (DeAngelo, 1981). Att 

kvinnliga revisorer levererar högre revisionskvalitet än män är förenligt med O’Donnells & 

Johnsons (2001) teori om det är så att revisorers arbete anses utgöras av komplicerade 

arbetssituationer.  

 

7.2 Implikationer 
Då studiens resultat visar ett positivt signifikant samband mellan revisorers tillfredsställelse 

med arbetet och revisionskvaliteten, samt att revisorers tillfredsställelse med livet påverkar 

revisionskvaliteten indirekt genom tillfredsställelsen med arbetet, genererar studien ett 

teoretiskt bidrag i form av ökad kunskap om faktorer som påverkar revisionskvalitet. Således 

kan kunskapen ses som ett bidrag till att kunna utöka redan existerande ofullständiga ramverk 

gällande vad som påverkar revisionskvalitet. En annan teoretisk implikation utgörs av att 

kvinnor levererar högre revisionskvalitet än män och att kön har en direkt påverkan på 
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revisionskvalitet, vilket bekräftar den befintliga teorin. Ytterligare ett teoretiskt bidrag 

genereras i form av att resultatet stödjer Nichols & Smiths (1983) studie, vilken kom fram till 

att revisorer på mindre revisionsbyråer levererar högre revisionskvalitet än revisorer på de 

större byråerna. De flesta studier som gjorts inom området har dock kommit fram till motsatt 

resultat, men då denna studies resultat kompletterar Nichols & Smiths (1983) studie, vilken 

inte fick något genomslag då den publicerades 1983, visar denna studies resultat att det inte 

går att anta att det är givet att revisorer på större revisionsbyråer ska leverera högre 

revisionskvalitet. Eftersom denna studies resultat går i linje med Nichols & Smiths (1983) 

resultat finns det alltså skäl att numera ifrågasätta resultaten av de tidigare studierna.  

 

Genom studiens resultat påvisas även möjligheten att tillämpa den sociala utbytesteorin som 

hjälp till att förklara det funna sambandet, varpå bidraget ligger i att teorin är tillämpbar i 

denna kontext trots att teorin främst har sin utgångspunkt inom sociologi (Yee, Yeung & 

Cheng, 2008). Studiens resultat påvisar även möjligheten att applicera resultat från en 

profession till en annan, trots att det existerar vissa skillnader mellan dem. Detta i och med att 

denna studies resultat som påvisats på revisorer, som tillhör den klassiska professionen, kan 

liknas med resultaten som påvisats på lärare och sjuksköterskor, vilka tillhör 

semiprofessioner.  

 

Studiens funna samband, det vill säga att en revisor med högre grad av tillfredsställelse med 

arbetet levererar högre grad av revisionskvalitet, genererar även ett praktiskt bidrag till 

revisionsprofessionen. Först och främst genererar resultatet vetskap om att det är av relevans 

att arbetsgivarna är måna om revisorernas tillfredsställelse med arbetet, inte bara på grund av 

revisorernas välmående i sig utan även på grund av att det påverkar revisionskvaliteten. 

Resultatet bidrar även med kunskap om vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att öka 

revisorernas tillfredsställelse med arbetet och därigenom även öka revisionskvaliteten. Då 

resultatet påvisar att revisorerna är minst tillfredsställda med hur ledningen förvaltar 

organisationen skulle en möjlig åtgärd exempelvis kunna vara att ledningen för en dialog med 

medarbetarna för att på så sätt bättre möta medarbetarnas önskemål om hur organisationen 

ska förvaltas. Resultatet visar även att revisorerna är näst minst tillfredsställda med lön och 

arbetstider, vilka skulle kunna tänkas gå hand i hand. Det kan därför vara av relevans för 

arbetsgivarna att se över om det går att öka resurserna för att på så sätt avlasta revisorerna, 

alternativt öka lönen något eller erbjuda revisorerna andra förmåner. Troligtvis handlar det 

inte om att revisorernas lön är låg, utan snarare att revisorerna upplever att lönen inte kan 
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anses motsvara den nedlagda tiden på arbetet. Ett sätt att öka revisionskvaliteten borde i 

sådana fall vara en bättre balans mellan nedlagd tid och ersättning.  

 

Ytterligare ett praktiskt bidrag är ett bidrag riktat till revisionsbyråernas intressenter, som kan 

ta resultatet i beaktning vid valet av revisionsbyrå eftersom resultatet visar att en större 

revisionsbyrå inte alltid innebär högre revisionskvalitet. Det kan alltså vara bra att ta hänsyn 

till andra faktorer än just byråstorlek vid valet av revisionsbyrå. Utöver detta genereras ett 

empiriskt bidrag gällande hur effektiva revisorerna är i respektive steg i revisionsprocessen 

varpå arbetsgivarna genom detta bidrag får kunskap om var i revisionsprocessen det kan 

tänkas behöva vidtas åtgärder för att på så sätt öka revisionskvaliteten. Resultatet visar att 

revisorer är minst effektiva vid dokumenteringen av granskningen vilket gör att det 

exempelvis kan vara relevant att se över hur detta steg genomförs, det vill säga se över hur 

dokumenteringen kan utföras mer effektivt för att öka kvaliteten i arbetet.   
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8. Slutlig diskussion och vidare forskning 
Detta kapitel inleds med en diskussion kring generaliserbarheten av studiens resultat och 

avslutas med en presentation av förslag till framtida forskning. 

 

Vid generalisering av studiens resultat bör det tas i beaktning att mängden respondenter 

påverkats av att vissa revisorer valde att helt avstå från undersökningen samt att vissa 

revisorer saknade relevanta kontaktuppgifter. Detta resulterade i totalt 200 stycken 

respondenter med fullständiga svar, vilket enligt Christensen m.fl. (2011) anses vara en 

representativ mängd. Trots att svarsfrekvensen anses representativ för att kunna genomföra 

studiens olika analyser kan mängden ändå anses vara låg. Dock har representativiteten för det 

låga antalet respondenter kontrollerats genom att se till studiens respondenter i förhållande till 

målpopulationen i form av en jämförelse mellan fördelning av kön, ålder och byråtillhörighet, 

vilket framgår av avsnitt 4.5 Urval och bortfall. Vid en sådan jämförelse framgick att studiens 

respondenter utifrån både kön, ålder och byråstorlek hade en likartad fördelning som 

målpopulationen, vilket stärker svarsfrekvensens representativitet (Revisorsnamnden.se; 

Far.se; Christensen m.fl., 2011). Dock kan en studie med ett ännu större antal respondenter 

genomföras för att stärka studiens resultat.   

 

Denna studies utgångspunkt har varit att studera revisionskvalitet genom indikatorn 

effektivitet i revisionsprocessen. Förslag till framtida forskning skulle kunna vara att 

genomföra en liknande studie men att ersätta effektivitet i revisionsprocessen med en annan 

indikator till revisionskvalitet. Ett annat alternativ till vidare forskning skulle kunna vara att 

använda andra oberoendevariabler än revisorers tillfredsställelse med arbetet och 

tillfredsställelse med livet som denna studie inkluderat. Att använda andra oberoendevariabler 

skulle eventuellt kunna bidra med möjligheten att finna andra typer av åtgärder som skulle 

kunna vidtas för att öka den bristande revisionskvaliteten. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Introduktionsmejl enkät 
 

Hej! 

Vi har full förståelse för att du har en stressig period i arbetet, men vi skulle uppskatta om du 

kunde avvara 5 minuter för att besvara vår enkätundersökning som är en del av en 

masteruppsats vid Örebro Universitet. Uppsatsens syfte är att undersöka sambandet mellan 

tillfredsställelsen med arbetet och livet samt revisionskvalitet genom indikatorn effektivitet i 

revisionsprocessen.  

 

Undersökningen kommer att behandlas anonymt och har skickats ut till samtliga 

auktoriserade revisorer i Sverige. Länken till enkäten finner du nedan: 

 

http://goo.gl/forms/zA1gIQWacq  

 

Har du någon fundering är du varmt välkommen att kontakta någon av oss på: 

sofiasjogren@hotmail.com eller liinda.93@hotmail.com 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

Sofia Sjögren & Linda Åberg, Civilekonomprogrammet vid Örebro Universitet. 
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Bilaga 2. Påminnelsemejl enkät	
 

Hej! 

 

Detta är en påminnelse till dig som inte hunnit besvara vår enkät eller missat vårt första 

utskick, men som ändå vill delta i vår undersökning. Har du redan besvarat enkäten eller inte 

vill delta kan du bortse från detta mejl.     

 

Vi har full förståelse för att du har en stressig period i arbetet, men vi skulle uppskatta om du 

kunde avvara 5 minuter för att besvara vår enkätundersökning som är en del av en 

masteruppsats vid Örebro Universitet. Uppsatsens syfte är att undersöka sambandet mellan 

tillfredsställelsen med arbetet och livet samt revisionskvalitet genom indikatorn effektivitet i 

revisionsprocessen.  

 

Undersökningen kommer att behandlas anonymt och har skickats ut till samtliga 

auktoriserade revisorer i Sverige. Länken till enkäten finner du nedan: 

 

http://goo.gl/forms/zA1gIQWacq  

 

Har du någon fundering är du varmt välkommen att kontakta någon av oss på: 

sofiasjogren@hotmail.com eller liinda.93@hotmail.com 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

Sofia Sjögren & Linda Åberg, Civilekonomprogrammet vid Örebro Universitet. 
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Bilaga 3. Enkät 
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