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Sammanfattning 

 
Ett dysfunktionellt beteende är ett agerande från revisorns sida som i de flesta fall inte är 

önskvärt då det direkt eller indirekt kan hota kvalitén i arbetet som de utför mot kund. Det 

dysfunktionella beteendet kan visa sig i form av ett kvalitetshotande beteende (KHB) som 

innebär att revisorn exempelvis nöjer sig med en kunds svaga förklaringar, felaktigt avslutar 

en kontrollpunkt, gör för ytliga granskningar av material eller inte följer uppsatta lagar, 

normer och regler som de bör. Det kan också visa sig i form av underrapportering av tid 

(URT) vilket betyder att revisorn inte rapporterar all den tid som lagts ner på arbetet. URT är 

inte direkt kvalitetshotande men kan indirekt bland annat leda till att tidsbudgetar blir felaktigt 

planerade då det faktiska underlaget det baseras på inte stämmer överrens med verkligheten 

 

Det dysfunktionella beteendet är ett problem inom revisionsbranschen och är samtidigt ett 

komplext beteende. Tidigare forskning har sökt förklaringar till det dysfunktionella beteendet 

utifrån en mängd undersökningsområden. Dessa områden kan grovt delas in i fyra kategorier: 

personliga, chefer och överordnader, kontrollsystem samt kontextuella. Tidigare forskning 

visar dock svårigheter i att konsekvent påvisa faktorer som förklarar beteendet. Fler studier 

som söker förklaringar till det dysfunktionella beteendet är därför nödvändigt.  

 

I denna studie söks förklaringar till beteendet utifrån dessa faktorer: vilja att lämna företaget, 

behov av att lyckas, stävan efter status, tävlingsinriktad samt tidsbudgetpress.  

 

Problemformuleringen för studien följer därav: Kan individuella faktorer leda till ett 

dysfunktionellt beteende hos revisorer? 

 

Syftet med studien är att i huvudsak undersöka och förklara samband mellan revisorers 

dysfunktionella beteende och fem individuella faktorer. Genom att analysera dessa faktorers 

påverkan kan vi skapa underlag för revisionsbyråer att i högre grad förstå sina anställda för att 

kunna motverka och förebygga hot mot revisionskvalitén.  

 

Baserat på syftet i denna studie är kunskapssynen positivistisk med ett deduktivt angreppsätt. 

Vidare är en kvantitativ forskningsstrategi vald och därför har en enkätundersökning 

utformats och genomförts. Urvalet i studien består av revisorer som arbetar för de fem största 

revisionsbyråerna i Sverige vilka är: PWC, Ernst & Young, KPMG, Deloitte samt Grant 

Thornton. I undersökningen deltog sammanlagt 125 revisorer. 

 

Resultatet av studien visar att en revisors behov av att lyckas negativ relaterar till 

kvalitetshotande beteende, en revisors strävan efter status positivt relaterar till 

kvalitetshotande beteende och en revisors tidsbudgetpress positivt relaterar till 

underrapportering av tid.  
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1.  Inledning 
I detta inledande kapitel avser vi att ge läsaren en bakgrundsförståelse till det problem vi har 

valt att basera denna studie på. Inledningsvis presenterar vi en kort sammanställning om vad 

revisorns roll är som i sin tur leder vidare till problembakgrunden, problemdiskussion och 

forskningsgap. Denna inledning övergår sedan till syftet med studien samt det problem som 

ska undersökas och hur detta problem även avgränsas.  

1.1 Problembakgrund 

Revision 

Revision är en process som utförs över tid, och en revisor ska arbeta på ett oberoende sätt med 

ett mål att kunna styrka ett företags finansiella rapport med en godkänd revisionsberättelse. 

En godkänd revisionsberättelse är en kvalitetsstämpel för företagets intressenter att den 

finansiella rapporten stämmer överens med verkligheten över vilken finansiell ställning 

företaget befinner sig i. Att säkerställa ett företags finansiella ställning är viktigt för många 

intressenter, exempelvis ägare, staten, investerare, kunder, leverantörer och anställda. Staten 

är mån om att lagar och regler upprätthålls och att företaget betalar rätt skatt. Ur en 

investerares synvinkel är det viktigt att företagets ledning handlar utifrån vad som är 

överrenskommet och utifrån investerarnas intresse. Kunder och leverantörer vill vara 

underrättade om ett företag bedrivs som det ska och om det är säkert att upprätta avtal och 

köpa dess produkter eller tjänster. (Eilifsen, Messier Jr, Glover, och Prawitt 2010, 10-11) 

Revision är en process som fortgår under ett företags verksamhetsår och har sitt avslut i och 

med en revisionsberättelse. (SFS 1999:1079) 

 

Förändrade förutsättningar inom revisionsbranschen 
Skandaler inom revision är inget ovanligt. Vi har genom åren sett många fall världen över där 

revisionsbyråer brister i sina uppgifter och inte lever upp till ställda krav. I Sverige har 

exempelvis Skandia, Prosolvia, Carnegie och HQ Bank visat prov på detta (Nilsson, 2011). 

Skandaler likt dessa sätter sina spår, Andersson (2002) menar att pressen på revisorerna 

världen över har ökat till följd av alla skandaler och att revisorerna är tvungna att besitta en 

viss mentalitet för att stå emot denna press. Det ställs nu högre krav både på individen och 

revisionsyrket i sig. Lagförändringar och skärpta kontroller är en följd av skandalerna som 

yrket fortfarande bär med sig idag.  

 

Malm (2011) citerar Peter Bodin VD på Grant Thornton som menar att revisorn stöter på 

betydligt fler utmaningar i sitt arbete nu jämfört mot tidigare. Vissa revisorer skapar något bra 

utifrån detta och ser det som stimulerande medans andra blir mer pressade av arbetet. Bodin 

menar även att revisorns roll har växt sig starkare efter skandalerna under de senaste 

årtiondena och att arbetet har blivit mer efterfrågestyrt till följd av avregleringen av 

revisionsplikten i Sverige.  

 

I Sverige beslutade regeringen att slopa revisionsplikten för småföretag från och med den 1 

november 2010. Detta leder till ökad oro hos revisionsbyråerna då de förlorar en 

monopolställning och ställs inför en ökad konkurrens på en marknad under snabb förändring. 

(SOU 2008:32, 10) Konkurrens uppstår även i större utsträckning under ekonomiska kriser 

menar Willet och Page (1996, 101). Under åren 2008-2009 var marknaden påverkad av en 

finansiell kris och under 2011 har oroligheter i många olika former visat sig. Uppror i 

mellanöstern påverkade oljepriset vilket ledde till inflation och höjda räntenivåer. I mars 2011 
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drabbades Japan av en jordbävning vilket även det påverkade omvärlden. Krisen i Grekland 

och diskussionerna kring EU har även varit flitigt diskuterade. (Bursell, 2011) Det har varit ett 

mörkt år (2011) för börsen vilket påverkar konjunkturen och situationen för många företag.  

 

Skandaler, lagförslag och ekonomiska kriser har alla sin påverkan på yrket. Skandaler 

påverkar både yrket i sig då det blir granskat i större utsträckning och individen som utför 

arbetet. Det ställs högre krav och sätter press på revisorerna att agera på ett korrekt sätt. Med 

det nya lagförslaget skapas en möjlighet för många småföretag att slopa sin revision. Det tuffa 

klimatet för dessa företag de senaste åren kan påverka beslutet att behålla revisionen, ett 

beslut som kan spara dessa företag pengar. Det tuffare klimatet leder till att revisionsbyråerna 

konkurrerar hårdare om många kunder, vilket innebär att de måste sänka sina priser för att 

vara attraktiva. Med detta följer snävare tidsramar att hålla sig inom för revisorer (Willet och 

Page 1996, 102). De förändrade förutsättningarna de senare åren inom revisionsyrket i 

Sverige kan skapa en förhöjd press på revisorn att agera korrekt samtidigt som denne kan 

uppleva tidspress i högre grad. Pierce och Sweeney (2004, 415-416) menar att tidspress kan 

vara en faktor som driver revisorer till ett dysfunktionellt beteende. 

 

Dysfunktionellt beteende 

Ett dysfunktionellt beteende är ett agerande från revisorns sida som i de flesta fall inte är 

önskvärt då det direkt eller indirekt kan hota kvalitén i arbetet som de utför mot kund. 

(Sweeney och Pierce 2004, 779-780) Det dysfunktionella beteendet kan visa sig i form av ett 

kvalitetshotande beteende (KHB) som innebär att revisorn exempelvis nöjer sig med en kunds 

svaga förklaringar, felaktigt avslutar en kontrollpunkt, gör för ytliga granskningar av material 

eller inte följer uppsatta lagar, normer och regler som de bör. (Otley och Pierce 1996a, 34-35) 

Det kan också visa sig i form av underrapportering av tid (URT) vilket betyder att revisorn 

inte rapporterar all den tid som lagts ner på arbetet. URT är inte direkt kvalitetshotande men 

kan indirekt bland annat leda till att tidsbudgetar blir felaktigt planerade då det faktiska 

underlaget det baseras på inte stämmer överrens med verkligheten. URT kan även skapa 

felaktiga utvärderingsunderlag för de anställda då revisorn inte rapporterar den sanna tiden 

som lagts ner på ett uppdrag och då tidshantering är utvärderingsbaserande skapar detta en 

falsk bild av revisorn. (Otley och Pierce 1996a, 34-35)  

 

Tidspåverkan i yrket är vida undersökt och forskare har undersökt revisorns tidsramar som 

förklaring till dysfunktionellt beteende. Tidsramarna och revisorns tidshantering har inom 

forskningen blivit uppdelad i två kategorier av tid vilka benämns som tidsbudget och 

deadlines. Skillnaden mellan en tidsbudget och en deadline är att revisorn under en tidsbudget 

har tilldelats ett antal timmar för att slutföra en revision, medans det under en deadline ska 

slutföras inom en viss tidsperiod. (Margheim, Kelley och Pattison 2005, 24; Sweeney och 

Pierce 2004, 789) Både tidspress utifrån deadlines och tidsbudget har visat sig skapa 

dysfunktionella beteenden hos revisorer. Tidsbudgetpress har dock i större grad visat sig 

signifikant i olika forskning genom åren. (Pierce och Sweeney 2004, 417-418)  

 

Tidspressen kan delvis härledas utifrån konflikten mellan kostnad och kvalité. Det är inte 

kostnaden för revisionen i sig som direkt påverkar till ett dysfunktionellt beteende utan hur 

revisorer anpassar sitt arbete efter utsatt pris till kund. Den största kostnadsdrivaren som 

påverkar kundens slutpris för revisionen är antalet timmar som revisorn rapporterar för 

uppdraget. Detta skapar tidsramar för en revisor att förhålla sig inom då priset är vad 

revisionsbyråerna delvis konkurrerar med menar Willet och Page (1996, 102). Pierce och 

Sweeney (2004, 415-416) och Malone och Roberts (1996, 56) menar att denna tidsram 

upplevs svår att hålla sig inom för revisorer vilket kan leda till beteenden som hotar den 
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slutgiltiga kvalitén i revisorns arbete, det vill säga revisionsberättelsen som ska säkerställa en 

kunds finansiella ställning. 

 

Tidigare forskning 

En stor del av forskningen har periodvis, till följd av skandaler bland annat, fokuserat kring 

revisorns oberoende. Detta är ur forskningssynpunkt ett bredare område än dysfunktionellt 

beteende och har därför varit föremål för forskningen i större utsträckning. (Sweeney och 

Pierce 2006, 858) Det dysfunktionella beteendet är ett eget forskningsområde och studier 

kring detta område är mer begränsade. Det är många forskare som återkommer med studier 

över en längre tidsperiod och är som är framstående inom området, Sweeney, Pierce och 

Otley är tre av dessa för att nämna några. Som tidigare nämnts är tidspress i stor utsträckning 

relaterat till det dysfunktionella beteendet hos revisorer. Det är dock inte bara revisorers 

upplevda tidspress som forskare har fokuserat på genom åren. En mängd andra faktorer har 

även undersökts i försök att förklara dysfunktionellt beteende både utifrån kvalitetshotande 

beteende och underrapportering av tid.  

 

Sweeney och Pierce (2004, 781) sammanställer dessa faktorer utifrån fyra 

undersökningsområden. Det första undersökningsområdet fokuserar på 

individuella/personliga variabler så som en individs vilja att vinna och konkurrera, dess 

beslutsamhet, behov av acceptans och att lyckas, självförtroende och även moral och stolthet i 

yrket (Malone och Roberts, 1996; McNair, 1987). Det andra området har undersökts utifrån 

förklaringsvariabler kring överordnads påverkan så som ledarskapstyp och hur en överordnad 

tolererar avvikande beteenden (Otley och Pierce, 1995; Kelley och Marheim, 1990). Den 

tredje kategorin benämns som kontrollsystems påverkan. Här faller kvalitetskontroller, 

tidspress, budget och utvärderingstyper in (Alderman och Dietrick, 1982; Otley och Pierce, 

1996a). Den fjärde kategorin tar upp kontextuella variabler som storlek på företag, befattning 

inom företaget, företagskultur och skillnader i avgifter för att nämna några (Kelley och 

Margheim, 1987; Carcello et al, 1996). Det dysfunktionella beteendet URT har tidigare 

undersökts utifrån ledarskapstyp (Otley och Pierce, 1996b), moral och grupptryck (Ponemon, 

1992), överordnads begäran till URT (Lighter, 1982) för att nämna några.  

 

En stor del av forskningen på dessa områden utfördes för mer än 15 år sedan. Sweeney och 

Pierce gör ovanstående sammanställning år 2004. Detta är något av stommen för forskningen 

och liknande variabler har undersökts i andra sammanhang av andra forskare i en något senare 

tid. Donnelly et al (2003) undersöker bland annat ”locus of control” det vill säga den 

upplevda kontrollen över sitt eget liv. Han undersöker även arbetsprestationer och vilja att 

tjäna pengar som förklarande variabler till att en revisor accepterar ett dysfunktionellt 

beteende. Brierley och Gwilliam (2003) diskuterar i sin artikel till vilka områden forskningen 

bidragit och var den behövs stärkas utifrån ett human resource management (HRM, eller 

hantering av ett företags mänskliga resurser) perspektiv inom revisionsyrket. Här lyfter 

Brierley och Gwilliam fram anställning, socialisering och kulturell anpassning, tillfredställd 

yrkesroll, befordran, och personalomsättning för att nämna några faktorer inom området.  

 

Sweeney och Pierce (2004, 779-780) menar att revisionsyrket förändras fort och att det är 

nödvändigt att undersöka faktorer som påverkar det dysfunktionella beteendet på olika sätt 

och i olika sammanhang. Brierley och Gwilliam (2003, 436) menar också att mätningen av 

variabler vid olika tidpunkter är viktigt för att kunna jämföra beteenden och resultat över tid. 
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Individuella faktorer och samband till dysfunktionellt beteende 

Jansen och Von Glinow (1985) samt Trevino (1986) (refererad i Malone och Roberts 1996, 

51) menar att en individs beteende och beslut att agera på ett visst sätt kan förklaras utifrån 

personlighet och specifika situationer. Med stöd av detta kan revisorns benägenhet att agera 

dysfunktionellt vara relaterat till personlighetsattribut men även situationer i yrket. 

Personlighetsattribut och olika karaktärsdrag hos revisorer är något som har visat sig variera i 

sin relation till det dysfunktionella beteendet i tidigare forskning (Malone och Roberts 1996, 

51). Då personlighet och karaktärsdrag kan skilja sig mycket mellan revisorer och där 

positionen inom företaget kräver olika arbetsuppgifter kan detta påverka graden av ett 

dysfunktionellt beteende enligt Otley och Pierce (1996a, 33-34). Vidare menar Otley och 

Pierce (1996a, 33-34) att revisorer med en högre position inom företaget kan känna sig 

pressade av att prestera och att bevara sin chans att avancera inom företaget. Pressen och 

viljan att prestera kan vara hög, och då revisorn känner att uppdragen och arbetsuppgifterna 

blir för svåra att uppnå kan detta resultera i olika typer av dysfunktionellt beteende. Detta 

beteende påverkar alla nivåer av medarbetare inom företaget och kan även leda till likartade 

negativa beteenden.  

 

För att bli framgångsrik och lyckas i den meningen att man avancerar inom yrket krävs det 

ofta inom revisionsbyråer att man följer dess tydliga pyramidformade hierarkiska 

organisationsstruktur. Att följa denna struktur eller att lämna byrån menar Anderson-Gough et 

al (1998) (refererad i Brierley och Gwilliam 2003, 434-435) är det enda sättet att lyckas på. 

Denna struktur skapar en hög grad av intern konkurrens vilket kan ses som både positivt och 

negativt. Det kan leda till att individer presterar bättre men det kan även leda till ett 

dysfunktionellt beteende i jakten på att bli befordrad. Brierley och Gwilliam (2003, 434-435) 

menar att det dysfunktionella beteendet ökar hotet mot en försämrad kvalité i arbetet. 

 

Revisorers dysfunktionella beteenden kan även relatera till utvärderingssystem och olika 

former av belöningar. Revisorer kan exempelvis underrapportera tid då de vet att 

tidshantering är en del av bedömningskriterierna i deras arbete. Detta ger revisorer större 

chanser till befordran och framtida belöningar (Sweeney och Pierce 2006, 687). Buchheit et al 

(2009, 22-23) belyser att tidigare forskning visar starka samband till tidshanteringens 

betydelse för en bra utvärdering. Buchheit et al (2009, 22-23) menar att utvärderingar av 

revisorers prestationer påverkas av revisorns rykte och hur detta rykte utvecklats från tidigare 

uppdrag. Hur man behandlar sina kollegor och klienter, om man är en problemlösare och 

andra kvalitéer hör även till detta. Dessa faktorer och personlighetsfaktorer är överlag svårare 

att mäta i jämförelse med tidshantering menar Buchheit et al (2009, 22-23) och kan därför 

vara en anledning till ett större fokus kring revisorns tidshantering som utvärderingsunderlag.  

 

Malone och Roberts (1996) menar att det finns svårigheter med att studera dysfunktionella 

beteenden och dess anledningar. De använde sig av befintliga teorier inom områden som 

psykologi, organisationsbeteende och revisionskvalité för att nämna några. Detta för att skapa 

ett starkt stöd för en analys av resultatet. I sin undersökning fann man signifikans kring 

revisorns behov av acceptans och behov av att lyckas. Denna signifikans visade sig negativt 

relatera till ett dysfunktionellt beteende. Kelley (1984) (refererad i Malone och Roberts 1996, 

60) menar att relationen till behovet av acceptans kunde förklaras utifrån att de personer som i 

hög grad har ett behov av acceptans är i lägre grad sanningsenliga kring sitt kvalitetshotande 

beteende. Detta är vad Malone och Roberts menade som något problematiskt och 

svåranalyserat. Andra områden som inte visade sig signifikanta var självförtroende, typ A-

beteende och självkontroll. Malone och Roberts (1996, 50-51, 61) menar även att en stor del 

av en revisors dysfunktionella beteende fortfarande är outforskat och att det ännu inte finns 
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tillräckligt starkt stöd kring många av de faktorer som har undersökts i samband med 

dysfunktionellt beteende.  

 

Yrkesrelaterade attityder och karaktärsdrag är även attribut hos en individ. Kelley och 

Margheim (1990, 22) menar att dessa attribut kan leda till ett dysfunktionellt beteende. 

Malone och Roberts (1996) undersökte tre olika variabler relaterade till individen och dess 

yrke. Organisatorisk samhörighet/engagemang, yrkessamhörighet där de menar att individen 

identifierar sig med sitt yrke och den sista variabeln var planer på att stanna inom företaget. 

Om en individ visade sig besitta dessa egenskaper motiverade man dessa som mindre benägna 

att agera dysfunktionellt. Ingen av dessa variabler visade sig signifikanta i undersökningen.  

 

Den sista undersökningsvariabeln planer på att stanna inom företaget i undersökningen av 

Malone och Roberts (1996) kan vara ett större problem idag än då denna undersökning 

gjordes. Det har visat sig att revisorers vilja att lämna företaget är högre när ekonomin 

blomstrar än när den krisar. När det går bra för kunder och självförtroendet är på topp 

spenderar de mer, de förväntar sig att det ska gå ännu bättre och är mer villiga att spendera 

pengar. Detta kan locka revisorer att byta jobb då de kan bli erbjudna bättre avtal på många 

sätt. Detta gör det svårt för företag i allmänhet att behålla sina anställda under 

högkonjunkturer. (Deloitte, 2009) Som vi nämnt tidigare befinner vi oss just nu (2012) i en 

återhämtning från en lågkonjunktur och detta kan påverka revisorers vilja att lämna företaget.  

 

En revisor kan agera dysfunktionellt i sitt yrke då det finns planer på att lämna företaget. Att 

revisorn agerar på detta sätt kan förklaras i en minskad rädsla för att få dåliga utvärderingar, 

att få dålig kritik, bli tillrättavisad eller helt enkelt bli ertappad med att göra något som skadar 

kvalitén i arbetet. Oron över att inte bli befordrad och att inte lyckas i sitt arbete kan vara 

lägre då revisorn inte har för avsikt eller en stark vilja att uppnå detta. (Malone och Roberts 

(1996, 55) Donnelly et al (2003, 90-94) menar att personer med avsikt att lämna företaget har 

högre grad av acceptans till det dysfunktionella beteendet. Vidare menar Donnely et al (2003, 

90-94) att det kan vara positivt då en högre grad av vilja att lämna företaget kan leda till att 

man frivilligt lämnar företaget vilket kan leda till att kvalitén istället blir bättre.  

 

Kostnaden att anställa och utbilda personal är hög för de stora revisionsbyråerna. Detta 

tillsammans med att nyanställda har en hög förmåga att lämna företaget inom en relativt kort 

tid försvårar planeringsarbetet och påverkar även kontinuiteten i arbetet menar Brierley och 

Gwilliam (2003, 431-434) Ernst and Young (2011) presenterar i sin hållbarhetsredovisning ett 

personalomsättningssnitt på 28% för anställda under 30 år mellan åren 2009-2011. 

Hermansson (1995, 39-40) menar att en hög personalomsättning och bristande kontinuitet av 

anställda ute hos kund kan skapa en irritation hos kunden. Vidare menar Hermansson att det 

är viktigt att behålla sina anställda för att behålla och skapa hög kvalité i arbetet. Trots hög 

personalomsättning hos de flesta stora revisionsbyråer har detta mönster dock visat sig 

fungera för dessa företag. Den tydliga hierarkiska strukturen håller även på att jämnas ut mer 

inom yrket och karriärvägar ses som mer öppna vilket kan gynna de personer som misslyckats 

i sitt försök att få en hög position inom företaget. Detta kan bidra till ett ökat intresse att 

stanna inom företaget och att lyckas på andra håll menar Brierley och Gwilliam (2003, 431-

434) 
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1.2 Forskningsgap 

Individuella skillnader mellan revisorer har inte i vidare stor utsträckning visat sig signifikant 

relatera till dysfunktionellt beteende. Donnelly et al (2003, 87-89) samt Sweeney och Pierce 

(2004, 780-782) menar att det dysfunktionella beteendet är mycket komplext och samtidigt 

påtagligt inom revisionsyrket vilket kräver fler studier kring detta område.  Upprepade försök 

till att visa signifikanta relationer krävs för att påvisa eller utesluta en faktor. Många av dessa 

undersökningar har gjorts för mer än 15 år sedan vilket är en lång tid då man undersöker 

beteenden i ett yrke som är under ständig utveckling och som genom dessa år genomgått 

förändringar där skandaler och nya lagar haft stor påverkan. Detta påverkar individerna som 

arbetar inom detta område vilket betyder att nya undersökningar kring dessa individer är på 

sin plats för att förstärka tidigare studier och skapa ytterligare förståelse för det 

dysfunktionella beteendet och vad som påverkar det.  

 

Som tidigare nämnts har forskare försökt påvisa olika faktorers påverkan på dysfunktionellt 

beteenden med fokus på antingen KHB eller URT som följd.  Få studier undersöker 

förklaringsvariabler till både URT och KHB i samma studie. Det är även så att en stor del av 

forskningen inom detta område genomsyras av tidspress och vad den kan orsaka (Pierce och 

Sweeney 2004, 417). Vi ser en möjlighet att undersöka fler variabler i relation till det 

dysfunktionella beteendet. En studie som dock gör detta har gjorts av Malone och Roberts 

(1996). Denna forskning och utformning kommer till viss del ligga till grund för vår ansats 

och undersökningsområden i denna studie. Undersökningar har tidigare inte gjorts i Sverige 

och med konjunkturens påverkan på yrket samt de nya svenska lagförändringarna blir detta 

område återigen intressant och unikt att undersöka.  

1.3 Problemformulering  

Kan individuella faktorer leda till ett dysfunktionellt beteende hos revisorer? 

1.4 Syfte  

Denna studie syftar i huvudsak till att undersöka och förklara samband mellan revisorers 

dysfunktionella beteende och fem individuella faktorer. Genom att analysera dessa faktorers 

påverkan kan vi skapa underlag för revisionsbyråer att i högre grad förstå sina anställda för att 

kunna motverka och förebygga hot mot revisionskvalitén.  

1.5 Begreppsförklaring 

Individuella faktorer – Detta uttryck kommer i denna studie att användas som ett 

samlingsnamn för de fem variabler som undersöks i samband till ett dysfunktionellt beteende 

hos revisorer. Under detta samlingsnamn använder vi då en revisors behov, strävan, vilja, 

tävlingsmentalitet och upplevd press.  

1.6 Avgränsningar 

Anställdas beteenden och hur individer påverkas av yrket och av tidigare upplevelser i sina liv 

är ett väldigt brett undersökningsområde. Vi har av denna anledning endast fokuserat på fem 

undersökningsfaktorer. Då revisorer undersöks blir de individuella undersökningsfaktorerna 

relaterade till revisionsyrket och hur det dysfunktionella beteende går ut över detta yrke. De 
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individuella faktorerna; tidsbudgetpress, behov av att lyckas, tävlingsinriktad, strävan efter 

status och vilja att lämna företaget är faktorer som delvis undersökts i tidigare studier och 

som forskare också framhäver som områden viktiga för vidare undersökningar. Teori kring 

dessa områden kommer att relatera till hur revisorer påverkas av yrket och vad som kan bygga 

upp ett dysfunktionellt beteende utifrån en organisatorisk påverkan, exempelvis hierarki och 

utvärderingssystem. Denna studie avgränsar sig även till att inte försöka förklara hur den 

slutgiltiga kvalitén i arbetet påverkas och vilka konsekvenser detta får för kvalitén i slutändan, 

utan endast undersöka om hot föreligger mot den. Denna avgränsning är nödvändig då 

studiens omfattning annars hade blivit för stor att ta sig an under detta examensarbete.  
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2.  Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel avser vi först att ge läsaren en inblick i vår förförståelse till det studerade 

området revision. Detta för att underlätta för en kritisk granskning av hur denna förförståelse 

kan påverka studien. Vidare följer studiens perspektiv och studiens vetenskapliga 

förhållningssätt, det positivistiska. Genom sammanställande av tidigare forskning har vi 

skapat ett teoretiskt ramverk som utgör grunden för studiens empiriska undersökning. Denna 

studie antar därför en deduktiv forskningsstrategi vilket även utmynnar i en kvantitativ 

undersökningsmetod vilket utvecklas nedan.   

2.1 Förförståelse 

Den förförståelse forskarna besitter när en studie påbörjas är beroende av tidigare kunskaper 

och erfarenheter inom det valda undersökningsområdet. Kunskap och erfarenhet påverkas 

bland annat av utbildning, praktiska erfarenheter och i stort sett av allt som rör forskarens 

tidigare bakgrund. (Johansson Lindfors 1993, 25) För att kunna granska och forska inom ett 

område på ett tillförlitligt sätt krävs det att författarna är väl pålästa inom befintliga teorier 

och undersökningar som har utförts tidigare (Backman 1998, 11). Nedan följer ett avsnitt 

angående vilken bakgrund vi har, tidigare erfarenheter samt utbildning. 

 

Vi är två studenter vid Umeå universitet som läser på Civilekonomprogrammet. Vi har båda 

en inriktning mot företagsekonomi med specialinriktning mot redovisning och revision. De 

kurser vi har läst som direkt relaterar till redovisning och revision är: externredovisning på A-

kursnivå samt redovisning C och accounting, auditing and control på D-nivå. Vi har utifrån 

detta skapat oss en bra förståelse kring både redovisning och revision och vi känner att vi 

besitter en teoretisk grund kring dessa områden. Det bör dock nämnas att vi inte har läst 

revision i lika stor utsträckning som redovisning. Då vi valde att skriva kring området revision 

kände vi att vi behövde mer kunskaper kring området innan vi valde ett ämne att skriva om. 

Vi försökte vidga våra vyer och undersökte därför områdets teorier och problem närmare. Vi 

läste ett tiotal artiklar kring området vilket gav oss detta bredare perspektiv. Detta hjälpte oss i 

att inte välja ett undersökningsområde av den anledningen att en förkunskap fanns kring det, 

utan utifrån ett behov inom forskningen och revisionsbranschen.  

 

Området revision är brett och det finns många infallsvinklar att undersöka revision utifrån. Vi 

skriver om ett område som har diskuterats och förelästs om på våra tidigare kurser. Det vill 

säga revisionskvalité och hot mot detta. Vi har inte tidigare under någon kurs närmare 

studerat individuella faktorer som ett hot mot kvalitén.  Detta gör att vi ser på området med 

våra egna ögon och har sökt material själva. Vi har funnit undersökningsområdet intressant då 

vi både är intresserade av yrket och vad det innebär. Att vi väljer att undersöka individuella 

faktorer kan även förklaras i att vi båda är intresserade över hur revisorer agerar och hanterar 

situationer i sitt yrke. 

 

Ingen av oss har någon tidigare praktisk erfarenheten av revisionsyrket. De individuella 

faktorerna som undersöks kan dock kännas igen utifrån olika sammanhang. Detta är dock inga 

faktorer som är hämtade utifrån vad vi anser vara mer intressanta att undersöka än andra, utan 

vad tidigare forskare undersökt i olika sammanhang inom revisionsområdet och även andra 

områden. Vi är medvetna om att tidigare erfarenheter kan påverka objektiviteten i studien 

men menar att vi kan förhålla oss till denna undersökning på ett neutralt sätt där vi inte 

påverkar studiens resultat. Vi har format studien efter tidigare forskning och teorier. 
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2.2 Perspektiv  

Vi genomför denna studie ur ett företagsperspektiv, i detta fall för revisionsbyråer. Våra 

slutsatser och rekommendationer kan vara av intresse för många, men först och främst för 

revisionsbyråerna. Det är deras anställda vi undersöker och hur dessa individuella faktorer 

kan påverka kvalitén i arbetet. Att förebygga dysfunktionella beteenden som kan hota 

revisionskvalitén bör vara av intresse för revisionsbyråer. Det är viktigt för dessa företag att 

säkerställa kvalitén i sin produkt vilket de i större utsträckning kan göra om det förstår vilka 

faktorer som påverkar den. 

2.3 Angreppssätt 

I denna studie undersöker vi individuella faktorer som kan påverka revisorer till ett 

dysfunktionellt beteende. För att undersöka om och hur dessa individuella faktorer påverkar 

det dysfunktionella beteendet har vi utgått från befintliga teorier som finns från tidigare 

forskning inom det valda området. De undersökningsvariabler vi använder oss av i denna 

studie går även att återfinna i tidigare forskning. Arbnor och Bjerke (1994, 107-108) kallar 

detta arbetssätt, där forskaren utifrån befintliga teorier testar empirin, för deduktivt. Bryman 

och Bell (2005, 23-25) menar att det deduktiva arbetssättet även är det vanligaste arbetssättet 

inom samhällsvetenskaplig forskning. 

 

En deduktiv ansats utgår från teorin och avser även att testa den. Det empiriska materialet 

som framkommer av studien analyseras med hjälp av den befintliga teorin och arbetar mot att 

ta fram nya förklaringar utifrån denna. (Bryman och Bell 2005, 23-25; Patel & Davidson, 

1991, 26) Det motsatta arbetssättet är det induktiva. I en induktiv ansats blir alltså resultatet 

av en forskningsansats att ny teori framkommer (Arbnor och Bjerke 1994, 190). Om vi hade 

valt det induktiva arbetssättet hade en anledning till detta kunnat vara att det saknades teori 

kring området. Detta hade då påverkat studiens syfte vilket då mer hade fokuserat på att 

identifiera och tolka olika beteenden hos revisorer som kan uppstå och varför de uppstår. Vi 

tycker dock att det ter sig naturligt att istället arbeta utifrån befintliga teorier då dessa 

existerar och applicera dessa på de stora svenska revisonsbyråerna.  

 

Vanligt för det deduktiva arbetssättet är att ställa upp hypoteser utifrån befintliga teorier för 

att sedan med hjälp av empirin anta eller förkasta dem. (Wallén 1996, 47,48; Bryman och Bell 

2005, 22-23) Vi använder oss inte av hypoteser i denna studie men utgår från fem individuella 

faktorer som undersöks i relation till ett dysfunktionellt beteende. Detta kan formuleras till 

hypoteser som då ställer sig positivt eller negativt till relationen. Vi har dock inte ställt denna 

relation i förväg utan håller de olika relationerna öppna utan att de behöver antas eller 

förkastas.  

2.4 Undersökningsmetod 

Då vi i denna studie har antagit en problemformulering som söker att förklara samband 

mellan individuella faktorer och ett dysfunktionellt beteende innebär detta en direkt relation 

till den kvantitativa undersökningsmetoden. Svenning (2000, 67-68) menar att den 

kvantitativa metoden lägger mer vikt vid att förklara problemet snarare än att förstå det. Den 

kvantitativa undersökningsmetoden används även då studiens resultat avses att generaliseras, 

det vill säga att uttala sig om en större population än vad undersökningsområdet är baserat på 

(Svenning 2000, 67-69; Bryman och Bell 2005, 85-86). 
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Denna studie undersöker revisorer inom de stora byråerna i Sverige med målet att även 

förklara beteenden hos andra revisorer inom de stora byårerna runt om i världen. Bryman och 

Bell (2005, 85) menar att generalisering av resultatet är ett av de viktigaste dragen för den 

kvantitativa forskningen. Denna studies undersökning bidrar till en bättre förståelse av 

verkligheten och det är just förståelsen av verkligheten den kvantitativa forskningsmetodiken 

är intresserad av medan man i den kvalitativa metoden ställer frågan varför verkligheten ser ut 

som den gör (Svenning 2000, 67-68). 

 

Den kvantitativa metoden antar oftast en logisk struktur över hur forskningen ska gå till 

genom den kvantitativa forskningsprocessen. Dock är det sällan den logiska strukturen som 

har sin början i teorier och avslutas i resultat och slutsatser följs fullt ut. Det finns ingen strikt 

väg som måste följas i den kvantitativa forskningsprocessen. (Bryman och Bell, 2005, 86) 

Denna studies kvantitativa process och struktur beskrivs dock närmare i kapitel 6.   

 

Holme och Solvang (1997, 81) menar att det finns nackdelar med den kvantitativa 

undersökningsmetoden i relation till den kvalitativa. Dels blir den mer styrd och det blir även 

svårare att erhålla en djupare förståelse kring revisorers beteenden och värderingar då denna 

undersökningsmetod används. Trots dessa nackdelar anser vi ändå att den kvantitativa 

undersökningsmetoden är lämpligare för denna studie, detta då vi söker bredd och inte djup i 

studien.  

2.5 Kunskapssyn  

Johansson Lindfors (1993, 10) beskriver kunskapssynen som den verklighetsuppfattning 

forskaren har och att denna påverkar hur forskaren uppfattar den verklighet som studeras och 

hur denna verklighet även bör studeras. Då vi undersöker individuella faktorer som kan 

påverka revisorer till ett dysfunktionellt beteende samt att målet med undersökningen även är 

att kunna generalisera utfallet ligger denna undersökning lutad mot den positivistiska 

kunskapssynen. Detta då det positivistiska synsättet ofta används då forskare söker 

förklaringar vilka ofta även avses att generaliseras (Johansson Lindfors 1993, 45,55). 

 

Sohlberg och Sohlberg (2001, 208-212) menar att det finns två stora kunskapssyner som kan 

delas in i det positivistiska synsättet eller det hermeneutiska synsättet. Vilket synsätt som 

forskaren väljer att använda sig av beror på problemets utformning samt syftet med studien. 

Om vårt syfte exempelvis hade varit att undersöka och förstå ett specifikt beteende som 

förekommer och skapar problem inom ett företag som studien är riktad mot, kan intervjuer i 

olika former med de anställda vara ett bättre alternativ för att angripa problemet, vilket då är 

mer riktat åt hermeneutiken och en tolkande kunskapssyn (Wallén 1996, 33; Sohlberg och 

Sohlberg 2001, 208-212). 

 

Wallén (1996, 27) menar att en viktig del i det positivistiska synsättet är att forskaren ska vara 

objektiv utifrån allt som görs i samband med studien. Utifrån detta synsätt har forskaren en 

skyldighet att sträva efter objektivitet. Detta kan vara något som upplevs som svårt då 

forskaren oftast har svårt att upptäcka och reda ut vad som är en fördom eller en förutfattad 

mening. (Ejvegård 1996, 17) Vi har i största möjliga utsträckning gått in i den här studien 

med ett öppet sinne. Vi har inga externa faktorer som påverkar oss i en viss riktning och vi 

har alltid försökt förstå innebörden och bakgrunden till en källa som vi har använt oss av. Det 

vill säga, vi har alltid försökt att granska litteraturen som vi använder oss av utifrån att den 

skulle kunna vara vinklad åt någon aktörs håll. Vi är dock medvetna om att erfarenheter och 

förkunskaper omedvetet kan påverka studien. Då vi använder oss av den positivistiska 
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kunskapssynen så minskar vi dock risken med att inte hålla oss objektiva, vilket även talar för 

att det är denna syn som bör prägla studien.  

2.6 Litteratursökning  

Litteratursökning eller litteraturundersökningen är en av uppsatsens vikigaste delar då den 

lägger grunden till hur teorikapitlet kommer att se ut. Dessutom ökar det trovärdigheten rakt 

igenom uppsatsen om litteraturundersökningen är noggrant utförd. (Bryman och Bell 2005, 

581) Till en början när vi inte visste vad vi ville skriva om så tog vi hjälp av DiVA och 

Google Scholar för att söka efter inspiration i tidigare uppsatser, artiklar och avhandlingar. 

Detta hjälpe oss mycket och gav oss en bra överblick kring olika undersökningsområden 

kring revision.  

 

Så småningom skalades områden ner och vi beslutade vad vår uppsats skulle handla om för 

område inom revision och vi påbörjade då en djupare litteratursökning kring detta område. 

Det som fångade vårt intresse mest var området kring revisorers dysfunktionella beteenden. 

Vad som bidrog till att vi föll för detta område var när vi hittade en intressant magisteruppsats 

skriven i Finland angående revisionskvalitet och dysfunktionella beteenden bland revisorer. 

Denna uppsats var baserad på en undersökning som hade gjorts några år tidigare och skulle 

utifrån den tidigare uppsatsen se om något hade förändrats på den finska marknaden. Vi 

tyckte att det verkade intressant att forska om liknande beteenden på den svenska marknaden 

och började därför söka efter liknande studier i Sverige. Vi märkte att stora delar av området 

inte var undersökt i Sverige och vi tyckte att vi hade hittat en del av vårt bidrag till 

forskningen utifrån detta. Efter detta sökte vi efter vetenskapliga artiklar och studier genom 

DiVA, Google Scholar samt Umeå universitetsbiblioteks databas Businness Source Premier. 

Till en början var följande sökord de mest frekventa när vi skulle söka efter information av 

vårt intresse; dysfunctional behaviours, audit quality, time budget, time pressure. Dessa 

sökord kombinerades även med varandra.  

 

Efter ett tag när vi hade blivit mer pålästa inom ämnet började vi att söka på de författarna 

som vi såg var framgångsrika inom det valda området. De författare som vi anser har haft 

störst betydelse för val av studie samt vad vi har haft mest nytta av har varit; David T. Otley, 

Bernad J. Pierce, Loren Margheim, Kurt Pany, Breda Sweeney, Charles F. Malone och Robin 

W. Roberts. Sökorden har varit många och har använts flitigt rakt igenom uppsatsens arbete 

för att läsa på mer om områden som vi arbetade med för tillfället. Sökorden har plockats ut 

allt efter att artiklar har lästs och där vi har fått en inblick i vilka som är de viktigaste 

begreppen att använda sig av när vi söker information om området. 

 

Sökorden utvecklades efter att fler artiklar lästs kring området och undersökningsvariablerna 

för studien blev klarare. De sökord som nu användes var mer specifika för de olika 

undersökningsvariablerna och innefattade nu ord som: need for achievement, status 

aspiration, time budget pressure, staff turnover, propensity to leave, performance evaluations, 

underreporting of time och reduced audit quality behaviors, för att nämna de viktigaste. 

Dessa har även kombinerats med varandra och även tillsammans med tidigare sökord. Då 

detta undersökningsområde dock är ganska snävt och det inom området finns ett fåtal 

framstående forskare har det inte varit så svårt att finna de artiklar och de källor som behövs 

för undersökningen. Det har för oss inte krävts stora insatser för att använda oss av ”rätt” 

sökord för att få de träffar vi söker efter. Istället har artiklarnas källor ofta hjälpt oss med att 

specifikt hitta de artiklar som är relevanta för undersökningsområdet.  
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Vi har även använt hos av kurslitteratur som har bearbetats under tidigare kurser på 

universitetet som är relaterade till ämnet. Kurslitteraturens källor har även hjälpt hos att hitta 

mer materiel som vi har haft användning för i studien. Den litteratur som vi själva inte äger 

har vi funnit genom Umeå universitets bibliotek. Kurslitteraturen har först och främst använts 

till att ge en förståelse för hur uppsatsen ska skrivas och vad som är viktigt att ta med i den, 

men har även gett oss en chans att läsa på angående revision och revisorns arbetsprocess.  

2.7  Granskning av litteraturkällor  

De sekundärkällor som används i denna studie har granskats utifrån fyra krav vilka Thurén 

(2005, 13) och Ejvegård (2003, 62-63) beskriver som viktiga. Dessa krav är äkthet, 

oberoende, färskhet och samtidighet. Nedan följer en beskrivning hur källorna i denna studie 

förhåller sig till dessa krav och vad dessa betyder för studiens utformning.  

 

Äkthetskravet innebär att källan bör vara vad den utger sig för att vara, att det är den sanna 

källan och att den inte är förfalskad (Thurén 2005, 19). Vi i stor utsträckning använt oss av 

vetenskapliga artiklar i denna studie som har hämtats från databasen business source premier. 

Vi har även använt oss av peer reviewed artiklar i stor utsträckning vilket även betyder att 

artiklarna har granskats hårdare och är av denna anledning än mer tillförlitliga och äkta.  

Vi har även sett till antalet citeringar för artiklarna för att på så sätt stärka dess trovärdighet, 

innehåll och äkthet. Då dysfunktionellt beteende hos revisorer är ett något snävt område och 

då teorier och artiklar kring området inte finns i överflöd skapar detta låga citeringssiffror för 

många av våra använda artiklar. Att bedöma äkthet utifrån antal citeringar är svårt för denna 

studie, dock kan nämnas att artiklarna som är använda i denna studie i stor utsträckning 

refererar till varandra och till känd grundforskning på området. Detta bör öka tillförlitligheten 

i de använda artiklarna och även bidra till en ökad äkthet.   

 

Oberoendekravet innebär att ursprungskällor helst bör användas för att tolkningar och 

presentation av information ska vara oberoende av andra författare och forskare. (Ejvegård 

2003, 62-63) Detta innebär att det är viktigt att inte använda andrahansreferenser i sina 

studier. (Thurén 2005, 13) Vi har i denna studie använt oss av andrahandsreferenser vid ett 

flertal tillfällen. Detta beror till stor del på att artiklar vi ville använda oss av inte gick att 

finna i de databaser vi använde oss av. Dessa artiklar är dock inte använda i alltför stor grad 

och har inte använts på ett sådant sätt i teorin att det förklarar ett helt område, utan istället 

endast tillför en liten men ändå betydande del. Andrahandsreferat har också använts på ett 

sådant sätt att de tillför statistik och utfall kring en variabel på ett tidigare undersökt område. 

Det andra forskare skriver om kan tolkas och användas i olika sammanhang i ny forskning 

vilket är riskabelt. Att använda sig av siffror och referera resultat ser vi som mindre riskabelt i 

jämförelse då det i vår mening är svårare att kunna feltolkas och användas på fel sätt.  

 

Färskhetskravet innebär att de senaste publiceringarna inom området bör användas. Att 

använda sig av färskare källor är bättre då äldre källor kan vara missvisande i dagens situation 

om stora förändringar har skett inom området. (Ejvegård 2003, 20,64) Då området kring 

revisorers dysfunktionella beteende och dess förklaringar är ett relativt begränsat 

undersökningsområde sett till tidigare forskning, har det varit enkelt för oss att känna en 

teoretisk mättnad kring detta. Den teoretiska mättnaden bidrar även till en upplevd säkerhet 

att vi använt oss av det senaste inom området. Det senaste inom detta område är dock ganska 

snålt och mycket av forskningen skedde egentligen under mitten av 1990-talet och 2000-talet. 

Detta underlättar för studiens färskhetskrav då författarna inte behöver ställa forskning mot 

varandra för att granska dess innehåll och datum. 
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Samtidighetskravet är väldigt likt färskhetskravet och innebär att en källas trovärdighet avtar 

med tiden. Det är därför viktigt att använda sig av källor som ligger i samtid med den egna 

studien (Ejvegård 2003, 64). Då många äldre källor använts i denna studie finns det anledning 

att se en lägre trovärdighet i studien. Vi vill återknyta till vad som tidigare sagts kring 

färskhetskravet och studiens teoretiska mättnad som där beskrevs. Det har varit svårt att finna 

senare teorier än de som är valda för att på ett bättre sätt fylla samtidighetskravet. Senare 

studier refererar ofta tillbaka till äldre studier, studier och forskare som är framstående inom 

ett område, exempelvis Fineman inom psykologin. Vi känner att de äldsta källorna dock 

fortfarande står sig starka då mycket senare forskning baseras på dessa. Det bör också nämnas 

att dessa källor inte använts i den utsträckningen att de förklarar ett helt område och enskilda 

variabler, utan används i syfte att öka bakgrundsförståelsen till delar av variablerna.  

2.8 Specifik granskning av litteraturkällor  

Då det existerar källor som inte lever upp till ovanstående krav på ett sätt eller annat så avser 

vi i detta avsnitt förklara varför vi trots detta ändå har använt oss av dem.  

 

Vi har redan i allmänhet belyst åldern på de använda källorna i denna studie. Vi är medvetna 

om att de är svaga sett till samtidighetskravet och färskhetskravet. Dock har vi argumenterat 

för dessa källors användande och anser att dessa icke upplevda krav är behandlade.  

 

Vi använder oss av tre elektroniska tidningsartiklar som är publicerade i SVD, Dagens 

industri och Civilekonomen. Dessa kan kritiseras då nyhetsartiklar i denna form kan vara 

vinklade och är inte alls lika tillförlitliga som vetskapligt publicerade skrifter. Dessa artiklar 

har dock endast använts för att ge studien en kontext och detta i väldigt liten utsträckning. 

Slutsatserna i denna studie vilar inte på dessa artiklar och de har alltså inte en större 

betydande roll i studiens använda teori.  
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3. Kontextuell bakgrund 
Detta kapitel ämnar att ge läsaren en förståelse för revision och revisorns roll, hur 

revisionsbranschen förändrats de senaste åren och hur detta påverkar yrket och individen.  

Kapitlet skapar en kontext till studiens undersökningsområde och är en viktig del av studien 

då senare teori och analys återknyter till denna kontext i viss utsträckning.   

3.1 Revisorns roll 

Enligt Revisionslagen (SFS 1999:1079) är revisorns huvudsakliga uppgift att som oberoende 

part gå igenom ett företags finansiella ställning. Detta ska göras kontinuerligt under företagets 

verksamhetsår och har ett slut i samband med företagrts bokslut. Dock används en revisor till 

så mycket mer än enbart vara ett kontrollerande organ. Genom det arbete som en revisor 

lägger ner när ett företag revideras skapas en god översikt av företagets verksamhet.  PWC 

(2012, A) menar att en revisor kan fungera som ett bollplank för att öka effektiviteten i 

företag. Många av de stora revisionsbyråerna har även enskilda avdelningar som enbart 

arbetar med rådgivning till företag.  

3.2 Nyttan med revision 

I en undersökning gjord av Collis, Jarvis, Skerratt (2004, 96-97) har det utifrån flera aspekter 

visat sig att revision är en tjänst som är värd den höga kostnaden som den medför för 

företaget. Det är viktigt för ett företag att hålla koll på sin finansiella ställning för att 

exempelvis vara så pass lönsamma som möjligt. Denna typ av resurs kan bli kostsam för ett 

företag om ledningen tvingas arbeta med det själva istället för att använda en revisor som är 

professionell inom området. Vidare menar Collins et al att företag som använder sig av en 

revisor gynnas utifrån externa intressenter. Det kan exempelvis vara så att ett företag blir 

erbjuden bättre låneerbjudande, såsom bättre amorteringstid och lägre ränta. Externa 

investerare tycks ha en högre benägenhet att investera i företag som blir reviderade av en 

revisor. Det har visat sig att i samma undersökning av Collis et al (2004) att 63 procent av de 

tillfrågade företagen föredrog att använda sig av frivillig revision eftersom att de ansåg att de 

kunde hjälpa dem själva att bli mer lönsamma.  

3.3 Revisionsbyråer 

Nilsson (2011) menar att det idag är främst fyra aktörer på revisionsmarknaden runt om i 

världen som har störst marknadsandelar av kunderna. Dessa fyra revisionsbyråer brukar kallas 

för ”The Big 4” och består av PWC, Ernst & Young, KPMG och Deloitte. Vidare menar 

Nilsson (2011) att liksom på världsmarknaden så ser fördelningen nästan likadan ut även i 

Sverige. Skillnaden är att det i Sverige är fem stycken revisionsbyråer som delar på de största 

marknadsandelarna, denna fördelning av marknadsandelar är även relativt jämn mellan 

byråerna. Förutom de fyra ovanstående byråer så heter den femte Grant Thornton. Dock 

menar Nilsson (2011) att det inte alltid har sett ut på det här viset. Tidigare fanns det flera 

större aktörer på marknaden, men med tiden har revisionsbyråerna blivit färre. Den främsta 

bidragande faktorn till detta har varit bristande förtroende för revisionsbyråerna som har 

skapats genom diverse historiska skandaler. Idag är det fyra stycken av de stora 

revisionsbyråerna kvar på den internationella marknaden. Bakom dessa stora bolag finns även 

medelstora och små revisionsbolag. Eilifsen et al. (2010, 54-55) menar att även om dessa 

bolag är verksamma inom samma bransch så är det fel att säga att det konkurrerar med 
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varandra på lika villkor. I denna bransch är det oftast den jämnstora byrån som är den största 

konkurrenten, mycket beroende på att förutsättningarna är så skilda utifrån en stor byrå 

respektive en liten. Den stora byrån har ofta expertisen inom ett enskilt område eftersom att 

de satsar stora resurser på utbildning och anställer mycket personal. Dock menar Nilsson 

(2011) att det inte betyder att en mindre revisionsbyrå utför en sämre revision för sina 

klienter. Vidare menar Nilsson att företag som anlitar de stora revisionsbyråerna bland annat 

använder den välkända revisionsbyråns namn som en kvalitetsstämpel att visa för sina 

intressenter medan företag som anlitar mindre revisionsbyråer inte känner att de har samma 

behov av denna stämpel.  

3.4 Revisionsprocessen 

Revisionsprocessen är enligt Eilifsen et al (2010, 16) den process som följer genom revisorns 

granskning av ett företag. Processen kan börja vid att revisionsbyrån ska acceptera och anta 

en ny klient till att sluta vid utförande av en revisionsberättelse. Där emellan följer en mängd 

olika steg av procedurer som revisorn genomför för att kvalitetssäkra revisionen. Det är 

viktigt att varje steg i processen utförs noggrant eftersom att det kvalitetssäkrar produkten 

som säljs av revisionsbyråerna, det vill sälja tjänsten av revision. Nedan följer en 

sammanfattande modell över hur Eilifsen et al (2010, 16-18) beskriver revisionsprocessens 

beståndsdelar. Därefter följer en mer ingående förklaring utifrån Eilifsen et al beskrivning  av 

vad som ingår och behandlas i varje steg. 

 

                               
 

Figur 1. Revisionsprocessen (Eilifsen et al. 2010, 18. Modellen är översatt till svenska)  

 

Antagande av klient: Det allra första som sker i processen är att revisorn skapar sig en bild av 

vad det är för företag som är intresserad av dess tjänster. Detta kan göras genom kontakt med 

tidigare revisorer för att ta reda på så mycket information som möjligt om kunden. Detta kan 

endast göras om företaget har bedrivit verksamheten tidigare år. Är det en klient med ett helt 

nystartat företag måste revisorn förmodligen granska företaget mer noggrant för att kunna 

skapa samma bakgrundbild som revisorn hade kunnat göra tillsammans med den tidigare 

revisorn. Det förs även diskussioner med ledningen av företag för att klarlägga att det är en 

seriös verksamhet som bedrivs. När revisorn sedan har accepterat sin klient upprättas ett brev 

där det uttrycks vilket typ av samband de båda parterna ska ha samt vilka tjänster som ska 

Utföra en revisionsberättelse 

Avsluta revisionen 

Revisionsgenomförandet 

Den interna kontrollen 

Planera revisionen 

Preliminära procedurer 

Antagande av klient 
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utföras åt klienten. Diskussioner kring vilken part som har ansvaret för processens olika delar 

ska också diskuteras och fastställas. Revisorn för även diskussioner med klientens interna 

revisorer, om sådana finns, för att få en sådan bra översikt som möjligt att ta med sig längre 

fram i processen.  

 

Preliminära procedurer: Nästa steg i processen är att utföra preliminära procedurer. Till att 

börja med skall det ses över vilket typ av team av revisorer som kommer att krävas för 

uppdraget. Strukturen och storleken på teamet beror på omfattningen av utförandet samt hur 

komplext uppdraget beräknas bli. Mer komplexa uppdrag tillsätts av mer erfarna revisorer där 

det krävs att bedömningarna som görs är mer professionella. Vidare procedur är att 

säkerhetsställa att teamet följer de etiska riktlinjerna över hur revision ska gå till. Det kan 

exempelvis vara att se till att revisorn inte har något eget intresse hos sin klient, så som 

ägande av aktier eller har anhöriga som arbetar åt klienten, bland annat. Det kan uppstå 

problem med bedömningar av vad som ska anses vara egna intressen för en klient, men en 

revisor ska alltid sträva efter att vara så oberoende från sin klient som det bara går. När detta 

har gjorts ska revisorn tillsammans med ledningen titta på risker av väsentliga fel i klientens 

årsredovisning. Det är de väsentliga felen som i huvudsak ska identifieras av revisorn. Vad 

som är ett fel i årsredovisningen är svårt att avgöra och är en fråga om en professionell 

bedömning av vad som anses vara ett väsentligt fel. Alla fel som uppstår korrigeras inte utan 

de fel som korrigeras är de som ligger utanför den förutbestämda väsentlighetsnivån som är 

gjord av revisorn. I den här delen av processen identifieras bara var det lättast kan uppstå 

väsentliga fel, det vill säga var riskerna hos klienten ligger. Detta kan bero på ett flertal saker 

och det är revisorns arbete att undersöka dessa områden vidare längre fram i processen. 

Exempelvis kan det vara större risk att väsentliga fel uppstår vid ett konto där det genomförs 

stora eller många transanktioner.  

 

Planera revisionen: Att planera revisionen går ut på att skapa en överblick av klientens 

verksamhetsrisk samt fastställa väsentlighetsnivåer på olika konton. Målet är att skapa en 

skriftlig plan som revisorn ska ta med sig och använda som en mall när revisionen skall 

utföras. Det är viktigt att planeringen är välgjord, detta underlättar längre fram i revisionen då 

man redan här vet vad som är de väsentligaste områdena för revisionsutförandet. En 

väldetaljerad plan underlättar även för tiden revisorn tvingas lägga ner på granskningen.  

 

Den interna kontrollen: Det är av vikt att revisorn har ett bra samarbete med anställda hos 

klienten som arbetar med intern kontroll. Den interna kontrollen består av procedurer som 

genomförs av anställda hos klienten för att säkerhetsställa att ett utförande i företaget blir rätt. 

Exempelvis kan detta vara när en anställd kontrollerar ifall en annan anställds genomförda 

transaktioner är utförda på ett korrekt sätt. Revisorn granskar den interna kontrollen som 

anställda hos klienten utför. Granskning av den interna kontrollen leder till att revisorn kan 

fortsätta fastställa sin riskbedömning hos klienten. Finner revisorn att den interna kontrollen 

är utförlig och väl genomgående kan detta leda till att befintliga risknivåer för väsentliga fel 

sänks.  

 

Revisionsgenomförande: Nästa steg är att utföra revisionen. Arbetet går ut på att minska 

riskerna av att väsentliga fel som kan tänkas förekomma i årsrapporten. Detta arbete bedrivs 

vanligtvis genom att analysera verksamheten hos klienten och dess redovisning. Bedömningar 

görs genom att samla bevis mot det som ska undersökas. Det finns mängder av procedurer att 

genomföra för att ta fram bevis mot vad klienten uppger. Exempelvis, skulle revisorn anse att 

det finns risker att väsentliga fel föreligger i ett konto där anställdas löneutbetalningar 

registreras kan revisorn använda sig av skatteverket som en oberoende part för att styrka att 
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dessa uppgifter som är registrerade stämmer. Om revisorn istället anser att det finns risker 

med att tillgångar som tas upp kan vara felaktigt bedömda kan revisorn granska det på plats 

hos klienten med egna ögon, vilket kan vara att medverka vid en klients inventering.   

 

Avsluta revisionen och utföra en revisionsberättelse: När revisorn anser sig ha gått igenom 

alla punkter som har planerats att utföra och anser sig vara klar med revisionsproceduren 

avslutas revisionen genom att utföra en revisionsberättelse. Detta är ett kvalitetsbevis för 

klienten att revision har blivit utförd. Om revisorn inte har hittat några väsentliga fel i sitt 

granskande utförs en ren revisionsberättelse vilket intressenter anser vara en kvalitetsstämpel 

på att företagets finansiella ställning stämmer överrens med hur företaget uppger att den ser 

ut. Skulle det istället visa sig att det förekom väsentliga fel i klientens årsrapport skall en 

modifierad revisionsberättelse utföras, där företagets intressenter kan finna vad som inte 

stämmer med den finansiella ställningen i företaget. Det ligger oftast i företagets intresse att 

sträva efter en ren revisionsberättelse och därav korrigerar ofta företaget fel om dessa påpekas 

av revisorn.  

3.5 Revisionsbyråns hierarkiska struktur  

Många revisionsbyråer är väldigt hierarkiskt strukturerade, speciellt de allra största 

revisionsbyråerna. Systemet är uppbyggt genom erfarenhet av yrket samt hur 

ansvarsfördelningen ser ut. Nedan följer en modell över hur den hierarkiska strukturen för 

anställda på en revisionsbyrå och vilka typer av befattningar som vanligtvis finns.                   

 
Figur 2. Hierarkistrukturen. (Utformad i egen regi utifrån beskrivning av Arens, Elder & 

Beasley 2006, 29-30) 

 

Den lägsta befattningen inom yrket är Associates. Dessa personer har högst två års erfarenhet 

av yrket och minst ansvar på byrån. Är en person nyutexaminerad från ett universitet eller en 

högskola är det med största sannolikhet en sådan Associatesbefattning personen kommer att 

anställas till. De huvudsakliga arbetsuppgifterna för en Associates är att lära sig det praktiska 

arbetsuppgifterna med revision. Detta görs oftast genom att assistera till revisorer som är 

högre upp i hierarkin, vanligtvis de som befinner sig precis ovanför sig själv, Senior 

Associates. Dessa personer har erfarenhet av yrket som ofta motsvarar mellan två till fem år. 

För en anställd med den här befattningen ingår, förutom leda Associates, mer ansvar över 

revisionen. De flesta delarna som en Senior Associates ansvarar över hittas i de första stegen 

av revisionsprocessen. Vidare så rapporterar Senior Associates upp till nästa person i 

hierarkin, Managers samt Senior Managers. Dessa personer har erfarenhet av arbetet som 

revisor från fem år och uppåt. Det är dessa personer som arbetar med klienterna och är 

ansiktet utåt från revisionsbyrån. Ansvaret är större för dessa revisorer och fokus ligger mer 
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på slutet av revisionsprocessen. Det är en person av denna befattning som uträttar 

revisionsberättelsen och skriver under den. Ansvaret ligger även på att styra och lära ut det 

praktiska utförandet av revision till anställda som befinner sig lägre ner i hierarkin, det vill 

säga Associates och Senior Associates. Eftersom att revision är en tjänst som säljs till byråns 

klienter är kunskapen om att granska ens företag väldigt viktig. Det krävs ett välstrukturerat 

upplärningssystem för att öka kunskapsnivån hos det anställda på revisionsbyrån hela tiden. 

Efter detta återstår endast den absoluta toppen på en revisionsbyrå, Partners och Directors. 

Dessa personer styr företagets rikting och ansvarar tillsammans med alla andra på samma 

position för företagets verksamhet. Dessa personer besitter den högsta kunskapen eftersom de 

innehar mest erfarenhet av yrket samt byrån. (Arens, Elder och Beasley 2006, 29-30) 

 

 

Enligt Nilsson (2011) finns det oftast en naturlig hierarkistege att klättra på inom 

revisionsbranschen. Vad som är speciellt utmärkande för revisionsbranschen är att 

kunskapsnivån i stor grad är kopplad till tiden inom yrket. Detta eftersom de flesta byråer har 

en väl utpräglad utbildningsplan för att revisorer lägre ner på stegen ska kunna klättra uppåt 

och till slut uppnå en kunskapsnivå som gör att de kan bli godkända eller auktoriserade 

revisorer. Det utpräglade utbildningssystemet gör att det är svårt att avancera på 

hierarkistegen snabbare än vad som är planerat. Detta betyder att tiden indirekt har en stor 

betydelse för var i hierarkin en revisor befinner sig. Dock måste revisorn uppnå varje mål i 

utbildningsplanen för att kunna ta sig högre upp i kedjan. Fogerty (1994, 17) benämner att 

detta koncept brukar kallas för ”up-or-out”, vilket innebär att revisorn per automatik stiger i 

hierarkin eller forslas ut från företaget. Detta kan ske antingen genom andra 

arbetserbjudanden eller på grund av att byrån inte är nöjd med resultaten.  

 

För revisorer finns det en slags gräns som uppstår efter att ha arbetat med revision i tre eller 

fem år.  Då finns det en möjlighet att avlägga ett prov som ansvaras av revisorsnämnden 

(2011, A) för att bli godkänd eller auktoriserad revisor. Provet för att bli auktoriserad revisor 

går inte att avlägga tidigare än efter fem år med praktisk erfarenhet samt en akademisk 

utbildning motsvarande fyra år. Kravet för att bli godkänd revisor är en akademisk bakgrund 

motsvarande tre år samt praktisk erfarenhet motsvarande tre år. Nilsson (2011) menar dock att 

detta prov oftast utförs något senare hos revisorer då kunskapen och chansen att klara provet 

är större. Detta gör att det efter den senare tidsperioden blir naturligt att dela in revisorer i två 

aningen grova grupper, kvalificerade revisorer och icke kvalificerade revisorer, dessa är då 

oftast revisorsassistenter. Denna uppdelning av revisorer är endast nödvändig ur denna studies 

synpunkt och motiveras närmare i kapitel 6.2. 

 

Desto högre upp en revisor tar sig i hierarkikedjan, desto mindre roll spelar anställningstiden 

in för att kunna ta sig ännu högre och nå det allra högsta positionerna inom en byrå. Istället 

spelar kvalifikationerna hos individen större roll än tidigare, det vill säga det är inte en fråga 

om anställningstid för att bli partner i en revisionsbyrå, utan snarare en fråga om 

professionalism och arbetsprestation menar Nilsson (2011). Vanliga granskningsområden för 

att bedöma arbetsprestationen är kvalitén i revisionen, om de uppsatta tidsmålen överskrids, 

samt även en granskning över hur arbetet ter sig internt med övriga anställda på 

revisionsbyrån menar Otley och Pierce (1996b, 74) samt Sweeney och Pierce (2004, 799-

800). 
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3.6 Förändrade förutsättningar 

Lagförändringar 

Den 7 september 2006 beslutade regeringen i SOU 2008:32 (14-17) att tillsätta en särskild 

utredning om att se över kravet på att företag revideras i Sverige. Bakgrunden var 

påtryckningar från EU om att frivillig revisions skulle införas. PWC (2012, B) nämner att 

sedan 1 november 2011 är kravet på revision i mindre svenska företag avskaffat. Tidigare har 

alla aktiebolag i Sverige genomgått revision. Det har varit unikt att en hel nations aktiebolag 

ska bli reviderade menar Nilsson (2011). Gränsen för att ett företag skulle anses vara 

tillräckligt litet för att undgå revisionskravet baserades utifrån tre avgränsningar. Företagets 

omsättning ska vara mindre än 8,8 miljoner euro, tillgångarna får högst uppnå ett värde av 4,4 

miljoner euro samt max får 50 stycken heltidsanställda arbeta i företaget.  

 

Dock var det många länder som redan tidigare hade avskaffat kravet på revision i dessa 

företag enligt Svanström (2011). Numer är revision en frivillig tjänst för över 250 000 företag 

som omfattades av detta enligt uppgifter hos PWC (2012, B). SOU 2008:32 (18) menar att 

den istället skapar ett värde för klienten, ett värde som överstiger kostnaderna men att det inte 

är försvarbart att tvinga företagen att betala för denna typ av tjänst. Speciellt inte för sådana 

företag som det inte bedrevs någon verksamhet i för tillfället, så kallade vilande företag. 

Vidare menar utredningen att man måste skilja på bolag och bolag. Det finns vissa bolag som 

inte har behov av att ha revision och ska därav inte belastas av kostnaderna det medför.  

 

Skandaler 

Nilsson (2011) menar att revisionsskandaler är ett fenomen som har förekommit till och från 

historiskt sett. Det är bland annat i kölvattnet av dessa skandaler som antalet stora 

revisionsbyråer har minskat på marknaden. Numera kallas de största för ”Big 4” byråerna. 

Tidigare har de kallats för Big 5,6,7 och 8 byråerna. Vidare menar Nilsson (2011) att 

bakomliggande faktorer till att skandaler har varit så frekventa genom åren kan ha sin grund i 

hur strukturen på arbetet ser ut. Revisorn arbetar på ett sätt mot företaget, fast samtidigt för 

företagets räkning, det vill säga det är svårt att vara en oberoende part då revisorn vill utföra 

ett bra arbete och samtidigt behålla jobbet hos sin klient. Om ett företag inte är tillräckligt 

nöjd med den prestationen som är utförd har de all rätt att byta ut revisorn. Detta kan leda till 

en intressekonflikt där revisorn tvingas att välja vad som är bäst utifrån eget intresse eller 

utifrån revisionssynpunkt.  

 

Eilifsen et al (2010, 594-595) menar att det är ett krav på att revisorn är helt oberoende från 

sin klient samt att det inte finns några egna intressen i företaget revisionen ska utföras i. Det 

mest uppmärksammade revisionsfallet i världen skedde 2001 och fick hela den globala 

revisionsorganisationen Arthur Andersen att gå i konkurs. Enligt Bentson (2003) var 

anledningen till detta att den amerikanska energijätten Enron bland annat hade utfört 

bokföringsbrott och gick i konkurs, detta bidrog även till att de drog med sig sin revisionsbyrå 

i fallet. Eilifsen et al (2010, 40) menar att det framkom att Arthur Andersen hade brustit på 

många ställen i revisionen. Bland annat har många i efterhand argumenterat för att Enron 

betalade stora summor pengar för att Arthur Andersen skulle ha överseende med Enron. 

Vidare menar Eilifsen et al att detta ledde till en kedjereaktion där ingen ville bli förknippad 

med Arthur Andersen.  Tillslut gick bolaget i konkurs och 100 000 medarbetare på Arthur 

Andersen över hela världen fick börja leta efter nya arbeten uppger Malm (2011). I och med 

Arthur Andersens konkurs försvann en av de största aktörerna på marknaden och de största 

kvarstående byråerna kallas sedan efter detta för The Big 4.  
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Malm (2011) menar att efter denna skandal blev pressen enorm på revisorerna, liknande 

händelser skulle inte få ske igen. Det ställdes nu höga krav på revisionsbyråerna och 

lagförändringar och skärpta kontroller växte även fram. Förväntningarna på vad revisorerna 

ska åstadkomma har ökat de senaste åren. Skatteverket, investerare och banker vill alla kunna 

avläsa mer information utifrån revisorns rapport enligt Malm (2011). Eilifsen et al (2010, 39) 

uppger att revisionsbyråerna i sin tur ställde högre krav på sina medarbetare och jobbar idag 

aktivt mot att det ska finnas incitament till att inte frångå oberoendeheten. Vidare menar de att 

de största firmorna även har förändrat sitt utbud av tjänster de senaste åren. Från att enbart 

erbjuda extern revision, till att numer även erbjuda rådgivning och försäkringar bland annat.  

 

Efter avskaffandet av revisionsplikten blev det viktigare att erbjuda tjänster som hjälper 

företaget att förstå sin finansiella ställning. Revisionsbyråerna erbjuder nu fler tjänster än bara 

revision, vilket ställer högre krav på revisorernas kunskaper förklarar Bengt Skough, anställd 

på Föreningen auktoriserade revisorer i en intervju (FAR 2012). Detta betyder att revisorer 

idag (2012) behöver lära sig mer och besitta en högre kunskapsnivå än tidigare.  

 

Konjunkturer  

Enligt Ekonomifakta (2012, A) är konjunktur ett begrepp som tillämpas när det ska beskrivas 

vilken ekonomisk rådande tendens ett samhälle befinner sig i med avseende utifrån tillväxt. 

Riksbanken (2010) menar att när det råder en bra tillväxtperiod som i en högkonjunktur sätts 

en positiv ekonomisk spiral igång där samhället spenderar mer kapital eftersom det finns en 

optimistisk syn på framtiden. Den ökade konsumtionen gör att efterfrågan på produkter och 

tjänster i samhället ökar, vilket leder till större efterfrågan av arbetskraft för att kunna besvara 

den ökade efterfrågan. Vidare anser Riksbanken att om det istället råder sämre tider, som i en 

lågkonjunktur, tenderar samhället att spendera mindre kapital. Detta leder till minskad 

konsumtion och efterfrågan på produkter och tjänster går ned. Även rörelser på 

arbetsmarknaden går ned då det inte efterfrågas lika mycket arbetskraft längre.  

 

Deloitte (2009) menar att detta även gäller revisionsbyråer. När ekonomin blomstrar 

nyanställer byråerna i högre grad fler medarbetare än när ekonomin befinner sig i en 

lågkonjunktur. Vidare menar Deloitte att detta kan ha sin förklaring i att det även har visat sig 

att revisorernas personliga ageranden tyckts te sig annorlunda beroende på vilket typ av 

konjunkturläge det är. Vid högkonjunktur tenderar revisorerna att byta arbete, både inom 

revision samt utanför detta yrke i högre utsträckning än vid lågkonjunktur då de tycks vara 

mer rädda om att hålla sig kvar vid sitt befintliga arbete.  

 

Enligt Ekonomifakta (2012, B) har det under 2000-talet varit större volatilitet i 

konjunktursläget än historiskt sett. Världen och Sverige har upplevt fler kriser mellan 

varandra än tidigare. Millenniumskiftet startade med att IT-bubblan sprack vilket ledde 

världen in i en lågkonjunktur. Efter att tillväxten hade återhämtat sig från detta var det dags 

för världen att gå in i en ny lågkonjunktur 2008 i och med en global finanskris. Efter 2010 har 

Sverige befunnits sig i en tillväxtfas, dock har denna tillväxtfas varit något dämpad på grund 

av en skuldkris som råder på ett internationellt plan idag (2012). Eftersom att Sverige idag 

(2012) befinner sig i en tillväxtfas bör detta betyda att revisionsbyråer har en ljus syn på 

framtiden och därav nyanställer i högre grad fler medarbetar nu än vad som har skett de 

senaste åren. Även revisorerna bör se optimistiskt på framtiden eftersom de tenderar att leta 

efter nya arbeten. 
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4. Dysfunktionellt beteende  
Detta kapitel är det första teorikapitlet i denna studie och omfattar revisorers dysfunktionella 

beteende. Dysfunktionellt beteende hos revisorer kan delas in i två olika beteenden vilka är 

kvalitetshotande beteende och underrapportering av tid. Dessa beteenden utvecklas närmare 

då de är studiens två beroende variabler.  

4.1 Kvalitetshotande beteende (KHB) 

Revisorer kan agera på en rad olika sätt som kan hota kvalitén i deras arbete. Att agera på ett 

sätt som på något vis kan hota denna kvalité brukar benämnas som ett kvalitetshotande 

beteende eller KHB. (Pierce och Sweeney 2004,780)  

 

Det första stora försöket att mäta och förklara det kvalitetshotande beteendet gjordes 1978 

vilket sedan låg till grund för Alderman och Deitrick (1982) som fann att det förelåg höga 

nivåer av att revisorer felaktigt och förhastat avslutar en kontrollpunkt. Detta betyder att 

revisorn avslutar ett kontrollsteg för tidigt och att det inte färdigställs på ett korrekt sätt vilket 

även är något som utelämnas i rapporten av arbetet. Detta beteende skapar ett hot mot kvalitén 

i revisorns arbete och ger det interna kontrollsystemen mindre betydelse. (Otley och Pierce 

1996a) En mängd andra typer av beteenden som rör revisorers arbete har undersökts genom 

åren. Kelly och Margheim (1987) (refererad i Otley och Pierce 1996a, 35) undersökte 

revisorers beteenden utifrån att de nöjer sig med en kunds svaga förklaring, gör för ytliga 

granskningar av material eller inte följer uppsatta lagar, normer och regler som de bör. Alla 

dessa beteenden förekom i Kelley och Margeheims studie och har genom åren använts i fler 

studier, bland annat i Pierce och Sweeney (2004). 

 

Det dysfunktionella beteendet har i stor utsträckning relaterats till de svåruppnådda 

tidsbudgetarna revisorer arbetar utifrån. (Otley och Pierce 1996a, 35) Felaktig och förhastad 

avslutad kontrollpunkt menar Otley och Pierce (1996a, 35) är det mest hotfulla beteendet mot 

kvalitén i revisionen och det har tydligt visats att tidsbudgetpress skapar detta beteende. Ett 

flertal studier har bekräftat detta, bland annat Alderman och Deitrick 1982; Kelley och Seiler 

1982; Lightner et al 1982 (refererad i Otley och Pierce 1996a, 35) Även i senare studier, bland 

annat av Pierce och Sweeney (2004) undersöktes sambandet till en revisors upplevda 

tidsbudgetpress för ett uppdrag i relation till kvalitetshotande beteende. Denna studie utgick 

från en stor mängd data och bekräftade även detta samband återigen. Pierce och Sweeney 

(2004, 414-415) framhäver att tidsbudgetpress är den variabel som bär den största 

förklaringen till det dysfunktionella beteendet hos revisorer.  

 

En rad andra variabler har även undersökts i relation till det kvalitetshotande beteendet 

(Pierce och Sweeney 2004, 780-781) Sweeney och Pierce (2004, 781) sammanställer dessa 

områden i fyra kategorier, se figur 3. Sammanställningen är gjord för dysfunktionella 

beteenden som helhet där det kvalitetshotande beteendet tillsammans med underrapportering 

av tid är representerat.  
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Variabler som undersökts  Exempel på studier som undersökt variablerna 

Individuella/Personliga Malone och Roberts (1996) 

Typ A beteende, behov av acceptans, McNair (1987) 

behov av att lyckas, självförtroende,  Donnelly (2003) 

etisk uppfattning, organisatorisk och  Sweeney och Pierce (2006) 

yrkesrelaterat engagemang, stolthet till yrket Pierce och Sweeney (2006) 

    

Överordnad, Chefer Otley och Pierce (1995) 

Ledarskapstyp, chefs godkännande av beteende Kelley och Margheim (1990) 

  Pierce och Sweeney (2004) 

Kontrollsystem Alderman och Deitrick (1982) 

Tidspress, delaktighet i att sätta mål,  Otley och Pierce (1996a) 

tonvikt på budget, typ av utvärdering, kvalitetskontroller Pierce och Sweeney (2004) 

    

Kontextuella Malone och Roberts (1996) 

Storlek på byrå, revisorns position i företaget,  Kelley och Margheim (1987) 

Revisionsområde, klientstorlek, osäkerheter kring miljö,  Carcello et al (1996) 

risk för uppgift, typ av test, fast eller rölig avgift,  Otley och Pierce (1996a) 

kunds influenser, kunds skulder.    

Tabell 1. Variabler som undersökts (Egen omarbetad och uppdaterad version av av Sweeney 

och Pierce 2004,781 sammanställning av tidigare forskning) 

 

Det första undersökningsområdet fokuserar på individuella/personliga variabler så som en 

individs vilja att vinna och konkurrera som är en del av ett typ A beteende, dess beslutsamhet, 

behov av acceptans, behov av att lyckas, självförtroende och även moral och stolthet i yrket. 

Malone och Robert (1996) undersökte bland annat revisorers personlighetsdrag och revisorers 

förhållande och egenskaper till yrket. De fann att personlighetsdrag som behov av att lyckas 

och behov av acceptans omvänt relaterade till dysfunktionellt beteende. Detta betyder att det 

är egenskaper och personlighetsdrag som skapar ett lägre dysfunktionellt beteende hos 

revisorer. Vidare fann man inga andra signifikanta samband till övriga variabler så som 

självförtroende, självkontroll och Typ A beteende. Typ A beteende kan beskrivas som att vara 

aggressiv, tidsmedveten och arbetsorienterad. Dessa individer är tävlingsinriktade och svarar 

starkt på konkurrens (Malone och Roberts 1996, 54). Trots detta fanns det ändå relationer till 

dessa variabler och ett dysfunktionellt beteende. (Malone och Roberts 1996, 60) 

 

Det andra området har undersökts utifrån förklaringsvariabler kring överordnads påverkan 

och faktorer så som ledarskapstyp och hur en överordnad tolererar avvikande beteenden. 

Kelley och Margheim (1990, 38-39) fann inga signifikanta bevis för sina 

undersökningsvariabler men fann trots detta ändå många samband. Bland annat fann de att 

revisorsassistenter som arbetar under kvalificerade revisorer som agerar efter riktlinjer och 

skapar en god struktur i sitt arbete påverkar assistenterna i deras agerande. Det leder till ett 

minskat dysfunktionellt beteende hos dessa individer och därmed även minskar risken för 

lägre kvalité i arbetet. Vidare fann de att revisorsassistenter som arbetar med kvalificerade 

revisorer vilka har låga värden av Typ A beteende även påverkade det dysfunktionella 

beteendet till lägre nivåer. Låga nivåer av detta medförde alltså en påverkan hos underordnade 

i den grad att man såg tydliga samband.   

 

Den tredje kategorin benämns som påverkan från kontrollsystem. Här faller 

kvalitetskontroller, tidspress, budget och utvärderingssystem in. Pierce och Sweeney (2004) 

undersökte bland annat utvärderingssystem och tidspressens betydelse i yrket. Pierce och 

Sweeney fann att dessa variabler signifikant relaterade till ett dysfunktionellt beteende och 

menade även att revisionsyrket och dess strukturer har förändrats under det senaste årtiondet 
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vilket delvis kunde förklara utfallet. Med detta menade Pierce och Sweeney (2004, 415,435-

437) att tidigare undersökta variabler så som tidspress och utvärderingssystem då kan ha 

förändrats under denna tid.  

 

Detta gör att nya studier kring det dysfunktionella beteendet blir intressant då förutsättningar 

förändras inom yrket. Med yttre påverkan av exempelvis lagförändringar, konjunkturer och 

skandaler skapas förändringar och nya förutsättningar för revisionsbranschen.   

 

Den fjärde kategorin innefattar kontextuella variabler som storlek på företag, befattning inom 

företaget och företagskultur för att nämna några. Otley och Pierce (1996a, 48-49) belyste 

skillnader i undersökningar som gjorts mellan olika länder och hur olika klimat och miljöer 

samt yttre påverkan för en bransch inom ett land kan skilja sig och skapa olikheter i ett 

dysfunktionellt beteende hos revisorer. Otley och Pierce lyfter fram USA som ett exempel då 

många undersökningar har gjorts i detta land vilket kan skapa en större medvetenhet hos 

företag i USA kring det dysfunktionella beteendet och dess problem än i andra länder.  Vidare 

menar de att företag kan ta olika vägar för att minska problemet. Företag kan förbjuda och 

straffa vissa typer av beteenden eller öka sina kontroller för att minska risken att de ska 

förekomma. Olika sätt att angripa problemet leder till olika påverkan på det dysfunktionella 

beteendet.  

 

Detta belyser att företag kan vara olika medvetna om sina problem och därav skapa olika 

förutsättningar för att förhindra det. Vad som är viktigt och vad som delvis är vårt syfte med 

denna studie är att belysa hur individuella faktorer påverkar det dysfunktionella beteendet för 

att göra revisionsbranschen mer medveten om sina anställdas beteenden för att kunna påverka 

detta. 

 

Genomgående har det visat sig vara svårt att finna starka och konsekventa samband mellan 

variabler relaterade till ett dysfunktionellt beteende hos revisorer. Då forskning visar 

signifikans i en studie visar den det motsatta i en annan, många studier säger emot varandra. 

Exempelvis fann Malone och Roberts (1996, 62) att tidsbudgetpress inte signifikant kunde 

relateras till ett dysfunktionellt beteende hos revisorer trots att det är den variabel som flest 

gånger visat sig relatera till detta beteende och som forskare är mest enade om. Detta visar på 

en svårighet med att undersöka variabler i sin relation till dysfunktionellt beteende. Malone 

och Roberts (1996, 62) uttrycker sig även om svårigheten med att skapa sig en verklig bild av 

detta beteende då individer svarar på frågor som rör deras eget agerande. Det finns en tendens 

att underskatta sitt beteende och inte alltid vara sanningsenlig. Mer om denna problematik 

diskuteras i kapitel 7.4. 

 

Det finns även andra variabler som har sin påverkan till det dysfunktionella beteendet hos 

revisorn utanför de fyra stora undersökningsområden som Sweeney och Pierce (2004) 

presenterade. Upplevda konsekvenser för det kvalitetshotande beteendet var något som Pierce 

och Sweeney (2006) undersökte. De fann att revisorer tenderade att variera i sitt 

dysfunktionella agerande beroende på hur stor sannolikheten var att en överordnad upptäckte 

dem. Det fanns en stark uppfattning om att konsekvenser för beteendet var påtagligare om det 

upptäcktes än om det inte gjorde det. Vad som dock inte kunde utläsas från respondenternas 

svar var vilka konsekvenser som skapades av beteendet, det fanns ingen tydlig uppfattning om 

vilka konsekvenser som skapades då revisorn blir upptäckt. Positiva konsekvenser som 

förbättrad möjlighet till befordran, mer eftertraktade uppdrag och att slippa mindre 

eftertraktade jobb fann man inte heller en enighet i. Många revisorer upplevde konsekvenser 
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som helt ofarliga där konsekvenser inte existerade eller att en tillsägelse endast förelåg. Man 

fann dock enighet hos revisorerna i deras tro om att det skapar ett sämre rykte.   

 

En människas försvarsmekanismer har relaterats till revisorn och det dysfunktionella 

beteendet. Som förklaring till ett dysfunktionellt beteende menade Argyris (1990a) (refererad 

i Sweeney och Pierce 2006, 861) att rädsla för att visa sig vara sämre än andra och därav 

riskera att bli utskämd och känna sig generad kan påverka agerandet i en situation som 

upplevs som övermäktig, exempelvis vid en ouppnåelig tidsbudget. Att ta upp ett problem och 

diskutera det med en överordnad skapar även en situation där ett erkännande om att något är 

för övermäktigt kan upplevas som pinsamt och generande för individen. Utifrån att skydda sig 

själv från att hamna i situationer som kan vara generande och nedvärderande skapas alltså ett 

beteende som direkt kan hota kvalitén i arbetet. Detta kallar Argyris (1990a) för 

organisatoriska försvarsmekanismer hos individen. Vidare menar Sweeney och Pierce (2006, 

861) att det skapas en allmän acceptans i dessa försvarsmekanismer efter en tid inom en 

organisation. Det skapas mönster och trender som tillåter ett visst beteende som sedan även 

ärvs av andra. Liknande acceptans och påverkan av medarbetare har även framkommit i en 

tidigare undersökning av Otley och Pierce (1996a, 33-34). 

 

Vi avser att använda oss av kvalitetshotande beteende (KHB) som en beroende variabel i vår 

undersökning, med syfte att undersöka hur vanligt detta beteende är samt undersöka dess 

relation till fem stycken oberoende variabler som relaterar till en revisor på olika sätt. För 

närmare information kring de oberoende variablerna se kapitel 5.  

 

 

4.2 Underrapportering av tid (URT) 

Underrapportering av tid eller URT, vilket betyder att anställda manipulerar sin 

tidsrapportering för att ge bilden av att mindre tid har lagts ner på ett uppdrag än vad som 

faktiskt är fallet, har visat sig vanligt i branscher och former av yrken som sysslar med 

konsultering. Revision är ett sådant yrke och underrapportering är även vanligt här. (Sweeney 

och Pierce 2006, 859) 

 

Underrapportering av tid är dock inte direkt kvalitetshotande men kan indirekt leda till olika 

former av skevhet inom organisationen. En konsekvens som kan bidra till detta är att 

utvärderingar av personalen kan komma att bedömas på felaktiga grunder då det ser ut som att 

revisorn följt sina budgetar och gjort ett bra jobb när sanning är att mycket tid har lagts ner på 

egen fritid. Detta skapar i sin tur lägre intäkter för företaget då tid inte rapporteras som det bör 

vilket minskar kostnaden för kunden samt att det även bidrar till att framtida budgetar blir 

svårare att uppnå. Då budgetplanering bygger på vad som tidigare har visat sig fungera kan 

revisionsbyrån då pressa budgeten ytterligare för att sänka sitt slutpris till kund och för att 

effektivisera sin verksamhet och kunna konkurrera bättre. (Otley och Pierce 1996a, 35; 

Donnelly, Quirin & O'Bryan 2003, 87-89) Otley och Pierce (1996a, 33) beskriver detta som 

en konflikt mellan kostnad och kvalité. 

 

Kostnad och kvalité är något som företag i alla dess former ständig kämpar med och försöker 

balansera. Inom revisionsbranschen så talar man om kvalité bland annat i form av att 

säkerställa kundens räkenskaper och för kunden kostar denna granskning och säkerställande 

av information pengar. Det ligger en dold problematik inom revisionsbranschen där man ska 

försöka upprätthålla en hög kvalité samtidigt som man behöver skapa och bibehålla en stark 

  



25 

 

kommersiell bild av företaget (Pierce och Sweeney 2004, 415-416). För att öka kvalitén i 

arbetet krävs det generellt sett att revisorer lägger ner och investerar mer tid i granskningens 

olika delar, vilket även leder till ökade kostnader. (Pierce och Sweeney 2004, 417) Kostnaden 

för revision drivs i stor utsträckning av nedlagda timmar på ett uppdrag och anställda har 

begränsad tid till olika delar av uppdraget. (Pierce och Sweeney 2004, 415-416) Malone och 

Roberts (1996) samt Otley och Pierce (1996a) menar att detta kan påverka revisorers beteende 

till en rad olika ageranden vilka kan vara direkt eller indirekt kvalitetshotande.  

 

För att sammanfatta relationen skapas utifrån den externa konkurrensen en strid om kunderna, 

vilka söker låga priser men även hög kvalité. För att få ner kostnaden krävs det att revisorerna 

lägger ner färre timmar på uppdragen, vilket då kan leda till att revisorer känner sig pressade 

av detta och har svårt att hitta en lösning för att hålla sig inom den utsatta tiden. De kan lösa 

problemet genom att agera dysfunktionellt i form av att underrapportera tid.  

 

URT är ett område och beteende som har diskuterats och undersökts i stor utsträckning genom 

åren. Slutsatser om hur URT påverkar yrket och i vilken utsträckning individer agerar 

dysfunktionellt har visat sig vara svåra att förklara och skapar olika slutsatser hos forskare. 

Exempelvis har tidsbudgetar som tidigare nämnts i stor utsträckning diskuterats och 

undersökts som en bidragande faktor till ett dysfunktionellt beteende och URT, samtidigt som 

positiva effekter belysts som personalens välvilja och personliga uppoffrande av egen tid för 

att gynna organisationen och kunden revisorn arbetar för. (Sweeney och Pierce 2006, 859) 

 

Sweeney och Pierce (2006, 859) menar att det kring URT finns fler relationer och 

dimensioner till agerandet än till de andra direkt kvalitetshotande beteendena. Det är ett 

beteende som är mer tvetydigt i sina diskussioner i relation till det andra dysfunktionella 

beteendet KHB som tidigare nämnts i kapitel 4.1. Med detta menar Sweeney och Pierce att 

anledningarna till att man underrapporterar tid kan vara fler och ha sin påverkan av fler 

faktorer än de ageranden som faller in under KHB. Vidare menar Sweeney och Pierce att 

mycket av det dysfunktionella beteendet är relaterat till tidspress vilket i fallet för URT 

skapas mest utifrån tidsbudgetar som bör hållas. Forskning visar dock att tidsbudgetar får en 

allt mindre betydelse i yrket idag än tidigare vilket då bör minska pressen av att uppfylla 

dessa. Dock visar sig URT fortfarande bestå i minst lika hög grad som tidigare. Tidigare 

nivåer av detta beteende, där respondenterna har besvarat om de någon gång agerat 

dysfunktionellt i form av URT, har uppgått till mellan 55 procent och 84 procent i 

undersökningar av bland annat Pierce och Sweeney (2003); Lightner et al (1982) (refererad i 

Sweeney och Pierce 2006, 859) samt Otley och Pierce (1996b). Detta styrker teorin om att 

URT är ett komplext område och att det inte bara har sin förklaring i tidspress.  

 

Ledarskapstyp var en faktor som Otley och Pierce (1996b, 65, 68-69) undersökte och fann att 

ledaregenskaper och strukturer av ledarskap inom revisionsbyråerna påverkade det 

dysfunktionella beteendet. Höga nivåer av goda egenskaper hos ledare så som att vara 

stöttande och hjälpsamma samt strukturer av ledare som skapar välfungerade kontroller och 

tydlighet i arbetet minskar det dysfunktionella beteendet hos revisorer.  

 

I en tidigare studie av McNair (1987) (refererad Otley och Pierce 1996a, 48) fann man att 

många revisorer upplevde att deras överordnade godkände ett agerande att underrapportera 

tid. Så hög siffra som 33 procent menade att de fått direktiv att underrapportera tid. Cook och 

Kelley (1991) fann i sin studie denna siffra uppgå till 63 procent. Vidare trodde 95 procent av 

revisorerna i McNairs studie att överordnade underrapporterade tid.   
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Ponemon (1992, 185) undersökte orsaker till att revisorer underrapporterar tid där grupptryck 

och moral var två av de förklarande variablerna. Dessa visade sig vara bidragande faktorer till 

ett agerande att underrapportera tid. 52 procent av de tillfrågade revisorerna upplevde press 

från sina kollegor då de utför sina uppdrag och uppgifter. Det var även 52 procent av de 

tillfrågade revisorerna som ansåg att underrapportering inte var oetiskt i varje situation och 19 

procent ansåg att det inte var oetiskt överhuvudtaget.  

 

Shapeero, Koh och Killough (2003, 486) fann i sin undersökning att revisorer ser annorlunda 

på olika dysfunktionella beteenden. Förhastad och felaktigt utförd kontrollpunkt, den 

allvarligaste formen av kvalitetshotande beteende och underrapportering av tid ställdes mot 

varandra för att se hur revisorer upplevde och agerade utifrån ett etiskt resonemang. De visade 

sig att 88 procent svarade att de starkt kände att förhastat och felaktigt avslutat kontrollpunkt 

inte var något som de skulle delta i, bara 61 procent hade denna uppfattning om att 

underrapportera. Man fann även att faktorer så som framtida belöning och teknisk utvärdering 

av arbetet signifikant relaterade till revisorernas underrapportering. Sweeney och Pierce 

(2006, 863) menar att en individ som underrapporterar tid kan göra detta för att framställa sig 

som en person som hanterar sin tidsbudget på ett bra sätt och genom detta skapa ett bättre 

utvärderingsunderlag för sig själv. Samma variabler visade sig inte vara signifikanta i relation 

till förhastad och felaktigt avslutad kontrollpunkt. Respondenterna upplevde i större 

utsträckning att underrapportering av tid skapade möjligheter till en bättre 

utvärderingsmöjlighet än vad förhastad och felaktigt avslutad kontrollpunkt gjorde. Shapeero 

et al (2003, 486) menar att detta betyder att revisorer i stor utsträckning tenderar att vara 

konsekvensbaserade i sitt agerande då beslut tas att ingå i ett dysfunktionellt beteende. 

Framtida konsekvenser som kan skapa fördelar vägs alltså mot varandra där 

underrapportering tydligt visade sig skapa detta.  

 

Tidigare undersökningar som presenterats ovan är relativt bred i sin förklaring till det 

dysfunktionella beteendet och URT. Vissa av de förklarande variablerna kring URT har 

använts och undersökts vid ett flertal tillfällen medans andra endast undersökts en gång. Som 

tidigare nämnts av Sweeney och Pierce (2006, 859) är URT ett komplext område som kan 

söka sin förklaring ur en mängd saker. Att relatera och undersöka variabler som tidigare har 

och inte har undersökts är viktigt för att stärka förståelsen för detta beteende.  

 

Vi avser att använda oss av URT som en beroende variabel i vår undersökning, med syfte att 

undersöka hur vanligt detta beteende är samt undersöka dess relation till fem stycken 

oberoende variabler som relaterar till en revisor på olika sätt. För närmare information kring 

de oberoende variablerna se kapitel 5.  
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5. Individuella faktorer  
Detta kapitel är det andra och sista teorikapitlet och avser att presentera studiens fem 

oberoende variabler vilka är: Tidsbudgetpress, Behov av att lyckas, Behov av status, att vara 

Tävlingsinriktad och Vilja att lämna företaget. De oberoende variablerna kommer i detta 

kapitel att förklaras utifrån tidigare forskning och hur de relaterar till en revisors 

dysfunktionella beteende. Förklaringar och relationer till revisorer och det dysfunktionella 

beteendet kommer till största del att härledas från revisionsyrket och organisatoriska 

faktorer.  

 

Viktigt att belysa för en fortsatt läsning av detta kapitel är att de fem oberoende variablerna 

kommer att lyftas fram och förklaras i sin relation till dysfunktionellt beteende. Detta är något 

negativt och hotar kvalitén i revisorernas arbete. Vad som inte kommer att belysas i vidare 

stor utsträckning är de positiva konsekvenser som de oberoende variablerna kan leda till, 

exempelvis som en persons behov av att lyckas som kan vara något positivt för både företaget 

och individen. Detta kommer alltså inte att belysas då syftet med studien inte är att undersöka 

och förklara vad som kan förbättra revisionskvalitén.  

5.1 Tidsbudgetpress  

En röd tråd som har gått genom forskningen kring revisorers dysfunktionella beteende är 

sambandet mellan upplevd tidspress hos revisorer och dysfunktionellt beteende. De flesta 

undersökningsvariabler kan direkt eller indirekt härledas från någon form av tidspress.  

Begreppet tidspress har inom forskningen delats upp i två former av tidspress, dels från 

tidsbudget och dels från deadlines där de ses som två skilda undersökningsvariabler (Sweeney 

och Pierce 2004, 782). Skillnaden mellan en tidsbudget och en deadline är att revisorn under 

en tidsbudget har tilldelats ett antal timmar för att slutföra en revision, medans det under en 

deadline ska slutföras inom en viss tidsperiod. (Margheim, Kelley och Pattison 2005, 24; 

Sweeney och Pierce 2004, 789) 

 

Inom revisionsbranschen är budgetar viktigt och spelar en stor betydelse. Det hjälper revisorer 

att balansera kostnadskontroll och kvalité i arbetet. Då balansen sviktar kan kostnader både 

öka och minska där det senare är mer önskvärt. Detta betyder att man antingen har 

underbudgeterat eller överbudgeterat i sin planering. Att veta detta kan hjälpa företaget att 

identifiera var problem föreligger för att senare kunna lösa problemet och effektivisera arbetet 

i högre grad. (Ettredge et al. 2008, 4) En annan viktig del i att analysera och identifiera 

avvikelser från budgetar är att revisionsbyråerna kan omdirigera sina anställda kring olika 

uppdrag där det antingen behövs mer eller mindre krafter. Detta skapar en situation där 

resurserna används på ett så effektivt sätt som möjligt vilket jämnar ut eventuella risker med 

att orsaka en sviktande balans. (Ettredge et al. 2008, 4)  

 

Att analysera avvikelser från budgetar kan även vara av stor vikt för anställdas utvärdering. 

En revisors förmåga att hålla sig inom utsatta tidsbudgetar och möta viktiga tidsmål är av stor 

vikt i revisorns möjlighet att avancera inom företaget. Detta är något forskare ifrågasätter och 

till viss del anser opassande då studier har visat att utvärderingar av tidshantering kan leda till 

ett dysfunktionellt beteende hos revisorer. (Ettredge et al. 2008, 4) 

 

Kelley och Seiler (1982) (refererad i Otley och Pierce 1996b) fann att 55 procent av alla 

tillfrågade revisorer upplevde att tidshantering av uppsatta budgetar hade stor betydelse för en 
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senare utvärdering. En generell slutsats var att det låg för mycket tyngd kring denna 

bedömningsaspekt i relation till helhetsbedömningen av en revisors prestationer. Otley och 

Pierce (1996b, 74) fann i sin undersökning denna siffra uppgå till 37 procent men med en nivå 

på 69 procent av de tillfrågade som upplevde det som ”väldigt viktigt” och ”viktigt”. Pierce 

och Sweeney (2004, 430) undersökte samma område och ställde liknande frågor och fann att 

10 procent ansåg att det var ”väldigt viktigt” och 49 procent  att det var ”viktigt”. Otley och 

Pierce (1996a, 38) fann i en annan undersökning samma år att 45 procent av revisorerna 

upplevde tidsbudgetar som svåra eller omöjliga att nå. Pierce och Sweeney (2004, 429) fann 

denna siffra uppgå till 36 procent. 

 

Tidbudgetpress har konsekvent relaterats till dysfunktionellt beteende hos revisorer både 

utifrån underrapportering av tid och alla ageranden i det direkt kvalitetshotande beteendet. 

Kelley och Margheim (1990, 37-39) undersökte dessa relationer och fann sambandet som U-

format. Detta betyder att när revisorer känner att tidspressen från budget ökar så ökar det 

dysfunktionella beteendet. Dock sker detta bara till en viss grad hos revisorerna för när 

tidsbudgeten blir omöjlig att uppnå ger revisorerna upp kampen med att försöka hålla den och 

av den anledningen minskar det dysfunktionella beteendet. Av den anledningen bör man då 

förvänta sig att det dysfunktionella beteendet är lågt då tidsbudgeten är väldigt enkel att uppnå 

och när den är omöjlig att uppnå. Pierce och Sweeney (2004, 782) fann dock detta samband 

som linjärt. De menar att detta är ett komplext problem att mäta då det relaterar mycket till 

motivationer och en karaktärsdrag hos individer. Genom dessa år av studier (1990-2004) har 

alltså den upplevda känslan och svårigheter med att uppnå budgetar och dess relation till 

utvärderingssystem visat sig hög hos revisorer, samtidigt ser vi också att den avtar.  

 

Pierce och Sweeney (2004, 435) menar att konjunkturer och olika ekonomiska tider kan skapa 

skiftningar i fokuset kring tidsbudgetar. Det leder till att personalomsättningen påverkas och 

även hur kunderna väljer sin revisor i ekonomiskt pressade situationer, det vill säga att de i 

större utsträckning utgår från priset i sitt val. Vidare menar Pierce och Sweeney att det med 

detta följer olika stort fokus på tidsbudgetar där det exempelvis kring mindre 

revisionsuppdrag blir viktigare att följa tidsbudgetar i jämförelse mot större uppdrag. Detta 

riktar då istället ett större fokus mot andra sätt att hålla sig inom tidsramarna, deadlines blir 

därför allt viktigare.  

 

Deadlines syftar till att en revisor ska utföra ett arbete eller uppdrag inom en viss tid. Dessa 

deadlines kan vara interna eller externa. Med interna menas att byrån själv har satt en gräns 

för när ett arbete ska vara klart. De externa skapas av kunder eller påverkan av regleringar. 

(Sweeney och Pierce 2004, 789) Pierce och Sweeney (2004, 435) menar att det bör riktas ett 

större fokus än tidigare åt deadlines påverkan till det dysfunktionella beteendet hos revisorer. 

Sweeney och Pierce (2004, 789-790) fann att revisionsbyråers fokus på tidsbudgetar tenderar 

att minska. Dezoort och Lord (1997) (refererad i Pierce och Sweeney 2004, 415-416) menar 

att press från deadlines även kan vara mer relevant än vad som tidigare uttryckts och att 

deadlines påverkar individen annorlunda i jämförelse med tidsbudgetar, att det är skadligare 

för välmåendet. Vidare menar Pierce och Sweeney (2004, 435) att det dock fortfarande är av 

större vikt att förstå sig på och undersöka tidsbudgetar och inte deadlines i relation till det 

dysfunktionella beteendet. Detta då tidsbudgetar under en längre tid visat sig relatera till 

beteendet och fortfarande ändå är en större påverkande faktor till det dysfunktionella 

beteendet.  

 

Sweeney och Pierce (2004, 781) menar att revisionsbranschen har förändrats dramatiskt sedan 

de flesta studier gjordes på 1980-90-talet och beskriver nyttan av att undersöka många av de 
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tidigare variablerna återigen. Samma sak gäller i dagens revisionsbransch, det har gått många 

år sedan variabler undersöktes i sin relation till ett dysfunktionellt beteende. Med de svenska 

lagförändringarna för småföretag, finanskrisen och den rådande ekonomiska konjunkturen 

och de senare årens påverkan av skandaler inom yrket bör även detta klassas som stora 

förändringar. Sweeney och Pierce (2004, 781) och även Donnelly et al (2003, 87-88) 

argumenterar för att studier av denna typ behövs i större utsträckning och även att de bör 

utföras och undersökas med jämna mellanrum. 

 

Många av de variabler som undersökts genom åren i samband till dysfunktionellt beteende 

hos revisorer har visat sig tala emot varandra vid olika undersökningstillfällen. 

Tidsbudgetpress har dock inte visat sig variera i samma utsträckning och det är den variabel 

som konsekvent har visat sig signifikant i tidigare undersökningar och förklarar det 

dysfunktionella beteendet mest. Det är även en variabel som är undersökt i väldigt stor 

utsträckning. (Pierce och Sweeney 2004, 418) Som vi tidigare nämnde i forskningsgapet för 

detta område (kapitel 1.2) behöver förklaringsvariabler till det dysfunktionella beteendet 

undersökas med jämna mellanrum då revisionsyrket ständigt utvecklas och förändras. 

 

Vi avser att undersöka revisorers tidsbudgetpress i relation till det dysfunktionella beteendet. 

Detta är undersökningens oberoende variabel 1.  

 

 

5.2 Vilja att lämna företaget 

Brierley och Gwilliam (2003, 434) beskriver revisionsbyråer i allmänhet som tydligt 

hierarkiska i sin struktur och att de besitter höga rekryteringsnivåer. Varje år nyanställs många 

in i revisionsbranschen och av dessa lyckas en väldigt liten skara ta sig hela vägen upp i den 

pyramidformade hierarkiska organisationen för att där bli partners. (Brierley och Gwilliam 

2003, 433-434) Vägen till toppen är väldigt tydlig från första början och chansen till att 

avancera inom företaget brukar ligga inom vissa tidsperioder. För varje misslyckande med att 

följa den förutbestämda stegen inom den tidsenligt ”rätta” perioden försämras revisorns 

chanser att avancera och ta sig hela vägen upp till toppen inom organisationen. (Brierley och 

Gwilliam, 2003, 434) 

 

Ett vidare problem som Brierley och Gwilliam (2003, 434) nämner är kostnaderna för att 

nyanställa för de stora byråerna varje år. Det kräver stora summor pengar att nyanställa i den 

omfattningen som de största byråerna gör. Kostnader uppstår från löner och de stora resurser 

som krävs för att utbilda de nyanställda.  Kostnaden i sig är inte det stora problemet dock, det 

som skapar ett problem eller oro för revisionsbyråerna är att personalomsättningen är hög 

inom branschen. (Brierley och Gwilliam 2003, 434) Ernst and Young (2011) exempelvis, som 

är en av de stora inom området revision, presenterar i sin hållbarhetsredovisning ett 

personalomsättningssnitt på 28 procent för anställda under 30 år mellan åren 2009-2011.  Att 

lägga ner stora summor med pengar för att anställa och utbilda för att sedan se en stor del av 

dessa anställda lämna byrån inom en relativt kort period är inte önskvärt. Detta skapar 

problem för företagen i sin planering och skapar en bristande kontinuitet i yrket som kan 

drabba kunden och leda till sämre relationer och lägre kvalité i arbetet menar Brierley och 

Gwilliam (2003, 434). 

 

Hermansson, Carcello, Hermansson, Milano, Polansky, Williams och Doyle (1995, 39-40) 

menar att en hög personalomsättning och bristande kontinuitet av anställda ute hos kund kan 
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skapa en irritation hos kunden. Pierce och Sweeney (2004, 421) menar i sin undersökning 

även att det har skett en ökad nivå av upplevd press från kunder och en högre grad av 

medvetenhet hos revisorer om riskerna med att utföra ett dåligt jobb. Vidare menar 

Hermansson et al att riskerna är många men att den största risken är att bli stämd och att 

behöva ingå i en rättsprocess som kan smutsa ner ryktet hos företaget. Hermansson et al 

(1995, 39-40) uttrycker vikten av att behålla sina anställda för att behålla och skapa hög 

kvalité i arbetet. 

 

Brierley och Gwilliam (2003, 434-435) menar att hög personalomsättning hos de flesta stora 

revisionsbyråer ändå har visat sig fungera. Höga personalomsättningssiffror är alltså inte ett 

så stort problem för de stora byråerna inom revisionsbranschen. Den tydliga hierarkiska 

strukturen håller även på att jämnas ut mer inom yrket och revisorers val av karriär ses som 

mer öppen vilket kan gynna de personer som misslyckats i sitt försök att nå en högre position 

inom företaget. Detta kan bidra till ett ökat intresse att stanna inom företaget och att lyckas på 

andra håll. (Brierley och Gwilliam 2003, 434-435) 

 

Kelley och Margheim (1990, 22) menar att attityder och anledningar till att en individ väljer 

att lämna sitt yrke eller organisationen denne tillhör kan relateras till ett dysfunktionellt 

beteende, även att viljan att stanna eller lämna sitt arbete kan påverka ett specifikt agerande.  

 

Malone och Roberts (1996) undersökte flera olika variabler utifrån individen och dess yrke. 

En av dessa variabler var vilja att stanna inom företaget. Denna variabel visade sig inte vara 

signifikant i sin relation till ett kvalitetshotande beteende hos de undersökta revisorerna. Den 

deskriptiva statistiken i denna studie visar ett medelvärde på 10 utifrån ett svarsintervall på 3-

15 för revisorernas i deras svar på vilja att stanna inom företaget. Det får ses som relativt 

starkt då denna bransch har hög personalomsättning i allmänhet. Studien är dock från år 1996 

och yrket har förändrats sedan dess. Personalomsättningen är högre idag än vad den tidigare 

har varit och detta kan vara ett problem som kan skapa ett annat utfall om variabeln undersöks 

återigen.  

 

En annan viktig del i personalomsättningsproblematiken är konjunkturers påverkan. Det har 

visat sig att revisorers vilja att lämna företaget är högre när ekonomin blomstrar än när den 

krisar. När det går bra för kunder och självförtroendet är på topp spenderar de mer, de 

förväntar sig att det ska gå ännu bättre och är mer villiga att spendera pengar. Detta kan locka 

revisorer att byta jobb då de kan bli erbjudna bättre avtal på många sätt. Detta gör det svårt för 

företag i allmänhet att behålla sina anställda under högkonjunkturer. (Deloitte, 2009) Som vi 

nämnt tidigare i kapitel 1.1 och 3.6 befinner vi oss just nu (2012) i en återhämtning från en 

lågkonjunktur och detta kan påverka revisorers vilja att lämna företaget.  

 

Planer på att lämna sitt arbete kan defineras på detta sätt: “conscious and deliberate 

willfulness to leave the organization within a certain time interval”, e.g., the next six months 

(Tett and Meyer, 1993) (citerad i Deloitte, 2009)  

 

Malone och Roberts (1996, 55) menar att en revisor kan agera dysfunktionellt i sitt yrke då 

det finns en vilja att lämna företaget. Att revisorn agerar på detta sätt kan även förklaras i en 

minskad rädsla för att få dåliga utvärderingar, att få dålig kritik, bli tillrättavisad eller helt 

enkelt bli ertappad med att göra något som skadar kvalitén i arbetet. Oron över att inte bli 

befordrad och att inte lyckas i sitt arbete kan vara lägre då revisorn inte har för avsikt eller en 

stark vilja att uppnå detta. (Malone och Roberts 1996, 55) Donnelly et al (2003, 90-94) menar 

att personer med avsikt att lämna företaget har högre grad av acceptans till det dysfunktionella 
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beteendet. Vidare menar Donnely et al (2003, 90-94) att det kan vara positivt då en högre grad 

av vilja att lämna företaget kan leda till att man frivilligt lämnar företaget vilket i sin tur kan 

leda till att kvalitén istället blir bättre.  

 

Vi avser att undersöka revisorers vilja att lämna företaget i relation till det dysfunktionella 

beteendet. Detta är undersökningens oberoende variabel 2.  

 

 

5.3 Behov av att lyckas 

Så tidigt som år 1890 nämndes det i forskning vikten av att förstå vad som leder människor 

till ett behov av att lyckas. Redan då talade man om en människas ego och en människas 

drivkrafter av att uppfylla sina egna drömmar och mål, vilka leder till ett välmående och en 

förhöjs självkänsla. Motsatsen är att misslyckas, vilket skapar frustration och förödmjukelse. 

(Fineman 1977, 1)  

 

Senare under 1930-talet utvecklade Murray (1938) (refererad i Fineman 1977, 1) uttrycket 

”need for achievement” eller ”nAch” som ofta används än idag. Detta uttryck låg till grunden 

för en människas önskan/vilja att göra någonting och färdigställa detta så fort och så bra som 

möjligt. Det inkluderar även att lyckas med svåra uppgifter som individen tar sig an. Till detta 

hör även att lika snabbt och bra kunna hantera, manipulera och organisera fysiska objekt, 

människor och ideer.  

 

McClelland, Atkinson, Clark & Lowell (1953) (refererad i Fineman 1977, 1) menade att 

behovet av att lyckas eller ”nAch” kunde ha både positiva och negativa effekter på olika 

situationer inom en organisation och i ett yrke. Exempelvis i situationer som rör konkurrens 

och tävling, där människor försöker att prestera och visa sina bästa sidor för att visa prov på 

sina färdigheter i ett försök att skapa bästa möjliga utvärderingsunderlag för sina prestationer. 

 

Som tidigare är beskrivet i kapitel 3.5, arbetar revisorer inom en tydlig hierarkisk struktur och 

där konkurrensen om platser för att ta sig upp på karriärstegen är tuff. För att ta sig upp på 

denna stege krävs det att man har en vilja att göra det, att man vill prestera och visa prov på 

sina skickligheter. Inom många företag finns utvärderingssystem för att bedöma sina anställda 

i deras arbete. Om individer är medvetna om hur de blir bedömda och förstår hur detta 

påverkar deras framtid finns incitament att agera på ett sätt som framhäver dessa egenskaper. 

(Pierce och Sweeney 2004, 423)  

 

Få studier har undersökt utvärderingens betydelse för det dysfunktionella beteendet hos 

revisorer. Pierce och Sweeney (2004, 423) menar att revisorer blir utvärderade periodvis, 

oftast utav närmast överordnade inom organisationen. Denna utvärdering är av stor betydelse 

för den fortsatta utvecklingen och befordringschansen inom företaget. Revisorer bedöms 

utifrån en rad kriterier bland annat deras färdigheter i yrket, det tekniska kunnandet, hur de 

hanterat människor och tidshantering. Vidare menar Pierce och Sweeney att det har visats att 

utvärderingar som syftar till att bedöma hur budgetar möts och hålls är opassande då detta 

ofta är kortsiktiga mål och resultat som önskas uppnås, vilket kan gå ut över långsiktiga 

prestationer och mål. Exempelvis kan en revisors offra kvalitén i arbetet i utbyte mot att hinna 

med kostnadsmålen vilket ofta då relateras till tidsbudget och deadlines.  

 

 ä ö



32 

 

Pierce och Sweeney (2004, 423) fann en minskad upplevd känsla av att utvärdering baseras 

på tidshanteringen hos revisorer i jämförelse med tidigare forskning. De fann att 10 procent 

upplevde detta som väldigt viktigt, mot tidigare 37 procent som hade visat sig i Otley och 

Pierce (1996a) studie. Respondenterna i Pierce och Sweeney (2004, 434) kommenterade även 

att det i mindre företag var mer troligt att tidsbudgetar hålls då revisionskostnaderna för deras 

kunder behövs hållas i större utsträckning. Trots dessa resultat visade ändå undersökningen att 

mer än 33 procent av de tillfrågade fortfarande hade åsikten att utvärderingssystemen lägger 

för stor vikt vid tidshantering och 38 procent svarade att de var tvungna att underrapportera 

tid för att kunna nå tidsbudgeten. Vidare framkom i samma studie att andra områden kring 

utvärdering har visat sig spela en större roll. Kriterier som att kommunicera väl och lägga ner 

mycket kraft på sitt arbete framkom som växande i sammanhanget. Typ av utvärdering var 

även något som undersöktes där de respondenter som blev utvärderade löpande efter varje 

uppdrag uppvisade lägre grad av dysfunktionellt beteende medans de respondenter som blev 

utvärderade mindre ofta uppvisade högre grad av detta beteende. (Pierce och Sweeney 2004, 

434) 

 

Utvärdering av personal är ett område som anses som komplext och svårt. Utvärderingar 

ligger bland annat till grund för en individs utveckling och chans till befordran. Utvärderingar 

inom revisionsbyråer av dess anställda har visat sig influeras av revisorns rykte och hur denna 

har skött tidigare uppdrag. (Buchheit et al. 2009, 22) Vad som har visats i tidigare forskning 

som en tung utvärderingsgrundande aspekt är en revisors förmåga att färdigställa sitt uppdrag 

inom uppställd tidsbudget menar Buchheit et al (2009, 23) Vidare menar Buchheit et al (2009, 

23-25) att tidshanteringen tar en för stor plats i sammanhanget och att det går ut över andra 

bedömningsområden för revisorn. Ett exempel på detta är när en revisor granskar ett område 

noggrannare då en ny risk upptäckts, detta går ut över tiden och skapar en negativ grund för 

utvärderingen ur tidssynpunkt när det egentligen också bör innebär en positiv grund för 

utvärderingen då arbetet utförts på ett mer kvalitetssäkrande sätt.  I andra branscher kan 

utvärderingar ses som något enklare där exempelvis försäljning, materialhantering och 

produktionsnivåer kan vara utvärderingsgrundande faktorer vilka är enklare att mäta. Inom 

revision ser man exempelvis på egenskaper som problemlösning och hanterandet av kunder 

och medarbetare. Detta är något svårare egenskaper att mäta än tidshanteringen vilket då 

påverkar till en skevhet i vilka kvalitéer och egenskaper som revisorn utvärderas utifrån. 

(Buchheit et al. 2009, 23)  

 

Buchheit et al. (2009, 34) fann i sin undersökning att revisorer är väldigt stränga i sina 

utvärderingar av anställda i jämförelse mot andra yrken. Buchheit et al (2009, 34) menar att 

detta kan förklaras utifrån att en utvärdering skapas i efterhand, efter slutresultatet. Att 

utvärdering inte sker löpande under ett uppdrag skapar en skev bild då man i efterhand söker 

förklaringar hos revisorerna då ett resultat inte blir som man planerat. Detta leder till att 

revisorers utvärderingar blir problemfyllda och kan leda till att revisorer agerar annorlunda 

med anledning av att de senare utvärderas utifrån slutresultat. Det skapar en medvetenhet och 

ett agerande utifrån tankar om att utvärderingen baseras på resultat som inte alltid faller under 

revisorns egna kontroll. Vidare menar Buchheit att dessa faktorer i sin tur kan leda till en 

missnöjdhet i arbetet vilket kan gå ut över prestationerna, leda till dysfunktionella beteenden 

och även resultera i en vilja att lämna företaget.  

 

Höga nivåer av dysfunktionellt beteende kan även förklaras av organisatoriska miljöer. Att få 

en god utvärdering baseras delvis på förmågan att hålla sig inom tidsbudgetar och denna 

relation skapar en av förklaringarna till ett ökat dysfunktionellt beteende. Cook och Kelley 

(1991) (refererad i Otley och Pierce 1996a, 48) menar att det föreligger bevis för att så inte är 
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fallet. Cook och Kelley menar även att det inte alltid i alla organisationer fokuseras på 

tidshållning, att det inte är så viktigt för alla organisationer som det påpekats i många studier. 

Dock har det i tidigare studier, bland annat av Otley och Pierce (1996a, 48), visats att 

revisorer upplever att bedömningen av deras tidshantering är hög. Närmare 70 procent 

svarade att de upplevde tidshantering som viktig eller väldigt viktig. 

 

Motivation och behov av att lyckas menade Atkinson (1957;1964) (refererad i Fineman 1977, 

2) även kunde vridas på, att då se beteendet utifrån att en människa vill undvika att 

misslyckas. Dessa två former kan alltså beskriva en människas hanterande av en uppgift där 

den ena vägen att gå är att ta sig an uppgiften för att lyckas, eller undvika den för att inte 

misslyckas. Detta beteende där en människa antingen väljer att undvika eller ta sig an en 

uppgift kan liknas vid det U-formade samband som Kelley och Margheim (1990) fann och 

som tidigare beskrevs i avsnitt 5.1. Detta var ett samband mellan tidsbudget och det 

dysfunktionella beteendet där beteendet var som lägst då det var väldigt lätt att uppnå 

tidsbudgeten eller när den var omöjlig att uppnå. Detta kan relateras till Atkinsons teori om 

motivation och behov av att lyckas i den mening att revisorer ger upp då uppgiften blir 

omöjlig och tar sig an den när den är möjlig.  

 

Malone och Roberts (1996) undersökte revisorer och deras behov av att lyckas för att se om 

det förelåg samband mellan detta och ett kvalitetshotande beteende. En av utgångspunkterna 

för att inkludera denna variabel i undersökningen var att individer som besitter detta behov är 

mer fokuserade på att lyckas med sina uppgifter och finner svårare uppgifter som mer 

tilltalande än individer med låga värden av detta behov. Den andra utgångspunkten var utifrån 

Harrell och Stahls (1984) undersökning som fann att individer med stort behov av att lyckas 

presterade bättre i sitt yrke och fick goda omdömen. De arbetade även fler arbetstimmar och 

engagerade sig mer i arbetet. Utifrån denna bakgrund skapade Malone och Roberts (1996, 54) 

en upplevd tro om att revisorer med höga nivåer av behov av att lyckas bör visa sig agera 

dysfunktionellt i lägre utsträckning än revisorer med låga nivåer av behov av att lyckas. Detta 

visade sig även stämma i Malone och Roberts studie.  

 

Det som gör variabeln behov av att lyckas intressant idag (2012) är att förutsättningarna för 

att göra bra ifrån sig och prestera har blivit tuffare. Som vi tidigare nämnt har revisorns roll 

förändrats, tidspressen är påtagligare, lagförändringar bidrar till ökad konkurrens, 

konjunkturer och ekonomiskt klimat påverkar personalomsättningen och revisorer blir idag 

bedömda efter sina prestationer på ett annat sätt än tidigare. De revisorer som idag besitter en 

hög grad av ett behov av att lyckas kan nu tvingas agera på ett annorlunda sätt på grund av 

dessa omständigheter i sin jakt på att just lyckas. Att agera annorlunda kan även innebära en 

ökad eller minskad risk i att agera dysfunktionellt. 

 

Att mäta begreppet och beteendet behov av att lyckas är inte en självklarhet och kan göras på 

ett flertal sätt och utifrån olika forskares åsikter, detta diskuteras dock närmare i kapitel 6.3. 

Vi avser att undersöka revisorers behov av att lyckas i relation till det dysfunktionella 

beteendet. Detta är undersökningens oberoende variabel 3.  

 

5.4 Strävan efter status  

Cassidy och Lynn (1989, 302-303) beskriver strävan efter status som en individs motivation 

att avancera i den sociala hierarkin vilket även innebär en önskan och mål om att vara en 
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ledare samt att vara dominant i sitt agerande mot andra. Detta menar Cassidy och Lynn 

härstammar från det breda området kring människans beteende och hur människan söker sin 

roll i samhället och vill passa in. Vidare menar Cassidy och Lynn att människans agerande till 

stor del baseras på individens utvärdering och uppfattning av sig själv och hur denne jämför 

sig med andra.  

 

Likt den tidigare variabeln behov av att lyckas och dess relation till hierarkin och 

utvärderingssystem som en förklaring till det dysfunktionella beteendet inom revisionsbyråer 

finner vi utifrån detta ett liknande samband till en revisors strävan efter status. Cassidy och 

Lynn (1989, 301-303) menar att ”nAch” eller ”behovet av att lyckas” även kan breddas i sitt 

försök att förklara behovet. Med detta menar Cassidy och Lynn att avarter till behovet kan 

undersökas, som exempelvis en individs försök till att uppnå rikedom och välmående, dess 

arbetsetik och vilja att göra bra ifrån sig i sitt arbete, dess strävan att prestera på toppen av sin 

förmåga och även dess strävan efter status.  Avarterna kan ses som skilda 

undersökningsvariabler men kan även ses som en del i det större samlingsnamnet ”behov av 

att lyckas”. 

 

Med stöd av detta anser vi att samma förklaringar till behov av att lyckas i viss utsträckning 

kan tillämpas på strävan efter status. Hur frågorna och enkäten är uppbyggd för att mäta detta 

och skilja dessa faktorer ifrån varandra beskrivs närmare i 6.3. 

 

Vi avser att undersöka revisorers strävan efter status och kommer att undersökas i relation till 

det dysfunktionella beteendet. Detta är undersökningens oberoende variabel 4.  

 

5.5 Tävlingsinriktad 

Brierley och Gwilliam (2003, 431) menar att den hierarkiska strukturen inom 

revisionsbranschen och dess höga personalomsättning leder till stor intern konkurrens. Många 

nyanställda konkurrerar om ett fåtal platser för att ta sig vidare i sin karriär. För att lyckas 

krävs det att man konkurrerar ut andra och tar sin plats inom företaget eller väljer att lämna 

företaget för att söka arbete hos någon annan byrå.  

 

Att vara tävlingsinriktad, att ständigt vilja prestera bättre än andra kan vara en fördel då 

konkurrensen inom revisionsbranschen är hård. Malone och Roberts (1996) undersökte vad 

man kallar Typ A beteende, detta har tidigare i denna studie belysts i kaptitel 4.1. Typ A 

beteende kan beskrivas som att vara aggressiv, tidsmedveten och arbetsorienterad. Vad som 

även är utmärkande för individer med detta beteende är att de är tävlingsmänniskor och tycker 

om att konkurrera och arbeta hårt. (Malone och Roberts 1996, 54) Malone och Roberts antog i 

sin studie att individer med Typ A beteende borde tendera att agera dysfunktionellt i lägre 

utsträckning. De fann dock svaga samband mellan Typ A beteende och ett dysfunktionellt 

beteende i sin undersökning och relationen visade sig inte vara signifikant.  

 

Att vilja prestera och göra sitt bästa bör vara en egenskap som är bra och alltså minska det 

dysfunktionella beteendet. Det kan också vara så att denna egenskap resulterar i att man i sitt 

arbete tar genvägar vilket som revisor då kan vara ett dysfunktionellt beteende.  

 

Ernst and Young (2011) visar på en hög personalomsättningen inom revisionsyrket vilket 

även kan bekräftas av PWC (2012, C). Att byråernas nivåer av nyanställningar även är höga 

bör även påverka till en ökad konkurrens för revisorer, speciellt i början av deras karriär. 

 ä  
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Konkurrens påverkar individer olika och ökade nivåer av detta inom branschen kan påverka 

individer som är mer eller mindre tävlingsinriktade och som gillar eller ogillar denna 

konkurrens.  

 

Att bryta ner begreppet och varibeln Typ A beteende till endast en individs egenskap av att 

vara en tävlingsmänniska ser vi som intressant utifrån ovanstående sammanhang. Då Typ A 

beteende är relativt brett och innefattar en rad olika egenskaper hos en individ kan det vara 

värdefullt att stycka upp begreppet och undersöka en egenskap som är tydligare definierad 

och som idag kan ha en större påverkan på ett dysfunktionellt beteende än tidigare. Cassidy 

och Lynn (1989) menar att en individs egenskap av att vara tävlingsinriktad även är en del i 

ett behov av att lyckas som beskrevs i kap 5.3. Denna undersökning visar att egenskapen av 

att vara tävlingsmänniska kan beskrivas och undersökas som en fristående del ur det större 

sammanhanget ”nAch” eller ”behov av att lyckas”.  

 

Vi avser att undersöka revisorers tävlingsinstinkter och väljer att kalla detta tävlingsinriktad, 

och kommer att undersökas i relation till det dysfunktionella beteendet. Detta är 

undersökningens oberoende variabel 5 och även den sista i denna undersökning.  

.  

 

5.6 Sammanfattning av kapitel 3,4 och 5 

Kap 3 – Detta är ett kontextuellt kapitel med avsikt att ge läsaren en bakgrund till revision på 

flera plan. Då vi undersöker variabler som till största del i denna studie förklaras utifrån 

revisionsyrket är det viktigt att ge läsaren en förförståelse för yrket. Nedan presenteras en kort 

sammanfattning av viktiga delar som beskrevs i kapitel 3. 

 

 Revisorn bär en viktig och betydelsefull roll i samhället. Nyttan med revision är stor 

och den hjälper företag att utvecklas och förbättras. Revision består av en process 

vilket kan beskrivas utifrån sju grundläggande steg: antagande av klient, preliminära 

procedurer, planera revisionen, den interna kontrollen, revisionsgenomförandet, 

avsluta revisionen och utföra revisionsberättelsen. 

 Revisionsbyråer har i allmänhet en tydlig hierarkisk struktur och där karriärstegen för 

revisorer är tydlig. För att avancera sig uppåt inom företaget krävs både erfarenhet och 

gott omdöme. För att bli godkänd revisor kan prov för detta avläggas efter minst tre 

års erfarenhet, för att bli auktoriserad krävs minst fem års erfarenhet. 

 Förändrade förutsättningar för revision och dess bransch. Lagförändring: 1 november 

2010 avskaffades kravet på revision för mindre företag. Skandaler: Under en lång tid 

har skandaler format yrket och minskat antalet ledande byråer inom branschen. 

Arbetet för den enskilda revisorn har förändrats med detta och kraven som ställs idag 

på en revisor är högre än tidigare. Konjunkturer: Världen har under sent 2000-tal mött 

kraftiga uppgångar och nedgångar konjunkturmässigt och detta påverkar ekonomin i 

helhet och drabbar även revisionsbyråer på olika sätt.  

 

Denna information i kapitel 3 ligger till grund för att lättare förstå undersökningsvariablerna, 

det skapar en bättre förståelse för bakgrunden till variabler och det förklarar även delvis 

varför vi valt att genomföra denna studie. Exempelvis är revisionsprocessen och dess steg 

viktiga att belysa då det dysfunktionella beteendet går ut över revisionen vid olika tidpunkter, 

på olika sätt och sker vid olika steg i denna process. De förändrade förutsättningar påverkar 

  ä  
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revisorer och branschen på nya sätt och lagförändringen påverkar Sverige speciellt. Detta 

bidrar även till att vår undersökning ger forskningen något nytt.   

 

Kap 4 – Detta kapitel belyste undersökningens två beroende variabler under samlingsnamnet 

dysfunktionellt beteende. Det dysfunktionella beteendet består av kvalitetshotande beteende 

och underrapportering av tid.  

 

 Att agera på ett sätt som på något vis kan hota kvalitén i revisorers arbete brukar 

benämnas som ett kvalitetshotande beteende eller KHB 

 Det kvalitetshotande beteendet har i stor utsträckning relaterats till svåruppnådda 

tidsbudgetar och revisorers upplevda tidspress.  

 En rad andra variabler har även undersökts i relation till det kvalitetshotande beteendet 

och vi presenterade fyra stora områden med variabler som tidigare undersökts vilka 

var: Individuella/personliga, överordnad eller chefer, kontrollsystem och kontextuella. 

Forskare har vid olika tillfällen visat att variabler kring dessa huvudområden är svåra 

att konsekvent relatera till det dysfunktionella beteendet.  Tidspress som är en variabel 

inom kontrollsystem är dock en variabel som vid fler tillfällen visat sig signifikant i sin 

relation till det dysfunktionella beteendet.  

 Underrapportering av tid eller URT, betyder att anställda manipulerar sin 

tidsrapportering för att ge bilden av att mindre tid har lagts ner på ett uppdrag än vad 

som faktiskt är fallet. URT är inte direkt kvalitetshotande men kan indirekt leda till 

olika former av skevhet inom organisationen vilket kan vara kvalitetshotande. 

 Extern konkurrens för revisionsbyråerna skapar en strid om kunderna vilka söker låga 

priser men även hög kvalité. För att få ner kostnaden krävs det att revisorerna lägger 

ner färre timmar på uppdragen, vilket då kan leda till att revisorer känner sig pressade 

av detta och har svårt att hitta en lösning för att hålla sig inom den utsatta tiden. De 

kan lösa problemet genom att agera dysfunktionellt i form av att underrapportera tid.  

 URT är ett komplext område och har inte bara har sin förklaring i tidspress. 

Ledarskapstyp, moral och grupptryck är exempel på andra faktorer som undersökts i 

relation till en revisors underrapportering.  

 

Kap 5 – Detta kapitel belyste undersökningens fem oberoende variabler under 

samlingsnamnet individuella faktorer. De individuella faktorerna var: tidsbudgetpress, vilja 

att lämna företaget, behov av att lyckas, strävan efter status och att vara tävlingsinriktad. 

Förklaringar och relationer mellan de fem oberoende variablerna och det dysfunktionella 

beteendet härleddes till stor del till revisionsyrket och organisatoriska faktorer. Nedan följer 

en kort sammanställning av de viktigaste faktorer som har belysts i detta kapitel samt följer 

även en text som binder samman alla faktorer med syfte att ge läsaren ett sammanhang till 

dessa faktorers relation till olika variabler i undersökningen.  

 

 Hierarkin inom revisionsbyråer 

 Intern konkurrens 

 Utvärderingssystem 

 Tidsbudgetar 

 Personalomsättning 

 Extern påverkan och förändrade förutsättningar för yrket 

 

Den hierarkiska strukturen skapar tydliga steg för hur en revisor ska klättra inom 

organisationen. Då personalomsättningen är hög inom branschen och många revisorer 

nyanställs varje år in i denna bransch skapas en hög intern konkurrens, och det är inte många 
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av dessa nyanställda som når hela vägen upp till toppen av byrån. En revisors behov av att 

lyckas och dess strävan efter status kan vara faktorer som har betydelse för en individ i dess 

klättring mot en högre position inom byrån. Dessa faktorer kan skapa fördelar för byrån men 

även skapa nackdelar. Med fördelar menas då att revisorn presterar bättre än sina kollegor och 

gör nytta för företaget, att viljan att prestera och arbeta för företaget är hög och att detta utförs 

på bästa möjliga sätt. Nackdelen är att det också kan leda till ett dysfunktionellt beteende hos 

revisorn. När en uppgift blir för svår, då tidsbudgeten är för snäv eller då kollegor presterar 

bättre än en själv finns det alltid genvägar att ta. Dessa genvägar brukar kallas för ett 

dysfunktionellt beteende och kan hota kvalitén i revisorernas arbete. Att revisorn tar dessa 

genvägar kan bero på en mängd faktorer, däribland kan utvärderingssystem ha en påverkan. 

Då revisorn tar genvägar och kommer undan med detta obemärkt och det samtidigt resulterar i 

en bättre bedömning av dennes prestation finns där incitament att fortsätta agera på detta sätt. 

Ser man det på det dysfunktionella beteendet ur ett större perspektiv, det vill säga utifrån en 

extern påverkan, kan skandaler inom yrket, konjunkturer och lagförändringar skapa nya 

förutsättningar för branschen och yrket i sig. Detta påverkar även den enskilda revisorn och 

ställer nya krav på hur denne ska agera.  

 

Studien undersökningsmodell illustreras nedan.  

 

 

  
 Figur 3. Undersökningsmodell 1 
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6. Praktisk metod 
I detta kapitel vill vi ge läsaren en bild över hur vi har gått tillväga med undersökningen. 

Kapitlet omfattar till en början vald undersökningsmetod för att sedan diskutera planeringen, 

utformningen samt genomförandet av enkätundersökningen. Vidare presenterar vi vilken 

målgrupp som är intressant för oss i denna studie. Vi diskuterar även hur arbetet med att nå 

denna målgrupp har gått tillväga samt resultatet av detta. 

6.1 Undersökningsmetod 

Som vi redan avslöjade i det vetenskapteoretiska utgångspunktkapitlet bedrevs denna studie 

utifrån en kvantitativ metod. Enligt Svenning (2000, 67) är det som kännetecknar och skiljer 

en kvantitativ metod jämfört med en kvalitativ metod mest, hur tillvägagångssättet för att 

samla in datan går till, samt syftet med hur datan ska behandlas. I den kvantitativa metoden 

vill forskaren förstå fenomenet som undersöks genom att ta fram hårddata, exempelvis i form 

av siffror som sammanfattar och ger en överblick över fenomenet snarare än att förklara 

bakgrunden till hur fenomenet uppstår som den kvalitativa metoden ämnar sig mot.  

 

Det finns ett flertal tillvägagångssätt för att undersöka ett problem kvantitativt. Bryman och 

Bell (2005, 161) menar att forskaren oftast föredrar en deduktiv ansats för att kunna besvara 

problemet och syftet på bästa sätt. Vanligtvis görs det utifrån någon form av frågeformulär. 

Ejlertsson (2005, 12) menar att ett användande av enkät som undersökningsmetod kan ha 

många fördelar. En av dessa fördelar är att risken för en intervjueffekt elimineras. 

Intervjueffekten handlar om att respondenten påverkas av intervjuaren och att svaren därmed 

kanske inte blir sanningsenliga. (Ejlertsson 2005, 12) En annan fördel med enkäter är att 

respondenter själva kan välja när enkäten ska genomföras (undantagsfall vid handutgivna 

enkäter) vilket är viktigt för kvalitén i svaren. Dock kan denna frivillighet hos respondenten 

leda till att ett högre bortfall påvisas. (Ejlertsson 2005, 11-13) Ejlertsson (2005, 11-13) anser 

att en nackdel vid användandet av enkäter som undersökningsmetod är att alla respondenter 

inte tolkar skrift på samma sätt som varandra, vilket kan betyda att ett påstående i en enkät 

kan uppfattas olika. Vissa respondenter har bättre förutsättningar att läsa och tolka än andra 

beroende på bakgrund hos individen.  

 

Det finns olika sätt att dela ut frågeformulär på, exempelvis kan forskare använda sig av 

postenkäter för att skicka ut till respondenter på olika platser. Är populationen istället fördelad 

till ett specifikt geografiskt område kan handutgivna enkäter vara ett alternativ. (Bryman och 

Bell 2005, 161) För att undersöka vårt problem valde vi att skapa ett enkätformulär som 

skickades ut till revisorer via e-post. Med en webenkät når vi ut till ett större urval och vi 

begränsas inte till ett geografiskt område som hade kunnat bli aktuellt vid ett val av 

handutgivna enkäter och även intervjuer. Vi anser att resultatet kan ge den bästa bilden av 

verkligheten då vi tillfrågar många revisorer, i olika skeden av sin karriär samt på olika 

byråer. Enligt Ejlertsson (2005, 18) kan forskare också effektivisera arbetet och spara tid om 

man utvecklar och bearbetar svar från en undersökning med hjälp av en dator.  

 

Vad vi ser som en nackdel dock då vi använder oss av en webenkät istället för en enkät i 

pappersformat är att det är enklare att gå tillbaka och ändra ett osäkert svar i en pappersenkät. 

Vår teori är att när ett svar har markerats i en webenkät klickar respondenter oftast vidare i 

undersökningen och lämnar den frågan bakom sig. I en pappersenkät finns det osäkra 
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markerade svaret fortfarande framför sig och det är större chans att respondenten tänker sig 

för en extra gång innan de går vidare i undersökningen.  

 

I vår enkätundersökning har vi bett revisorer att granska och bedöma sig själva och deras 

prestationer inom yrket. Ejlertsson (2005, 12) menar att det alltid finns en risk då känsliga 

frågor ställs i en enkätstudie. Denna typ av självbedömningsundersökning kan resultera i ett 

något skevt resultat av verkligheten och bör därför även tolkas därefter. För vidare läsning om 

risker med självbedömningar hänvisar vi till kapitel 9.3. 

6.2 Pilotstudie 

För att stärka trovärdigheten i enkäten bör en undersökning testas i en pilotstudie innan den 

lämnas ut menar Bryman och Bell (2005, 191). Detta gjordes på tio testrespondenter som 

befanns sig på samma nivå som vi själva, det vill säga studenter som höll på med att skriva en 

uppsats på D-nivå. Även om vi tyckte att enkäten var bra innan detta gjordes så fick vi en 

chans att se om några som inte var lika insatta som vi inom området förstod vad som frågades 

efter. Vi fick några konkreta tips angående saker vi inte hade tänkt på vid utformandet. Dessa 

tips resulterade i att vissa svarsalternativ förändrades för att underlätta tolkningen av dessa. 

Hur dessa svarsalternativ förändrades beskrivs närmare i kapitel 6.3. 

6.3 Enkätens konstruktion 

Enkäten skapades med hjälp av Surveymesh som är ett enkätverktyg via webben. Enkäter som 

skapas på detta sätt kan vara svåra att utforma exakt på det sätt som skaparen av enkäten vill 

att den ska se ut. Utseendet är något begränsat och det finns tydliga mallar för hur enkäter 

skapas. Då vi betalade för programvaran kunde vi dock få ut mer av den, både 

utseendemässigt och genom analytiska verktyg som effektiviserade bearbetningen av 

enkätsvaren.  

 

Enkätens framsida bestod av en presentation av oss som författare till studien, vad enkäten 

avsåg att undersöka, vad syftet var med studien, att enkäten var frivillig att utföra, hur lång tid 

enkäten tog att utföra, hur lång tidsfristen var för att besvara enkäten och att enkäten var helt 

anonym. Däremot informerade vi om att enkäten inte var anonym sett till byråns inblandning i 

studien.  Framsidan finns i sin helhet i Bilaga 1. 

 

För att undvika bortfall valde vi att göra frågorna obligatoriska att svara på innan nya frågor 

kunde besvaras i enkäten. Detta är en bra funktion i enkätverktyget då denna typ av bortfall 

helt elimineras. Bortfallet i denna studie diskuteras dock närmare i kapitel 6.7. 

 

Frågornas följd i enkäten följer inte teorins struktur. Vi valde att placera de oberoende 

variablerna först i enkäten för att sedan avsluta med de beroende variablerna. Då de beroende 

variablerna kan vara känsliga att svara på och då tidigare forskare, exempelvis Malone och 

Roberts (1996, 62) uttryckt att respondenterna inte alltid är fullt sanningsenliga när det gäller 

självgranskningsenkäter likt denna så valde vi att placera dessa sist. Om en respondent är 

medveten om att svaren på oönskvärda beteenden kommer att analyseras utifrån de 

individuella oberoende variablerna som följer i enkäten kan svaren medvetet förändras mot 

vad respondenten tror är mer fördelaktigt. Detta är en teori vi själva har och av denna 

anledning placerar vi de beroende och oberoende variablerna i omvänd ordning sett från 

teorins struktur i denna studie. 
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Frågorna i denna enkät är alla ursprungligen på engelska och har blivit översatta till svenska i 

egen regi. Vi kan inte uttala oss om hur detta påverkar frågorna och hur respondenterna 

upplever frågorna i relation till hur de upplevs på sitt originalspråk. De frågor som används i 

denna studie används dock inte enbart utifrån hur de lyder på engelska utan vissa frågor har 

omarbetats och medvetet förändrats för att anpassas till revisorer och deras yrke.  

 

Eftersom vi använder ett flertal frågor i denna studie för att mäta olika variabler kan det vara 

logiskt att samla dessa frågor och bilda ett index över den variabel som undersöks. 

Exempelvis ställs ett flertal frågor kring en revisors behov av att lyckas, istället för att då 

analysera var fråga för sig skapas istället ett index för denna variabel vilket betyder att alla 

svaren summeras till en poäng istället för att de bearbetas var för sig. Olsson och Sörensen 

(2011, 198) menar att detta kan göras då man avser att mäta en egenskap eller en individuell 

specifik faktor, vilket stämmer in på vår studie.  

 

Vidare menar Olsson och Sörensen (2011, 198) att fördelen med att använda ett index är att 

det reducerar datamängden och förenklar studien då varje enskild fråga inte behöver studeras 

var för sig. Detta skapar även en högre reliabilitet i faktorn som studeras och ger även studien 

möjlighet till en högre validitet. Detta diskuteras dock mer ingående i kapitel 7 som behandlar 

studiens sanningskriterier. Detaljnivån i studien kan dock drabbas av ett användande av index 

menar Olsson och Sörensen (2011, 198-199), men då vi i denna studie inte avser att studera 

frågor enskilt utan istället skapa en samlad bild av undersökningsvariabler utifrån ett flertal 

liknande frågor skadar inte detta studien.  

 

I denna studie har likertskalan använts. Likerskalan används ofta tillsammans med påståenden 

där respondenterna får instämma eller ta avstånd från dessa påståenden. Detta brukar oftast 

göras tillsammans med en 5-gradig skala där de svarande antingen kan ta avstånd helt från 

påståendet vilket betyder 1 på skalan, eller instämma helt, vilket betyder 5 på skalan. (Olsson 

och Sörensen 2011, 198-199) En närmare beskrivning av användandet återfinns nedan under 

beskrivningen av varje variabel som används i denna studie. I tabell 2 presenteras en 

sammanfattande bild av hur enkäten är uppbyggd. Antalet frågor, variablernas placering i 

teorikapitlet samt dess ursprung sammanfattas på ett överskådligt sätt. En mer ingående 

förklaring av användandet och uppbyggnaden av enkäten följer även nedan. 

Enkät   

Antal 

Frågor Kapitel Ursprung 

Bakgrundsvariabler        

Tid inom yrket   1     

Beroende variabler        

Kvalitetshotande beteende 5 4 Kelley och Margheim (1990) även Malone och Roberts (1996) 

Underrapportering av tid 2 4 Otley och Pierce (1996b) även Pierce och Sweeney (2004) 

          

Oberoende variabler        

Tidsbudgetpress   2 5 McNair (1987)- använd i Malone och Roberts (1996) 

    2   Otley och Pierce (1996a) 

Behov av att lyckas   9 5 Lynn (1969) Ray (1970, 1974, 1975) - använd i Ray (1979) 

Vilja att stanna inom 

företaget 3 5 

Brashear, Manolis, och Brooks (2005) och Netemeyer, Thomas och 

James (1997)  

        - använd i studie av Rutherford, Park och Han (2011) 

    1   Lyons (1971) 

Tävlingsinriktad    7 5 Jackson, Ahmed och Heapy (1976) och Spence och Helmreich (1983) 

         - använd i Cassidy och Lynn (1989) 

Strävan efter status   10 5 

Jackson, Ahmed och Heapy (1976) och Lynn (1983) - använd i Cassidy 

och Lynn (1989) 

Tabell 2. Enkätens uppbyggnad  
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Tid inom yrket - bakgrundsvariabel 

Malone och Roberts (1996) fann att revisorer med olika erfarenhet och position i företaget 

agerade dysfunktionellt i olika stor utsträckning. De fann att revisorer som tagit sig upp något 

i karriären tenderade att agera dysfunktionellt i större utsträckning. Otley och Pierce (1996) 

menade att revisorer med en högre position inom företaget kan känna sig pressade av att 

prestera och att bevara sin chans att avancera inom företaget. Pressen och viljan att prestera 

kan vara hög och då revisorn känner att uppdragen och arbetsuppgifterna blir för svåra att 

uppnå kan detta resultera i olika typer av dysfunktionellt beteende. Detta beteende påverkar 

alla nivåer av medarbetare inom företaget och kan leda till likartade beteenden.  

 

Att skilja på revisorer med erfarenhet som understiger fem år samt överstiger fem år kan vara 

intressant för undersökningen då tidigare studier påvisat en skillnad mellan dessa. 

Anledningen till att vi har valt fem år som en gräns för variabeln beror på att revisorer med 

fem års erfarenhet i stor utsträckning har avancerat något inom företaget och även haft 

möjligheten att avlägga prov för att bli godkänd eller auktoriserad revisor. Vi vill se om det 

fortfarande finns skillnader bland revisorer med olika erfarenhet av yrket men vi avser inte att 

skapa en jämförelse mellan olika befattningar och position inom företaget. Vi avser att 

använda bakgrundsvariabeln i syfte att bekräfta eller förkasta teorin om att erfarenhet 

påverkar revisorers grad av dysfunktionellt beteende.  

 

Anledningen till att endast en (1) bakgrundsvaribel används i denna studie beror mestadels på 

att tidigare studier kring området inte valt att använda sig av det. Att exempelvis inkludera 

kön som en bakgrundsvariabel skulle även kunna vara intressant tillsammans med många 

andra variabler. Vi anser dock att bakgrundsvariabeln bör fylla ett nödvändigt syfte vilket vi 

kring ovanstående exempel tillsammans med andra exempel inte anser oss finna. Istället 

används endast en (1) bakgrundsvariabel vilket är tid inom yrket, med ett syfte som vi anser 

är motiverat ur forskningssynpunkt.   

 

Kvalitetshotande beteende – beroende variabel 1 

Dessa frågor är tidigare använda i studier av Kelley och Margheim (1990) samt Malone och 

Roberts (1996). Frågorna har genom åren ställts på liknande sätt, dock är det antalet av frågor 

som varierar. Frågorna ställs utifrån olika moment och situationer i en revisors arbete. Pierce 

och Sweeney (2004, 428) ställde tio stycken frågor i sin undersökning för att i deras mening 

täcka de områden och situationer där beteendet kan tänkas förekomma. Antalet frågor kan 

variera mellan olika undersökningar kring det dysfunktionella beteendet. De fem frågor vi har 

valt ut går även att återfinnas i Pierce och Sweeneys undersökning. Anledningen till antalet 

fem är att detta har ansetts fungera i ovan nämnda studier. Att vi inte använder Pierce och 

Sweeneys tio frågor som kan anses lämpligare då fler moment och scenarion i arbetet täcks in 

beror på två saker. Först och främst vill vi skapa en enkät som inte blir för omfattande för de 

svarande. Den andra anledningen är att de övriga fem frågor som Pierce och Sweeney 

använder sig av till viss grad visade sig ge låga värden vilket då betyder att de inte var så 

viktiga i Pierce och Sweeneys studie och av den anledningen ser vi dessa frågor som mindre 

viktiga i vår studie. Vi är medvetna om att index kan komma att sjunka för detta beteende då 

vi utesluter vissa frågor som inte visade sig vara vidare relevanta för Pierce och Sweeney 

(2004). Dock är vi ute efter kärnan i det kvalitetshotande beteendet och vi anser att de fem 

frågor som flitigast används i tidigare forskning skapar detta för oss i denna studie.  

 

En 5-gradig likertskala användes för de fem frågorna i tidigare forskning och 

svarsalternativen gick från 1 (Aldrig) 2 (Sällan) 3 (Ibland) 4 (Ofta) 5 (Nästan Alltid). 

Poängsättning för skalan är som följer av svarsalternativen 1-5. Då fem frågor ställs kommer 
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svaren att befinna sig inom ramen 5-25 poäng. Detta använde Pierce och Sweeney (2004, 43) 

i sin undersökning och går även att återfinnas i Otley och Pierce (1996a, 1996b). Vår 

pilotstudie antydde dock att det förelåg svårigheter med att förhålla sig till svarsalternativen 

då man ofta tänker i banorna av antalet gånger. Därav underlättade vi detta problem genom att 

lägga till ett mått för respondenterna att förhålla sig till. Ett mått som blir tydligare och där 

respondenterna bör tolka frågornas svarsalternativ mer likt varandra.  Måtten blev som följer, 

1 (Har aldrig skett) 2 (Sker någon gång per år) 3 (Sker någon gång i månaden) 4 (Sker någon 

gång i veckan) 5 (Sker varje dag). Vi ser detta som enklare att förhålla sig till och valde därför 

att frångå tidigare studiers svarsalternativ.  

 

Underrapportering av tid – beroende variabel 2 

Denna variabel har tidigare använts i studier av Otley och Pierce (1996a, 1996b) samt Pierce 

och Sweeney (2004). Frågor som ställts kring underrapportering av tid har genom åren sett 

snarlika ut. Vad som skiljer sig är antalet frågor, skalor och svarsalternativ. Antalet frågor har 

i ovan nämnda studier varit två i sitt antal, dock har dessa frågor inte varit identiska i 

studierna och vi gjorde då valet att välja två frågor som vi ansåg vara lämpligast.  När frågor 

ställs kring underrapportering av tid krävs det kanske bara endast en (1) fråga för att få ett 

värde på beteendet – ”Hur mycket underrapporterar du?”. Att även fråga respondenterna hur 

de upplever att andra underrapporterar tid tycker vi är en bra fråga då respondenterna själva 

kanske inte alltid är fullt sanningsenlig och självkritiska i sina svar. Detta kan då underlätta 

för en mer sanningsenlig bild av verkligheten.  

 

Vad Kelley och Margheim (1990) använde sig av var en tom ruta i sin enkät där revisorerna 

själva fick fylla i hur mycket de underrapporterat under sitt senaste uppdrag. Det är inte riktigt 

detta vi vill åt i denna studie och att få en siffra på antal timmar som underrapporteras är för 

oss svårt att avgöra om det är mycket eller lite. Det är då enklare att bedöma hur vanligt 

förekommande det är och hur ofta det sker. Det är inte effekterna av underrapportering som vi 

söker i denna studie utan snarare anledningar till att man gör det.  

 

En 5-gradig likertskala användes för de två frågorna i tidigare forskning och svarsalternativen 

gick från 1 (Aldrig) 2 (Sällan) 3 (Ibland) 4 (Ofta) 5 (Nästan Alltid). Respondenternas svar 

kommer att befinna sig inom ett poängintervall mellan 2-10. Detta använde Pierce och 

Sweeney (2004, 43) i sin undersökning och går även att återfinnas i Otley och Pierce (1996a, 

1996b). På samma sätt och av samma anledning som beskrevs under beroende variabel 1 

KHB, användes även här en omarbetad skala: 1 (Har aldrig skett) 2 (Sker någon gång per år) 

3 (Sker någon gång i månaden) 4 (Sker någon gång i veckan) 5 (Sker varje dag), för att 

underlätta för respondenterna och för att skapa en enhetlig tolkning av frågorna och dess 

skalor.   

 

Tidsbudgetpress – oberoende variabel 1 

Denna variabels frågor är dels hämtade från McNair (1987) vilka är använda i Malone och 

Roberts (1996) och dels hämtade från Otley och Pierce (1996a). Frågorna har delvis även 

ställts i Pierce och Sweeney (2004). Antalet frågor som ställs är fyra stycken vilket är en 

sammanslagning av frågor kring detta område utifrån ovan nämnda artiklar. Två frågor ur 

vardera ovanstående undersökning är använd och de ger en mer samlad bild av upplevelsen 

kring tidsbudgetpress anser vi. Malone och Roberts (1996, 62) misslyckades med att påvisa 

signifikans i sin undersökning till variabeln tidsbudgetpress och kommenterade detta med att 

deras frågeunderlag kan ha varit bristfällig och att de därav inte funnit variabeln signifikant. 

Då vi kombinerar två studiers frågor kring detta anser vi att vi förstärker underlaget och delvis 

löser Malone och Roberts problem.  
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En 5-gradig likertskala användes för de fyra frågorna. Respondenternas svar kommer att 

befinna sig inom ett poängintervall mellan 4-20. Svarsalternativen skiljer sig dock åt då 

frågorna är formulerade på ett sådant sätt att liknande svarsalternativ inte fungerar. Istället 

används tre olika alternativ, bland annat ett alternativ från Kelley och Margheim (2002, 5) där 

dessa alternativ används: Väldigt lätt att uppnå, Uppnås med rimlig ansträngning, Uppnås 

med avsevärd ansträngning, Svåra att uppnå, orimligt att kunna uppnå dem, Omöjliga att 

uppnå.  

 

Det andra alternativet som används är 1 (Aldrig) 2 (Sällan) 3 (Ibland) 4 (Ofta) 5 (Nästan 

Alltid). Detta använde Pierce och Sweeney (2004, 43) i sin undersökning och går även att 

återfinnas i Otley och Pierce (1996a, 1996b). Samma alternativ används för de två frågorna 

som är hämtade ur Malone och Roberts (1996) och här används 1 (Instämmer inte alls) till 5 

(Instämmer helt). Respondenternas svar kommer att befinna sig inom ett poängintervall 

mellan 4-20.  

 

Den 5-gradiga likertskalan används för att göra enkäten mer samlad i sitt utseende och 

underlätta för respondenterna att förstå skalorna och svarsalternativen. Frågorna ställs som 

påståenden och har formulerats på detta sätt vid behov då vi vill använda oss av 1 (Instämmer 

inte alls) till 5 (Instämmer helt). Detta är något som är genomgående för de oberoende 

variablerna trots att tidigare studier inte behandlat frågorna på exakt samma sätt. 

 

Vilja att lämna företaget - oberoende variabel 2 

Dessa frågor är hämtade ur studier av Lyons (1971) samt Brashear, Manolis, och Brooks 

(2005) och Netemeyer, Thomas och James (1997). De två senare artiklarna är använda i en 

studie av Rutherford, Park och Han (2011) och det är ur denna vi har hämtat frågorna och 

funnit dess ursprungskälla. Frågorna kring en revisors vilja att stanna eller lämna sitt företag 

och yrke är fyra i sitt antal i vår studie. I Lyons studie användes tre frågor och i Rutherford, 

Park och Hans studie användes sex frågor. Vi har valt bort två frågor i Lyons studie då dessa 

inte var möjliga att omformulera till ett påstående vilket behövdes för att skapa en god 

struktur i vår enkät. Vi valde bort tre frågor ur Rutherford,Park och Hans studie då vi ansåg 

att antalet frågor var något mäktigt och att frågorna ändå var snarlika varandra. Dessa frågor 

behandlade respondenternas arbetssökande, hur de resonerade kring detta och hur aktiva de 

var på att söka nytt arbete. Vi upplever att vi fortfarande kommer att få en god uppfattning om 

respondenternas attityd utifrån våra kombinerade frågor som då alltså blev fyra i sitt antal, en 

(1) fråga av Lyons och tre från Rutherford, Park och Han.  Malone och Roberts (1996) 

använde sig exempelvis endast av Lyons (1971) frågor och vilken typ av frågor man använder 

sig av för att mäta detta finns det inget bestämt om. I princip borde det fungera att endast 

ställa en (1) fråga kring detta med lydelsen - hur benägen är du att lämna ditt företag? Då vi 

dock ser till tidigare forskning används ofta fler frågor för att fånga denna vilja. Av denna 

anledning har vi då utformat en egen kombination av frågor vilket kan ifrågasättas men även 

då också styrkas av ovanstående argument.  

 

En 5-gradig likertskala användes för de fyra frågorna där respondenterna får svara utifrån 1 

(Instämmer inte alls) till 5 (Instämmer helt).Detta poängsätts mellan 1-5 vilket betyder att 

respondenternas svar kan variera mellan 4-20 i sin totala poäng. 

 

Behov av att lyckas - oberoende variabel 3 

Dessa frågor är ursprungligen använda och utarbetade av Lynn (1969). De är framarbetade för 

att kunna mäta en individs behov av att lyckas utifrån ett färre antal frågor än vad som 
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vanligtvis behövs för att mäta en persons beteende och behov. Ray (1970, 1974, 1975) 

(refererad i Ray 1979) har genom flera undersökningar arbetat fram och skapat ett starkt 

frågeformulär för att mäta detta på ett tillförlitligt sätt. Ray (1979) presenterar ett formulär 

bestående av fjorton frågor som även kan minskas till tio frågor vid behov. Detta är det 

formulär vi har använt oss av i denna studie och även ytterligare minskat ner till nio frågor då 

den sista frågan i formuläret ”Jag är en person som tar min arbetsdag som den kommer utan 

vidare planering” inte är så relevant i vår studie.  Detta på grund av att revisionsyrket till stor 

del handlar om olika arbetsuppgifter varje dag och perioder av arbete och sysslor som är svåra 

att planera för. Vi ansåg att denna fråga inte var fullt lika bra som övriga frågor och valde 

därför att slopa den. Vi anser dock att studien inte påverkas i alltför stor utsträckning av detta 

och anser ändå att nio frågor är en bra grund för att kunna avläsa ett tillförlitligt resultat för 

denna variabel.  

 

Att mäta en individs behov av att lyckas kan enligt Cassidy och Lynn (1989, 301-303) göras 

på två sätt. Det första sättet är att se ett behov av att lyckas som en enda faktor och ställa 

basfrågor kring detta. Det andra sättet är att se ett behov av att lyckas som ett samlingsnamn 

för flera faktorer, exempelvis en persons strävan efter pengar och rikedom och strävan efter 

status. Fler faktorer och specifika ageranden och beteenden kan alltså placeras under 

samlingsnamnet ”behov av att lyckas” eller engelskans ”need for achievement”. Då vi har valt 

att undersöka faktorer som enligt Cassidy och Lynn (1989) är underfaktorer till ett behov av 

att lyckas så har vi valt att ställa basfrågor kring denna variabel i denna undersökning. 

Basfrågorna är sådana som ovan är beskrivna och använda i Ray (1979). 

 

I Ray (1979) användes frågeformatet: Ja, Vet ej och Nej, vilka gav poängen 1,2,3 eller 3,2,1 

om frågan var omvänd. I denna studie använder vi istället en 5-gradig likerskala där 

respondenterna får svara utifrån 1 (Instämmer inte alls) till 5 (Instämmer helt). Detta 

poängsätts mellan 1-5 vilket betyder att respondenternas svar kan variera mellan 9-45 i sin 

totala poäng. 

 

Strävan efter Status - oberoende variabel 4 

Dessa frågor är ursprungligen skapade av Jackson, Ahmed och Heapy (1976) samt Lynn 

(1983) och använda i Cassidy och Lynn (1989, 301-303). Det är ur den senare artikeln vi 

hämtat frågorna till vår undersökning. Dessa frågor är elva i sitt antal och är inte anpassade 

eller förändrade medvetet på något sätt. Vi har dock valt att utesluta en fråga som var väldigt 

lik en annan endast av anledningen att få ner antalet frågor, detta var fråga 6 i ledet av de elva 

ursprungsfrågorna. I Cassidy och Lynn (1989, 304) användes frågeformat med Ja-Nej frågor 

vilka gav poängen 0,1,2 eller 2,1,0 om frågan var omvänd. Detta betyder att de elva frågor 

som ställdes kunde variera mellan 0-22 poäng. I denna studie använder vi istället en 5-gradig 

likerskala där respondenterna får svara utifrån 1 (Instämmer inte alls) samt 5 (Instämmer 

helt). Detta poängsätts mellan 1-5 vilket betyder att respondenternas svar kan variera mellan 

10-50 i sin totala poäng då tio frågor ställs.  

 

Tävlingsinriktad - oberoende variabel 5 

Dessa frågor är ursprungligen skapade av Jackson, Ahmed och Heapy (1976) samt Spence 

och Helmreich (1983) och använda i Cassidy och Lynn (1989, 301-303). Det är ur den senare 

artikeln vi hämtat frågorna till vår undersökning. Dessa frågor är sju i sitt antal. Det 

förekommer översättningar där frågorna blir ställda på ett sätt som revisorer enklare kan 

förhålla sig till, det vill säga att de är vinklade för att de ska svara utifrån deras arbete men är 

dock fortfarande i stor utsträckning ställda på ett generellt sett.  
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I Cassidy och Lynn (1989, 304) användes frågeformatet: Ja, Vet ej och Nej, vilka gav 

poängen 0,1,2 eller 2,1,0 om frågan var omvänd. Detta betyder att de frågor som ställdes 

kunde variera mellan 0 – 14 poäng. I denna studie använder vi istället en 5-gradig likerskala 

där respondenterna får svara utifrån 1 (Instämmer inte alls) till 5 (Instämmer helt). Detta 

poängsätts mellan 1-5 vilket betyder att respondenternas svar kan variera mellan 5-35 i sin 

totala poäng. 

6.4 Val av företag att genomföra undersökningen på 

Denna studie riktar sig mot revisorer som arbetar på någon av de största revisionsbyråerna i 

Sverige. Som vi nämnt tidigare är dessa uppdelade i fem företag i Sverige. KPMG, Ernst & 

Young, PWC, Deloitte samt Grant Thornton. Vi har valt att kontakta alla dessa företag, för en 

förfrågan om att vilja medverka till denna undersökning.  

 

Valet att bara undersöka revisorer som arbetar på någon av de största revisionsbyråerna i 

Sverige har gjorts utifrån ett flertal anledningar. Bland annat har tidigare forskning som vi har 

använt oss av i denna studie baserats på de allra största byråerna. Nilsson (2011) menar att det 

även finns en tydligare hierarkisk struktur på en större revisionsbyrå i relation till en mindre 

revisionsbyrå. Detta betyder oftast att vilka arbetsuppgifter en revisor utför är beroende på var 

i hierarkistegen revisorn befinner sig. Det finns en mer utpräglad plan över vilka 

arbetsuppgifter en revisor ska sköta beroende på vilken position denne har på en större byrå. 

Förutom att arbetsuppgifterna blir kopplade till var i karriären revisorn befinner sig kan det 

leda till att revisorer på större byråer blir mer specialiserade inom ett område i revisionen. På 

en mindre byrå är arbetsuppgifter mer spridda över dess anställda oavsett var i karriärer samt 

vilken position revisorn har, det vill säga strukturen är mer den att revisorn är mer involverade 

i flera delar av revisionen i större utsträckning på en mindre byrå än på en större byrå. 

Eftersom vår undersökning behandlar frågor kring en hierarkisk struktur är valet av större 

revisionsbyråer mer naturligt. Om vår undersökning skulle omfatta både stora och små 

revisionsbyråer anser vi att resultatet inte skulle kunna jämföras på ett rättvist sätt på grund av 

de olika förutsättningarna för revisorerna på byråerna. En annan anledning var att vi ansåg att 

det skulle effektivisera datainsamlingen om vi fick möjligheten att göra undersökningen på 

större byråer då vi når ut till fler respondenter. 

6.5 Urval och Population 

Urval 

Bryman och Bell (2005, 100) menar att ett av de största problemen forskare ställs inför när de 

använder sig av en kvantitativ metod är att hitta det urval som ska få chansen att vara 

representativt för hela populationen. Det är ofta just svårigheterna med att hitta ett urval som 

är representativt för en hel population som är det främsta argumentet för personer som 

förespråkar en kvalitativ metod.  

 

Syftet med studien är att undersöka individuella faktorer och dess relation till ett 

dysfunktionellt beteende hos revisorer. Vårt mål var att nå ut till revisorer i olika skeden av 

karriären som arbetar för någon av de största byråerna i Sverige. I denna studie delar vi in 

dessa revisorer i två kategorier. Dessa har vi valt att kalla för kvalificerade revisorer eller 

revisorsassistenter. En kvalificerad revisor har minst tre års erfarenhet av yrket samt är 

registrerad som godkänd revisor eller auktoriserad revisor. En revisorsassistent är oftast en 

revisor som har varit verksam inom yrket i mindre än tre år eftersom att man efter detta har 

chans att avlägga ett prov för att bli en kvalificerad revisor enligt Revisorsnämnden (2011, A). 
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Nilsson (2011) menar dock att detta prov ofta avläggs senare av revisorer. För att bli 

auktoriserad revisor avläggs prov efter minst fem års erfarenhet enligt Revisorsnämnden 

(2011, A). Detta betyder att revisorsassistenter eller icke kvalificerade revisorer ofta har en 

erfarenhet som understiger fem år.  

 

Vi har i enkäten delat in våra respondenter i två grupper, där revisorn antingen har mer än fem 

års erfarenhet av yrket eller mindre än fem års erfarenhet. På så sätt kan vi visa skillnader i 

empirin beroende på hur mycket erfarenhet en revisor har av yrket. Analysen av erfarenhetens 

betydelse är inte av största vikt för denna studie, dock behandlas den och av denna anledning 

är indelningen av revisorns position inom företaget något bred. En annan anledning till denna 

indelning är att det föreligger svårigheter med att bestämma populationen för varje 

revisorsposition inom de största revisionsbyråerna i Sverige.  

 

Population  

Då vi endast vill påvisa skillnader för revisorer som arbetar på någon av de stora 

revisionsbyråerna innebär detta att vår population är alla revisorer som arbetar på någon av 

PWCs, Ernst & Youngs, KPMGs, Deloittes, eller Grant Thorntons revisionsbyråer i Sverige. 

Det har varit svårt för oss att ta reda på den totala populationen som denna undersökning 

omfattas av. Detta eftersom att det har varit svårt att hitta uppgifter om antal anställda samt 

vilken befattning de har på respektive byrå. Istället har vi använt oss av offentliga uppgifter 

samt medarbetarstatistik som vi har funnit i PWCs årsrapport (2012, C) och vi har även haft 

direktkontakt med PWCs HRavdelning för att räkna ut ett tak för vad populationen inte kan 

överskrida. Tillsammans finns det cirka 4600 kvalificerade revisorer som arbetar i Sverige. 

Det är lagstadgat att dessa revisorer ska finnas med i ett register för kvalificerade revisorer för 

allmänheten (Revisorsnämnden, 2011, B). Därtill finns revisorsassistenter, som inte finns 

registrerade någonstans. Den största revisionsbyrån i Sverige till antal anställda revisorer är 

PWC. I PWCs årsrapport (2012, C) hittas att år 2011 arbetade 4336 anställda på PWC varav 

836 var kvalificerade revisorer.  Enligt uppgifter från PWCs HRavdelning arbetade samtidigt 

cirka 584 revisorsassistenter. Vi gjorde ett medvetet felaktigt antagande om alla övriga stora 

revisionsbyråer har lika många anställda som PWC. Detta betyder att vår totalpopulation är 

cirka 7000 revisorer som är anställda på någon av de största byråerna samt att det cirka 40% 

av den totala populationen utgörs av revisorsassistenter. I verkligheten är dessa revisorer 

betydligt färre eftersom PWC är Sveriges största revisionsbyrå enligt PWCs årsrapport (2012, 

C) Dock vill vi med detta tak ge en uppfattning om hur många medarbetare det finns på de 

stora revisionsbyråerna samt även ge vägriktning om hur stor populationen är för denna 

studie, eller vad den åtminstone inte överstiger. 

 

Svenning (2000, 98) menar att det inte finns några absoluta mått över hur stort ett urval av 

respondenter ska vara vid en undersökning. Bryman och Bell (2005, 122) säger att 

precisionssökningen är märkbar upp till 1000 respondenter, men att detta inte betyder att 

validiteten blir starkare. Vi tror inte att det viktigaste för oss är att få 1000 respondenter, 

eftersom att populationen ändå är relativt liten.  

 

För att kunna generalisera vårt resultat över hela populationen krävs ett sannolikhetsurval 

enligt Bryman och Bell (2005, 121-125). Eftersom att vi har haft en chans att påverka vilka 

som ska svara på vår enkät, genom att det är vi som valt vilka webenkäten ska skickas till kan 

det bli tveksamheter om det är ett sannolikhetsval eller ett icke sannolikhetsval.  För att undgå 

detta problem har vi valt att ge hela populationen en chans att medverka till vår undersökning. 

Vi anser att det stärker vår teori om att detta urval är ett sannolikhetsurval och kan därav 

generaliseras. Vi antog till en början att bortfallet skulle bli stort vid denna typ av 
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undersökning då denna genomfördes under våren som är den mest hektiska tidsperioden på 

året för en revisor. Därför var strategin att tillfråga alla i populationen ett bra tillvägagångssätt 

för att få tillräckligt många respondenter.  

6.6 Access  

Vi har upplevt det vara svårt att få tillgång till respondenter att utföra vår enkätundersökning. 

Till en början skapade vi en lista på intressanta byråer att kontakta. Listan innehöll 

revisionsbyråer från fem av de största aktörerna på den svenska marknaden. PWC, Ernst & 

Young, KPMG, Deloitte samt Grant Thornton. Vår förhoppning var att kontakta dessa byråers 

huvudkontor för att sedan få hjälp därifrån att distribuera ut enkäten till kontor runt om i 

Sverige. Detta sätt visade sig inte vara effektivt, då det över telefonen var svårt att övertyga 

revisionsbyråerna att delta. Vi fick uppfattningen att byråerna ansåg att en medverkan till 

denna typ av undersökning kunde skada deras rykte. Därför valde byråer att avböja sin 

medverkan innan informationen om i vilket syfte studien gjordes samt att den besvarades 

anonoymt hann underrättas.  

 

En av de stora revisionsbyråerna berättade att varje år vid denna tidpunkt får de över 300 

förfrågningar om att delta i liknande undersökningar och även om de skulle vilja medverka så 

finns det inte tid att hjälpa alla dessa 300 förfrågningar. Dessutom framkom det att 

revisionsbyråns huvudkontor inte kunde svara på huruvida kontoren runt om i landet kunde 

tänka sig att besvara enkäten, bortsett från KPMG som tackade nej för hela sin organisation 

på grund av tidsbrist. Detta gjorde att vi bytte tillvägagångssätt till att istället skriva ett mail 

till alla Ernst & Young, Deloitte samt PWC-kontor i Sverige. På så sätt kunde vi säga allt som 

var av vikt innan revisionsbyråerna fattade beslut om att medverka eller inte. Vi kunde 

dessutom bifoga ett utkast på hur enkätundersökningen skulle komma att se ut, så att ansvarig 

anställd på byrån kunde granska den. Denna strategi upplevdes av oss som svår då vi använde 

oss av informationsadresser vi hittade på respektive kontors hemsida. Vi mottog ett fåtal svar 

angående huruvida kontoren var intresserade av att delta eller inte. De kontor som tackade ja 

via denna strategi var enbart kontor från Ernst & Young. Att fler inte svarade på detta mail 

tror vi kan ha att göra med att kontors informationsadresser inte lätt når den person som är 

ansvarig för denna typ av frågor.  

 

Efter en vecka utan vidare stor respons tog vi istället kontakt med kontorschefer på Deloitte 

samt PWC via deras mailadresser som vi fann på respektive byrås hemsidor. Detta ledde till 

att fler kontor besvarade mailen och en del tackade även ja till att delta på detta sätt. Vi 

hittade även mailadresslistor för samtliga anställda på Grant Thornton i Sverige. Dessa 

mailadresser användes till att skicka ut en förklaring om vilka vi var, vad vi gjorde samt en 

beskrivning till vilka denna enkät vände sig till. I Grant Thorntons fall benämndes inte vilken 

befattning den anställda hade på deras hemsida, därför var det av extra stor vikt att förklara 

bakgrunden till undersökningen. E-post skickades till 651 anställda på Grant Thornton. Vi vet 

inte exakt hur många svar dessa olika typer av metoder har genererat eftersom att enkäten har 

besvarats anonymt. En annan svårighet som uppkom tillsammans med anonymiteten var 

möjligheten att kunna skicka ut påminnelser till kontor och anställda. Eftersom vi inte visste 

vilka revisorer som valt att delta kunde vi heller inte skicka ut påminnelser till dem som ännu 

inte deltagit. Vår åsikt är att vi hade kunnat få fler respondenter till vår undersökning om vi 

hade haft möjlighetn att skicka ut påminnelser till revisorerna. Chanserna att revisorn skulle 

missa att läsa mailet om en förfrågan att delta i vår undersökning minskar om en påminnelse 

skickas ut, vilket i sin tur hade kunna leda till fler gjorda enkäter. Efter att ha haft enkäten 

öppen för revisorerna att svara på i tre veckor, och med hjälp av ovan beskrivna 
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tillvägagångssätt med att få tag på respondenter, valde vi att stänga enkäten då vi mottagit 125 

svar. Detta gjordes vid den tidpunkten på grund av att den uppsatta tidsfristen för 

respondenterna att svara på enkäten löpt ut, samt att vi ansåg att tillräckligt många revisorer 

hade besvarat enkäten för att kunna användas som underlag i vald statistisk metod.  

6.7 Bortfall 

Ejlertsson (2005, 26-27) anser att bortfallsfrekvensen bör vara så liten som möjligt för att det 

inte ska påverka förmågan att kunna generalisera resultatet. Ett litet bortfall är optimalt 

eftersom att det ökar trovärdigheten i svaren. Det är svårt att redovisa vårt bortfall eftersom vi 

inte vet exakt hur många revisorer enkäten har nått ut till, via e-post. Detta eftersom e-post har 

skickats ut till informationsadresser samt kontaktpersoner på alla Ernst & Young, Deloitte och 

PWC-kontor runt om i Sverige. Vi har ingen vetskap om dessa kontaktpersoner har valt att 

distribuera ut vår undersökning till kontorets revisorer, förutom i de sju fall vi mottog ett svar 

att så skulle göras. Vidare har vi heller ingen vetskap om hur många som har svarat av de 651 

anställda på Grant Thornton som mottog vår undersökning direkt till sin personliga e-

postadress. Även om ett kontor har valt att hjälpa oss att distribuera ut enkäter till anställda, så 

finns det inga garantier att anställda svarar på undersökningen. Detta har heller inte kunnat 

följas upp med tanke på att enkäten har besvarats anonymt. Det bortfall vi kan diskutera är 

obefintligt, utifrån att alla påbörjade enkäter även är avslutade med fullständigt ifyllda svar. 

Anledningen till detta är att varje fråga i vår undersökning var obligatorisk att besvara för att 

kunna ta sig vidare i enkäten. Däremot har det funnits en möjlighet för revisorerna att inte 

lämna in svaren när enkäten i avslutad. Att alla påbörjade enkäter är inlämnade tolkar vi som 

att inga protester angående frågorna i undersökningen har uppstått då valmöjligheten att inte 

lämna in den har funnits.  

 

Dock ser vi vissa tveksamheter i vårt tillvägagångssätt att få tag på respondenter i och med att 

vi inte kan redovisa något direkt bortfall. Det finns en risk att användandet av olika metoder 

att kontakta respondenterna har varit olika effektiva tillvägagångssätt. Vi har belägg att tro att 

i vissa fall har en förfrågan inte ens nått beslutande part. För att vi skulle kunna påvisa ett 

bortfall hade vi behövt använda oss av en metod där vi kontaktar varje enskilt kontor för en 

förfrågan om att vilja delta. Därefter frågat hur många revisorer som arbetar på det specifika 

kontoret samt be om att få tillgång till varje revisors personliga e-postadress. På så sätt hade 

vi kunnat låsa länken med undersökningen till den specifika e-postadressen och sedan se hur 

stort bortfallet skulle bli. Vi skulle även få en möjlighet att skicka en påminnelse till revisorn 

som ännu inte har svarat. Detta är något vi har insett under studiens gång och är något vi 

kanske skulle ha tillämpat om vi befann oss i planeringsstadiet av studien igen.  

6.8 Databearbetning 

För att bearbeta det material vi fick fram genom vår undersökning använde vi oss av 

statistikprogrammet SPSS. Detta var en programvara vi hade arbetat med en del i tidigare 

kurser under vår studietid. Dessutom fann vi litteratur och guider, beskrivande hur 

programvaran skulle användas för att få ut så mycket som möjligt av den.  Efter att ha avslutat 

enkätundersökningen kodades svaren för att kunna ingå i respektive index som beskrevs i 6.3. 

Kodningen skedde i Excel efter att ha använt en funktion i enkätprogrammet Surveymesh där 

vi per automatik flyttade svaren från Surveymesh till Excel. Därifrån har vi sedan överfört 

våra kodade svar till SPSS. Eftersom överföringar mellan olika program har skett helt per 

automatik undvek vi risker som registreringsfel som hade kunnat uppstå om vi manuellt 
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skulle överföra datan. Däremot behövdes inte en överföring till SPSS göras då deskriptiv 

statistik skulle tas fram eftersom då detta material hämtades direkt från Surveymesh.  

 

 

 

Följande statistiska mätmetoder och uttryck har använts i vår databearbetning. Användandet 

av dessa samt dess betydelse förklaras dock närmare i kapitel 7, samt även i kapitel 8.  

 

Deskriptiv statistik Multipel regression Övrig statistik 

Normalfördelning T-värde Cronbachs alpha 

Medelvärde Standard error Split-half 

Standardavvikelse B-Koefficient Spearman-Brown 

Index Signifikansnivå Guttman Split-half 

Poängintervall R
2
 Multikollinearitet  

  adjR
2
   

Tabell 3. Statistiska verktyg 
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7. Sanningskriterier  
I detta kapitel redogör vi för studiens validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet. Kapitlet 

tar även upp problematiken med självbedömningsstudier. Syftet med detta kapitel är att 

underlätta för läsaren att granska studiens trovärdighet och de metoder som använts.  

7.1 Validitet  

För att en studie ska vara tillförlitlig krävs hög validitet. Validitet avser mätinstrumentets 

förmåga att mäta vad som faktiskt ska mätas i studien. Detta innebär att mätinstrumentet bör 

vara tillförlitlig i sina mätningar och att mätinstrumentet även används i rätt syfte. (Olsson 

och Sörensen 2011, 123-124)  

 

För att skapa en hög validitet i vår studie har vi med utgångspunkt från studiens syfte som var 

att undersöka och förklara revisorers dysfunktionella beteende utifrån fem individuella 

faktorer, skapat en teoretisk referensram. Den teoretiska referensramens avsnitt i denna studie 

har direkt applicerats till undersökningsvariabler i vår enkät. Detta betyder att enkäten har 

formats efter den teoretiska referensramen vars innehåll direkt relaterar till studiens syfte. Vi 

anser att vårt mätinstrument, det vill säga vår enkät, mäter vad som faktiskt ska mätas sett till 

studiens syfte.   

 

Att veta om enkäten är tillförlitlig och faktiskt mäter variablerna på ett korrekt sätt är en viktig 

del för studiens validitet. (Olsson och Sörensen 2011, 123-124) Som tidigare nämnts i kapitel 

6.3, är denna studies enkät endast uppbyggd utifrån tidigare forskares frågor. Frågorna som 

används till vissa av variablerna har statistiskt arbetats fram av forskare där dessa menar att de 

är tillförlitliga och kan användas för att mäta en specifik faktor. Ett exempel på detta är 

frågorna kring variabeln ”behov av att lyckas” där Ray (1970, 1974, 1975) (refererad i Ray 

1979) arbetat fram och statistiskt säkerställt ett kort frågeformulär som kan använda för att 

mäta en individs ”behov av att lyckas”. Denna tillförlitlighet i frågorna och vad de avser att 

mäta är dock svårt att uttala sig om kring alla variablers index i denna studie. Vad som dock 

styrker dessa index i denna studie är att de tidigare har använts på liknande sätt ett flertal 

gånger och att många av frågorna är väldigt tydliga och direkt kopplade till vad som avses att 

mätas. Exempelvis kring variabeln ”vilja att lämna företaget” med påståendet – ”Jag har 

planer på att lämna mitt arbete”. Vi menar att detta kan stärka tillförlitligheten i att frågorna 

faktiskt mäter vad de avser att mäta och bidrar till att höja studiens validitet.  

 

Bryman och Bell (2005, 96) menar att olika former av validitet kan kontrolleras. Vad som 

ovan beskrevs var studiens mätningsvaliditet. En annan form av validitet är ytvaliditet vilket 

betyder att måttet bör återspegla innehållet i det begrepp som undersöks. Man kan avgöra en 

studies ytvaliditet genom att fråga andra personer om måttet enligt deras åsikt fångar 

begreppet som undersöks i studien. (Bryman och Bell 2005, 96) Då vi använde oss av en 

pilotstudie fångade vi därav olika intryck och åsikter på enkäten utifrån denna. Vi fick inga 

åsikter kring frågornas relation till begreppen och de variabler som undersöktes. Detta betyder 

dock inte att ytvaliditeten är säkrad. Om experter kring de undersökta områdena hade fått säga 

sin mening så kanske åsikterna varit annorlunda.  

 

Att undersöka och säkra validitet och sanningskriterier överlag i en studie tar ofta mycket tid 

och kräver stora resurser vilket även är kostsamt. Detta får forskare att slarva med de viktiga 

mätprocedurer som för studiens kvalité är viktiga. (Bryman och Bell 2005, 107) Detta är 
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något som Bryman och Bell kritiserar med den kvantitativa forskningen och vi upplever att 

denna kritik till viss utsträckning är befogad i denna studie.   

 

Att enkäten utgår från tidigare forskares frågor höjer validitet i denna studie anser vi. Vad 

som dock kan dra ner validiteten är att frågorna har modifierats i viss utsträckning av oss 

författare. Frågorna har blivit påverkade enligt följande: alla frågor är översatta från engelska 

till svenska, vissa formuleringar är anpassade till revisorn och dess yrke, vissa frågor är 

omformulerade för att fungera som påståenden, kring två variabler har frågor från tidigare 

forskare blandats med varandra och frågor kring två av studiens variabler har minskats ner i 

antal. Den främsta anledningen till alla dessa modifieringar är att vi vill underlätta för 

respondenterna att besvara enkäten, att de ska ha tid att besvara den och att de även ska förstå 

den. Hur mycket dessa modifieringar påverkar validiteten i studien är för oss svårt att avgöra, 

vi är dock medvetna om att det kan påverka studien negativt men ser det dock som ett mindre 

hot. 

7.2 Reliabilitet  

Då det har konstaterats att denna studie har en hög validitet finns anledning att se till studiens 

reliabilitet. Hög validitet medför normalt hög reliabilitet i en studie menar Olsson och 

Sörensen (2011, 122), därav kan vi påstå att även reliabiliteten i denna studie bör vara hög.  

 

Reliabilitet handlar om att få en överrensstämmelse mellan olika mätningar med användandet 

av samma mätinstrument. (Olsson och Sörensen 2011, 122-123) Bryman och Bell (2005, 94) 

menar att reliabilitet även handlar om följdriktighet och pålitlighet hos ett mått på ett begrepp.    

För att mäta detta kan test-retestmetoden användas menar Ejlertsson (2005, 102-103). Denna 

metod handlar om att samma respondenter som först besvarade enkäten får samma frågor igen 

vid ett senare tillfälle. Respondenternas svar jämförs därefter mellan de två olika tillfällena för 

att mäta dess överrensstämmelse. Om en respondent svarat likadant i de båda identiska 

undersökningarna betyder detta att det existerar en hög överrensstämmelse och därmed också 

hög reliabilitet. (Ejlertsson 2005, 102-103) 

 

Då vi inte gör undersökningen två eller fler gånger blir reliabiliteten i denna studie svår att 

säkerställa. Att upprepa en undersökning vid ett senare tillfälle och på samma respondenter 

kan vara riskabelt då individer kan förändra sin attityd och inställning till frågorna och även 

minnas hur de svarade tidigare och därmed påverkas av detta. (Olsson och Sörensen 2011, 

123) För att undvika dessa problem kan istället split-half-metoden användas. Denna metod är 

användbar då mätinstrumentet består av ett antal frågor eller påståenden som vägs samman till 

index. (Olsson och Sörensen 2011, 123; Bryman och Bell 2005, 95) Metoden går ut på att 

dela in indexets frågor i två grupper. Om frågornas svar i de två grupperna är höga i sitt 

överrensstämmande tyder detta på en hög reliabilitet. (Olsson och Sörensen 2011, 123) 
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Split-half-metoden gav följande korrelationer:  

  

Tidsbudgetpress ,398 

Vilja att lämna företaget ,870 

Behov av att lyckas ,688 

Strävan efter status ,597 

Tävlingsinriktad ,479 

Kvalitetshotande beteende ,687 

Underrapportering av tid ,591 

Tabell 4. Split-half-metoden  

 

I Bilaga 6 går det även att utläsa mer ingående information kring split-half-metoden. Här går 

det bland annat att utläsa korrelation utifrån varje split-half grupp av frågor var för sig. 

Spearman-Brown koefficienten och Guttmans split-half koefficient går även att utläsa. Dessa 

två mått är snarlika split-half-metoden och kommer därför inte att utvecklas. De presenteras 

för att förtydliga korrelationerna och även för att underlätta för en kritisk granskning.  

 

Field (2005) menar dock att problemet med split-half-metoden är att indexets variabler kan 

delas in i fler grupper än två. Exempelvis består indexet Tidsbudgetpress av fyra frågor. Dessa 

kan delas in i fråga 1,2 och 3,4, men även i 1,3 och 2,4 och även fler utfall. Utfallet av split-

half-testet blir därför en produkt av indelningen av frågorna. Lösningen på detta problem är 

måttet cronbachs alpha. Detta mått betyder i korta drag att alla möjliga split-half-utfall mäts 

och samlas till ett värde. Detta är det vanligaste värdet att använda sig av då reliabilitet ska 

mätas.  

 

Är cronbachs alpha-värdena höga påvisar detta en hög reliabilitet. Ett värde på 0,90 eller 

högre tyder på hög reliabilitet. Värden mellan 0,70 - 0,89 anses som acceptabelt, medans 

värden lägre än detta ses som låga i sin reliabilitet. (Olsson och Sörensen 2011, 124) 

 

Denna studies cronbachs alpha-test visade:  

 

Tidsbudgetpress  Vilja att lämna företaget 

Cronbach's Alpha Antal frågor   Cronbach's Alpha Antal frågor 

,582 4  ,925 4 

     

Behov av att lyckas  Strävan efter status 

Cronbach's Alpha Antal frågor  Cronbach's Alpha Antal frågor 

,841 9  ,752 10 

     

Tävlingsinriktad  Kvalitetshotande beteende 

Cronbach's Alpha Antal frågor  Cronbach's Alpha Antal frågor 

,754 7  ,809 5 

     

Underrapportering av tid    

Cronbach's Alpha Antal frågor    

,741 2    

Tabell 5. Cronbachs alpha-test 
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Vad testet visar är att ett flertal variablers cronbachs alpha-värde håller sig inom acceptabla 

nivåer. Variabeln vilja att lämna företaget påvisar dock hög reliabilitet då en nivå över 0,9 är 

uppmätt. Tidsbudgetpress faller dock inte in under vad som anses vara ett acceptabelt mått för 

en variabels reliabilitet. Ejlertsson (2005, 104) menar dock att gränsen för vad som är 

acceptabelt inte är absolut och att det inom forskningen ofta används mått som understiger 

den acceptabla gränsen på 0,7. Vidare menar Ejlertsson att det rent matematiskt är så att, ju 

fler frågor som används i ett index desto högre blir cronbachs alpha. Då färre antal frågor 

används kan därför ett lägre cronbachs alpha accepteras.  

 

Sammanfattningsvis anser vi att det utifrån cronbachs alpha-testet går att påstå att denna 

studies reliabilitet uppnår en acceptabel nivå. Hela cronbachs alpha-testet återfinns i Bilaga 4, 

där man kan utläsa cronbach alpha-värde för varje enskild fråga i enkätens index. 

7.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarheten eller extern validitet som det också kallas för enligt Gunnarsson (2002), 

är av vikt i vår undersökning för att vi ska kunna dra några slutsatser som är bidragande samt 

utvecklande till forskningen. För att kunna generalisera krävs att urvalet är slumpmässigt 

baserat menar Bryman och Bell (2005, 110-111). Detta betyder i stora drag att forskaren inte 

påverkar vilka som medverkar i undersökningen. Motsatsen är ett icke slumpmässigt urval till 

undersökningen. Vid dessa tillfällen har istället forskaren haft en möjlighet att påverka 

medverkande respondenter i en undersökning. Dock finns det undantagsfall där 

generaliserbarheten inte är lika viktig. Det kan exempelvis vara där undersökningen används 

som någon form av pilotstudie eller riktlinje för fortsatt forskning inom området menar 

Bryman och Bell (2005, 125). Detta kan ge forskaren en god hint om vilket resultat denne kan 

tänka sig samt att om det är något som är värt att forska om. Det finns inga självklara mått på 

hur man testar generaliserbarheten i en undersökning. Det är snarare en fråga för hur 

forskaren har valt att tolka begreppet och om detta är möjligt. Sedan är det upp till läsaren att 

hålla med eller förkasta forskarens teorier. (Gunnarsson 2002) 

 

I vårt fall anser vi att det finns en möjlighet att generalisera studiens resultat eftersom att vi 

har, som tidigare diskuterats i kapitel 6.6, gett hela populationen en chans till att medverka i 

studien. Vi har även använt oss av en kvantitativ metod, beskriven i 2.4, vilken ofta är lämplig 

att använda sig av då generaliserbarhet söks. Vi vill inte lägga någon vikt i respondenternas 

fördelning utifrån byrå, detta på grund av anonymiteten i studien. Detta bidrar till att vi inte 

vet om endast en (1) byrå står för en hög andel av de inkommande svaren. Att då generalisera 

resultatet till övriga byråer kan argumenteras för som svårt, dock är det i denna studie tidigare 

diskuterat, med stöd från tidigare forskning och beskrivning av de största revisionsbyråerna, 

att dessa inte skiljer sig mycket åt och därmed leder till ett liknande beteende hos revisorer 

oavsett vilken byrå de tillhör. Detta argument leder till att revisorer, som arbetar för de största 

revisionsbyråerna, kan ses som en homogen grupp där liknande beteenden förekommer. 

Utifrån detta argument kan då denna studies resultat generaliseras över de fem största 

revisionsbyråerna i Sverige, samt även de största revisionsbyråerna i övriga världen. Detta ser 

vi som författarna dock vara ett något vågat uttalande och anser även att en mängd andra 

faktorer har betydelse för att kunna generalisera på detta sätt. Exempelvis kan kulturella 

skillnader och olika regelverk mellan länder påverka revisionsbyråer och revisorer. Vi skulle 

dock våga påstå att denna studies resultat är generaliserbart över de fem största 

revisionsbyråerna i Sverige. Detta utifrån argumentet att se revisorer som en homogen grupp 

samt att de största svenska revisionsbyråerna har en jämn fördelning av marknadsandelar och 
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att de på ett liknande sätt påverkas av externa faktorer som exempelvis lagförändringar och 

konjunkturer.   

 

Vad som kan vara av intresse för läsaren och för studiens generaliserbarhet kan vara vad split-

half-metoden visar om detta istället utförs på respondenterna och inte utifrån frågorna. Det vill 

säga att vi slumpvis delar in respondenterna i lika stora grupper för att mäta hur medelvärden 

skiljer sig mellan respondenternas svar för varje index. Detta ger läsaren en uppfattning om 

hur utfallet inom stickprovet ser ut för att ge en grov uppfattning om dess generaliserbarhet. 

Detta är dock inget statistiskt säkert mått, men ger dock en bättre bild av den slumpmässiga 

spridningen i respondenternas svar. 

 

Vi utförde tre test där vi slumpvis valde ut två lika stora grupper av respondenter för att sedan 

jämföra dessa medelvärden mot det faktiska medelvärdet för samtliga respondenter i 

undersökningen. Detta illustreras i tabell 6 nedan.  

 

 

    Faktiskt värde Split-half 1 Split-half 2 Split-half 3 

Tidsbudgetpress  9,5 9,6 9,8 9,4 

Vilja att lämna företaget  8,0 8,9 8,6 8,0 

Behov av att lyckas  34,9 34,1 34,3 34,0 

Strävan efter status  37,4 36,6 37,1 36,6 

Tävlingsinriktad  19,3 18,7 19,4 19,2 

Kvalitetshotande beteende  10,3 10,4 10,7 10,4 

Underrapportering av tid  5,5 5,4 5,7 5,5 

Tabell 6. Medelvärde med Split-half-metoden 

7.4 Självbedömningsrapport 

En självbedömningsrapport eller vad man på engelska kallar ”self-reports” för att samla in 

data till en undersökning kan grovt delas in i sex kategorier, varav tre av dessa kategorier 

tydligt faller in på en beskrivning av denna studies enkät. Dessa kan kort sammanfattas till att 

innehålla:  

 

 Personlig data, exempelvis en människas behov. 

 Beskrivning av en respondents förflutna, karakteristiska drag och beteenden. 

 Psykologiska tillstånd, exempelvis arbetsattityder, motivation, stress och press. 

           (Podsakoff och Organ 1986, 531) 

 

Podsakoff och Organ (1986, 531-532) menar att undersökningar där forskare använder sig av 

respondenters svar utifrån självbedömningsrapporter är problemfyllda. Podsakoff och Organ 

utvecklar detta och menar att forskaren inte längre frågar sina respondenter om specifik fakta 

eller händelser. Istället ställs frågor till respondenterna som kräver en högre kognitiv process. 

Denna process innehåller inte bara att minnas tidigare händelser utan också att väga, 

förutsäga, tolka och utvärdera frågor som ställs. Detta ställer högre krav på respondenterna i 

deras svar för att de ska bli så sanna som möjligt.  
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Denna studies frågor i enkäten får därför anses kräva mer av respondenterna. Att enkäten 

även innehåller frågor kring områden som får anses som något känsliga i sin natur gör att 

enkäten ställer ännu högre krav på respondenterna anser vi.  

 

Vad som gör självbedömningsrapporter speciellt problemfyllda är när variabler ur 

ovanstående beskrivna kategorier mäts i korrelationssyfte. (Podsakoff och Organ 1986, 533) 

Detta är precis vad som har gjorts i denna studie och faller därav in under beskrivningen. 

Podsakoff och Organ (1986, 533) menar att detta är ett välkänt problem och elimineras inte 

genom att konstatera att validiteten i studien är hög. Detta illustreras nedan i figur 4. 

 
Figur 4. Självbedömningsproblem (Hämtad från Podsakoff och Organ 1986, 533. Egen design 

och även översatt) 

 

Vad figuren visar är att trots validitet kan bekräftas utifrån undersökningen och variablerna 

var för sig, så kan det ändå uppstå en artificiell kovarians mellan dessa då en 

självbedömningsrapport används. Då möjligheten finns att den faktiska sanningen inte 

kommer fram så kan detta skapa en artificiell kovarians. För en djupare förklaring av detta 

problem, se Podsakoff och Organ (1986). 

 

Ett mer generellt problem är ”consistency motif” eller ”konsekvensmotivet” för att översätta 

det till svenska. Detta problem är vida diskuterat och stöds bland annat av Eden och Leviatin, 

1975; Lord, Binning, Rush och Thomas, 1978; Phillips och Lord, 1986; Staw, 1975 (refererad 

i Podsakoff och Organ 1986, 534). Konsekvensmotivet handlar om att respondenterna har ett 

behov av att upprätthålla konsekventa svar då de besvarar en serie av frågor. Detta skapar 

problem då människor har förutfattade teorier och uppfattningar om hur personligheter, 

beteenden och olika omgivningar bör höra samman och hur dessa ska fungera tillsammans. 

Då självbedömningsrapporter bjuder in till detta så kan det alltså skapas svar efter vad 

respondenterna har för tidigare uppfattningar. Sett till vår studie är frågorna ställda på ett 

sådant sätt där respondenterna bland annat ska bedöma ett negativt beteende hos sig själva. 

Detta kan då utifrån Podsakoff och Organs teori leda till svar som inte stämmer överrens med 

revisorns faktiska agerande utan istället vad denne anser vara ett acceptabelt svar i 

sammanhanget. Att framställa sig bättre än vad som faktiskt är fallet anser vi skapa det största 

problemet i vår studie.  

 

Podsakoff och Organ (1986, 538-540) menar att olika statistiska metoder kan hjälpa forskaren 

att mäta detta problem för att kunna uttala sig om hur mycket det påverkar studien. För en 

förklaring av dessa metoder och hur de utförs, se Podsakoff och Organ (1986). Dessa metoder 
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pga använd metod 
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stödjer validitet 
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stödjer validitet 

Enkätens mått på 

behov av att lyckas  
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är dock avancerade, kräver mycket tid och arbete och är oftast endast tillförlitliga då de 

används tillsammans med större datamaterial. (Podsakoff och Organ 1986, 538-540) Då 

denna studie inte vilar på en större mängd data såg vi dessa metoder som obrukbara för att 

mäta problemets omfattning.  

 

Det vi vill förtydliga med detta avsnitt är att vår typ av studie är svår och skapar problem ur 

ett statistiskt perspektiv. Vi är medvetna om att resultatet kan vara missvisande då en 

självbedömningsrapport används i studien. Vi kan inte uttala oss om hur mycket detta har 

påverkat resultatet i studien.  
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8. Resultat och Analys 
I detta kapitel presenteras studiens resultat vilket åskådliggör revisorers dysfunktionella 

beteende och vad som kan påverka detta beteende. Varje variabel presenteras först deskriptiv 

för att sedan följas av ett regressionsresultat vilket sedan analyseras, detta för att underlätta 

för läsaren då var sak diskuteras i sitt sammanhang. Kapitlet avslutas med en 

sammanställning av samtliga index utfall både deskriptivt och utifrån regressionsanalyserna.  

8.1 Tolka resultatet  

Nedan redogörs kort för statistiska metoder, mått och uttryck vi har valt att använda oss av i 

studien.  

 

Deskriptiv statistik - Deskriptiv statistik har använts för att visa respondenternas svar. Detta 

illustreras med hjälp av histogram där även en normalfördelningskurva kan ses. Studiens 

bakgrundsvariabel består dock av ett cirkeldiagram för att visa respondenternas fördelning i 

yrket. Det deskriptiva resultatet kan endast utläsas på indexnivå i detta kapitel. För att se 

fördelningen och respondenternas svarsfrekvens för varje individuell fråga i ett index så 

hänvisar vi till Bilaga 3  där dessa presenteras.  

Poängintervall - Studiens index omfattas av ett flertal frågor. Frågorna poängsätts efter 

svarsskalan och detta innebär även att indexet kan ha en lägsta poäng och en högsta poäng. 

Intervallet mellan den lägsta och högsta poängen kallar vi för poängintervallet för indexet.   

Regression - I denna studie använder vi oss av regressionsanalys. Detta sätt att analysera 

materialet syftar till att visa effekten av en variabel (den oberoende variabeln) på en annan 

(den beroende variabeln) menar Anderson, Sweeney, Williams, Freemanm och Shoesmith 

(2009, 616-618). Då vi i denna studie har två beroende variabler och ett flertal oberoende 

variabler kommer vi därför att utföra vad man kallar en multipel regression (Anderson et al. 

2009, 559-562). Den multipla regressionen utförs två gånger, för var och en av de beroende 

variablerna. 

B-Koefficient - Detta är den oberoende variabelns koefficient. Denna visar hur en enhets 

ökning i den oberoende variabeln påverkar den beroende variabeln. (Anderson et al. 2009, 

618-619) 

Signifikans - Regressionerna tolkas sedan med hjälp av signifikansvärdet som i denna studie 

antar ett värde på 0,05 som är ett standardvärde för denna typ av analys. Om ett värde för en 

variabel är under detta tal kan vi med 95 procents säkerhet säga att koefficienten inte är noll. 

Om en koefficient är noll betyder det att den oberoende variabeln inte påverkar den beroende. 

Värden över 0,05 kan även de betraktas som noll då dessa inte faller in under den tillförlitliga 

gränsen. (Anderson et al. 2009, 261)  

T-värde - T-värdet ska jämföras med ett kritiskt värde för att kunna förklara om koefficienten 

är signifikant. Vi kommer även att använda oss av ett T-värde där det kritiska värdet rör sig 

mellan -1,96 till 1,96. Befinner sig T-värdet där emellan kan vi med 95 procents säkerhet 

kunna säga att variabeln är signifikant. Detta intervall används av anledningen att det är ett 

standardmått för dessa typer av analyser. (Anderson et al. 2009, 311-312)  

R Square och Adjusted R Square - Dessa mått anger andelen förklarad varians mellan 0 och 

1 och kan även utläsas som procent. Ju högre värdet är desto bättre är förklaringskraften. 

(Anderson et al. 2009, 570-571) Skillnaden mellan R Square och Adjusted R Square är att 

Adjusted R Square tar hänsyn till antalet oberoende variabler som ingår i regressionen och 

justerar ner detta mått något. Om det existerar ett flertal oberoende variabler kan R Square 

överskatta den förklarade variansen något. (Anderson et al. 2009, 570-571) Då multipel 
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regression används i denna studie blir därför Adjusted R Square det viktigaste av de två 

måtten. 

Multikollinearitet - När två eller flera av de förklarande variablerna (oberoende variablerna) 

i regressionsmodellen är korrelerade med varandra i hög utsträckning kallar man detta för 

multikollinearitet. Detta är ett problem då man inte kan hålla isär effekterna som de 

oberoende variablerna har på den beroende variabeln. (Anderson et al. 2009, 577-578) 

Gränsen för multikollinearitet är om VIF-värdet överstiger 2,5 (Djurfeldt, Larsson och 

Stjärnhagen 2003). Dock är detta gränsvärde inget absolut mått för multikollinearitet, andra 

hävdar att högre värden kan accepteras.   

8.2 Bakgrundsvariabel 

Tid inom yrket  

 

Antal respondenter: n=125 
 
 

                                                                                        Figur 5. Respondetfördelning 

 

Undersökningen bestod endast av en (1) bakgrundsvariabel. Denna visade att 64 procent av de 

125 tillfrågade revisorerna hade arbetat inom yrket i mer än fem år. De övriga 36 procent 

visade sig ha arbetat mindre än fem år.  

8.2.1 Analys 

Efter att ha kontaktat PWC som är den största revisionsbyrån i Sverige valde vi att använda 

dem som mått då vi räknade ut ett populationstak för vår undersökning. PWC (2012, C) visar 

att det arbetar 836 stycken kvalificerade revisorer och 584 stycken revisorsassistenter. Om vi 

generaliserar dessa siffror för övriga stora revisionsbyråer betyder det att det går cirka 1 

revisorsassistent på 1,66 kvalificerade revisorer. Detta motsvarar att ungefär 40% av de stora 

revisionsbyråernas revisorer är revisorsassistenter.  Vår bakgrundsvariabel är revisorer med 

erfarenhet i mer eller mindre än fem år. Detta betyder inte att alla revisorer med erfarenhet i 

mer än fem år samtidigt är kvalificerade revisorer, men vi bedömer att en övergripande 

majoritet är det. Därför vill vi säga att respondentfrekvensen motsvarar en tänkbar 

marknadsmässig fördelning på de stora revisionsbyråerna av kvalificerade revisorer och 

revisorsassistenter.     

8.3 Tidsbudgetpress 
 
Figuren till vänster visar en normalfördelningskurva över 

indexet för tidsbudgetpress. Då indexet baseras på fyra 

frågor sträcker sig poängintervallet mellan 4-20 poäng. 

Kurvan tenderar att luta något åt vänster då medelvärdet 

är 9,51 poäng. Standardavvikelsen befinner sig på 2,34 

poäng.  

Figur 6. Tidsbudgetpress, Normalfördelning 

 0 = Mer än 5 år 80  (64,0%)  

 1 = Mindre än 5 år 45  (36,0%)  
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8.3.1 Regressionsresultat 

Tabell 7. Tidsbudgetpress, Regression 

 

8.3.2 Analys 

Deskriptiv analys 

Otley och Pierce (1996a, 38) fann i sin undersökning att 45 procent av revisorerna upplevde 

tidsbudgetar (de tilldelade timmar en revisor har att bistå med i utförandet av en revision), 

som svåra eller omöjliga att uppnå. Pierce och Sweeney (2004, 429) fann denna siffra uppgå 

till 36 procent. I vår studie har 7 procent av respondenterna upplevt detta vilket visar en stor 

förändring. Trots att Pierce och Sweeney studie är från 2004, vilket endast är åtta år tillbaka i 

tiden, så är utfallet av svaren långt ifrån varandra.  

 

Pierce och Sweeney (2004, 435) kommenterade sitt resultat som var något lägre än Otley och 

Pierce resultat från 1996 med att det bör riktas större fokus än tidigare åt deadlines påverkan 

till det dysfunktionella beteendet hos revisorer. Sweeney och Pierce (2004, 789-790) menade 

att fokus på tidsbudgetar tenderade att minska. Då vi ser en kraftig minskning av 

tidbudgetpress hos revisorer så måste någonting ligga bakom detta. Ökat fokus på deadlines 

kan mycket väl vara en av anledningarna.  

 

En annan anledning som Pierce och Sweeney (2004, 435) även resonerade kring var att 

konjunkturer och olika ekonomiska tider kan skapa skiftningar i fokuset kring tidsbudgetar. 

Då vi i Sverige och även i övriga världen haft en lågkonjunktur och den ekonomiska 

situationen för många företag har varit ansträngd kan därför arbetet ha anpassats efter detta 

hos revisionsbyråerna.  

 

En annan förändring som kan påverka revisionsbyråerna och de anställdas upplevda 

tidsbudgetpress kan vara avreglering av revision för småbolag som infördes 1 november 2010 

i Sverige. Detta påverkar konkurrensen om revisionsbyråernas kunder och skapar därmed ett 

mer ansträngt ekonomiskt klimat inom denna bransch vilket enligt Pierce och Sweeney (2004, 

435) då kan orsaka skiftningar i fokus mellan tidsbudgetar och deadlines.  

 

Analys av relationen till KHB  

Pierce och Sweeney (2004) samt Otley och Pierce (1996a) fann i sina undersökningar att 

tidsbudgetpress och kvalitetshotande beteende var signifikant i sin relation. Malone och 

Roberts (1996) fann dock inte detta. Likt Malone och Roberts fann vi i denna studie att 

relationen inte var signifikant.  

 

  Beroende variabel
 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients     

 
 Kvalitetshotande beteende

 B Std. Error Beta t Sig. 
 
 Index för Tidsbudgetpress ,162 ,117 ,129 1,388 ,168 

  
Beroende variabel

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients     
 
 

Underrapportering av tid
 B Std. Error Beta t Sig. 

 
 Index för Tidsbudgetpress ,249 ,073 ,320 3,425 ,001 
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Malone och Roberts (1996a, 61-62) menade att en förklaring till att relationen inte var 

signifikant i deras studie var att de ställda frågorna kan ha brustit i sitt utförande och att de var 

för få. Det vi gjorde i denna studie var att kombinera Malone och Roberts frågor med Otley 

och Pierce (1996a) frågor, detta för att skapa ett starkare index kring denna variabel. Om 

frågorna har brustit i sitt utförande eller om förklaring kan sökas i antalet frågor är en 

motiverad fråga att ställa.  

 

En förklaring som trots detta ändå kan sökas och analyseras är relationen mellan tidsbudgetar 

och utvärderingssystem. En revisors förmåga att hålla sig inom tidsbudgetar och möta viktiga 

tidsmål är av stor vikt för revisorns möjlighet att avancera inom företaget. (Pierce och 

Sweeney 2004, 423) Ettredge et al (2008, 4) menar att detta är något forskare ifrågasätter och 

till viss del anser opassande då studier har visat att utvärderingar av tidshantering kan leda till 

ett dysfunktionellt beteende hos revisorer. Då vi tidigare menat att tidsbudgetar och dess 

användande minskat för att ge större utrymme till användandet av deadlines, kan detta betyda 

att utvärderingen av hur en revisor hanterar tidsbudgetar även kan ha förändrats. Detta betyder 

då att relationen mellan kvalitetshotande beteende och tidsbudgetpress kan visa sig svagare i 

sin förklaringsgrad.  

 

Vad som styrker denna teori är även ett mönster från tidigare studier. Otley och Pierce 

(1996b, 74) fann att 37 procent av de tillfrågade revisorerna i deras studie upplevde att 

tidsbudgethantering hade stor betydelse för en senare utvärdering. I Pierce och Sweeney 

(2004, 430) undersökning uppgick denna siffra till 10 procent, vilket visar en tydlig 

minskning. Att denna trend har hållit i sig är inte omöjligt och kan därför påverka denna 

studies relation mellan tidsbudgetpress och kvalitetshotande beteende. 

 

Analys av relationen till URT  

Likt Otley och Pierce (1996a, 44) och Pierce och Sweeney (2004, 428) fann vi även i denna 

studie en signifikant relation mellan underrapportering av tid och tidsbudgetpress. 

Ovanstående resonemang kring varför kvalitetshotande beteende inte visat sig signifikant i sin 

relation till tidsbudgetpress blir något motsägande i detta fall.  

 

Då underrapportering av tid innefattas i begreppet dysfunktionellt beteende bör alltså 

resonemanget kring tidsbudgetar och utvärderingssystem också påverka revisorer i deras val 

att underrapportera tid. Då tidsbudgetpress existerar fann Pierce och Sweeey (2004, 434-435) 

dock att underrapportering av tid är vanligare för revisorer att använda sig av än det 

kvalitetshotande beteendet för att uppnå en bättre utvärdering. Trots att utvärderingen av 

tidsbudgethantering kan ha minskat i sin betydelse kvarstår dock sambandet. Om revisorer 

upplever tidsbudgetpress så är sannolikheten högre att de väljer att underrapportera tid än att 

utöva något som är direkt kvalitetshotande i deras yrke. Att relationen är signifikant kan vara 

ett resultat av detta.  

 

Vad som även kan påverka detta utfall är hur tidshantering i form av deadlines bedöms i 

jämförelse mot tidsbudgetar. Om denna skillnad idag ser annorlunda ut, det vill säga att de 

bedöms på liknande sätt så innebär detta även att ett förändrat fokus på deadlines inte bör 

påverka beteendet avsevärt mycket. Detta betyder då att den signifikanta relationen mellan 

tidsbudgetpress och underrapportering av tid bör kvarstå. 
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8.4 Vilja att lämna företaget 

 

I denna normalfördelning finner vi indexet för viljan 

att lämna företaget. Det vi kan utläsa är att kurvan är 

kraftigt lutad åt vänster, mot den lägre poängskaran i 

indexet. Viljan att lämna företaget mäts av fyra frågor 

och poängintervallet befinner sig därav mellan 4-20 

poäng. Respondenterna har svarat relativt olika på 

dessa frågor då svar finns representerat över hela 

skalan. Medelvärdet är dock 7,99 poäng och 

standardavvikelsen ligger på 4,24 poäng. 

Figur 7. Vilja att lämna företaget, Normalfördelning  

 

 

8.4.1 Regressionsresultat 

Tabell 8. Vilja att lämna företaget, Regression 

 

8.4.2 Analys 

Deskriptiv analys 

Malone och Roberts (1996) undersökte revisorers vilja att stanna inom företaget. Den 

deskriptiva statistiken i Malone och Roberts studie visar ett medelvärde på 10 utifrån ett 

poängintervall på 3-15 för revisorerna i deras svar på variabeln vilja att stanna inom 

företaget. I vår studie var variabeln ställd på motsatt sätt, det vill säga vilja att lämna 

företaget vilket innebär ett omvänt tolkande av Malone och Roberts resultat kring denna 

variabel.  Medelvärdet i vår studie visade sig vara närmare 8 i ett poängintervall mellan 4-20, 

Malone och Roberts resultat skulle avrundat kunna ses som 11 poäng i vår studie. Detta 

betyder att utfallet i vår studie är lägre än Malone och Roberts utfall. Revisorerna i vår 

undersökning ser alltså ut att ha en relativ låg vilja att lämna företaget.  

 

Detta får även ses som lågt då denna bransch enligt Brierley och Gwilliam (2003, 434-435) 

har hög personalomsättning i allmänhet. En anledning till att värdet är så pass lågt kan 

härledas utifrån Brierley och Gwilliam (2003, 434-435) som då 2003 menade att den tydliga 

hierarkiska strukturen håller på att jämnas ut mer inom yrket och revisorers val av karriär ses 

som mer öppen, vilket kan gynna de personer som misslyckats i sitt försök att nå en högre 

position inom företaget. Detta kan bidra till ett ökat intresse att stanna inom företaget och att 

lyckas på andra håll inom företaget.  

  Beroende variabel
 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients     

 
 Kvalitetshotande beteende

 B Std. Error Beta t Sig. 
 
 Index för Vilja att lämna företaget ,087 ,063 ,126 1,383 ,169 

  
Beroende variabel

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients     
 
 

Underrapportering av tid
 B Std. Error Beta t Sig. 

 
 Index för Vilja att lämna företaget ,060 ,039 ,140 1,527 ,129 
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Vad som talar för att ovanstående resonemang kan stämma är relationen till vad Eilifsen et al. 

(2010) uppger så sent som 2010. Eilifsen et al. (2010, 39) menar att revisionsbyråerna till 

följd av 2000-talets många och stora revisionsskandaler ställde högre krav på sina 

medarbetare. Vidare menar de att de största firmorna även har förändrat sitt utbud av tjänster 

de senaste åren. Från att enbart erbjuda extern revision, till att numer även bland annat 

erbjuda rådgivning och försäkringar. Efter avskaffandet av revisionsplikten den 1 november 

2010 blev det även viktigare att erbjuda tjänster som hjälper företaget att förstå sin finansiella 

ställning (FAR, 2012). Detta visar på att revisionsbranschen har förändrats och att Brierley 

och Gwilliams syn på den alltmer plattare hierarkiska strukturen och revisorers 

karriärmöjligheter, då fler tjänster nu kan erbjudas kunderna, verkar stämma. Med detta i 

åtanke kan revisorernas intresse av att stanna inom företaget öka då det finns större chanser 

att lyckas på olika håll inom företagets olika avdelningar och tjänster.  

 

En annan anledning till de relativt låga värdena kring revisorers vilja att lämna företaget kan 

vara det rådande ekonomiska klimatet Sverige nu (2012) befinner sig i. Deloitte (2009) menar 

att det har visat sig att revisorers vilja att lämna företaget är högre när ekonomin blomstrar än 

när den krisar. När det går bra för kunder och självförtroendet är på topp spenderar de mer, de 

förväntar sig att det ska gå ännu bättre och är mer villiga att spendera pengar. Detta kan locka 

revisorer att byta jobb då de kan bli erbjudna bättre avtal på många sätt. Detta gör det svårt för 

företag i allmänhet att behålla sina anställda under högkonjunkturer.  

 

Analys av relationen till KHB  

Relationen mellan revisorers vilja att lämna företaget och kvalitetshotande beteende visade 

sig inte vara signifikant. Detta följer Malone och Roberts (1996) utfall som inte heller den 

visade signifikans.  

 

Analys av relationen till URT  

Relationen mellan revisorers vilja att lämna företaget och underrapportering av tid visade sig 

inte vara signifikant. Relationen till underrapportering av tid har inte tidigare behandlats i 

tidigare studier vad vi vet.  

 

Att undersöka variabeln i förhållande till det dysfunktionella beteendet som helhet, det vill 

säga både utifrån kvalitetshotande beteende och underrapportering av tid såg vi som en 

möjlighet. Då underrapportering av tid beskrivs som ett komplext och svårförklarat beteende 

av Sweeney och Pierce (2006, 859) såg vi en möjlighet att söka förklaringar ur samma 

variabler som undersöktes i relation till kvalitetshotande beteende. Förklaringar till det 

dysfunktionella beteendet har i denna studie sökts utifrån en organisatorisk påverkan. Det som 

denna studies teoretiska kapitel har behandlat är ofta olika forskares syn på vad som kan 

påverka det dysfunktionella beteendet som helhet. Även om förklaringarna ofta är närmare en 

relation till det kvalitetshotande beteendet finns det även belägg för att undersöka variablerna 

i relation till revisorers förmåga att underrapportera tid. Detta beteende är likt 

kvalitetshotande beteendet, ett beteende som kan skapa personliga fördelar för revisorn och 

bör även kunna undersökas utifrån en rad andra möjliga faktorer som kan påverka beteendet. 

Bland dessa faktorer ansåg vi även att en revisors behov av att lyckas, strävan efter status 

samt hur tävlingsinriktad denna var, vara berättigade i ett försök till att förklara 

underrapportering av tid.  

 

Vi förstod tidigt utifrån tidigare forskning från bland annat Malone och Roberts (1996) och 

Pierce och Sweeney (2004), att den oberoende variabel som borde ha störst förklaringsgrad 
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till det dysfunktionella beteendet var tidsbudgetpress. De andra variablerna inklusive 

revisorers vilja att lämna företaget förstod vi skulle vara svåra att förklara. Forskningen 

behöver dock studier som även ger underlag för framtida studier och av den anledningen är 

det även viktigt att bekräfta eller förkasta olika variablers relation och förklaringsgrad till 

underrapportering av tid.  

 

Denna studies övriga variabler i relation till underrapportering av tid är inte signifikanta och 

har i tidigare forskning inte behandlats i relation till underrapportering av tid vad vi vet. 

Syftet med denna studie var att söka relationer mellan fem oberoende variabler och det 

dysfunktionella beteendet. I kapitel 5 förklarade vi att teorin endast är uppbyggd utifrån vad 

som kan förklara en relation mellan de oberoende och beroende variablerna, om denna 

relation sedan inte är signifikant så blir en analys av detta helt ogrundad. Vad som kan vara 

viktigt att belysa dock är att variablerna kan vara något positivt för företaget, detta faller dock 

inte in under denna studies syfte, vilket är att förklara variabler som kan hota och försämra 

revisionskvalitén. På grund av detta kommer övriga variabler fortsättningsvis i denna studie 

inte att analyseras utifrån dess relation till underrapportering av tid.  

8.5 Behov av att lyckas 

 

 

I den här normalfördelningen presenteras indexet för 

behov av att lyckas. Kurvan är doserad åt höger på 

poängskalan. Eftersom att detta mäts med nio frågor 

sträcker sig indexets poängintervall mellan 9-45 poäng. 

Medelvärdet för behov av att lyckas ligger på 34,88 och 

standardavvikelsen ligger på 5,78. 

Figur 8. Behov av att lyckas, Normalfördelning 

 

 

 

8.5.1 Regressionsresultat 

Tabell 9. Behov av att lyckas, Regression 

 

 

 

  Beroende variabel
 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients     

 
 Kvalitetshotande beteende

 B Std. Error Beta t Sig. 
 
 Index för Behov av att lyckas -,133 ,056 -,260 -2,392 ,018 

  
Beroende variabel

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients     
 
 

Underrapportering av tid
 B Std. Error Beta t Sig. 

 
 Index för Behov av att lyckas ,026 ,035 ,083 ,753 ,453 
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8.5.2 Analys 

Deskriptiv analys 

Revisorers behov av att lyckas visade sig ha ett medelvärde på 35 poäng i ett poängintervall 

mellan 9-45. I Malone och Roberts (1996) undersökning visade sig utfallet för denna variabel 

vara 14 i ett poängintervall mellan 0-20. En omvandling av Malone och Roberts resultat 

skulle betyda ett något lägre medelvärde i vår studie. Skillnaden i vår studie och Malone och 

Roberts studie är dock att indexet har blivit mätt med olika frågor. Det är en för liten skillnad 

mellan studiernas medelvärden för en vidare analys. Vad som dock syns i bägge studierna är 

ett högt medelvärde. På en 5-gradig skala har respondenterna i denna studie alltså svarat en 

4:a i snitt. Detta tyder på att revisorers behov av att lyckas är stort inom de stora 

revisionsbyråerna.  

 

Pierce och Sweeney (2004, 423) menar att revisorer arbetar inom en tydlig hierarkisk struktur 

och där konkurrensen om platser för att ta sig upp på karriärstegen är tuff. Vidare menar de att 

för att ta sig upp på denna stege krävs det att man har en vilja att göra det, att man vill prestera 

och visa prov på sina skickligheter. Svaren från revisorerna i denna studie visar att behovet att 

lyckas inom detta yrke är stort. Konkurrensen och den tydliga karriärstegen kan fungera som 

extra bränsle för revisorn i sin jakt på att lyckas.  

 

Analys av relationen till KHB  

Revisorers behov av att lyckas visade sig signifikant relatera till det kvalitetshotande 

beteendet, dock var denna relation negativ. Detta innebär att större behov av att lyckas leder 

till ett lägre kvalitetshotande beteende.  

 

Malone och Roberts (1996) undersökte även denna relation. En av utgångspunkterna för att 

inkludera denna variabel i undersökningen var att, individer som besitter detta behov är mer 

fokuserade på att lyckas med sina uppgifter och finner svårare uppgifter som mer tilltalande 

än individer med låga värden av detta behov. Den andra utgångspunkten var utifrån Harrell 

och Stahls (1984) undersökning som fann att individer med ett stort behov av att lyckas 

presterade bättre i sitt yrke och fick goda omdömen. De arbetade även fler arbetstimmar och 

engagerade sig mer i arbetet. Utifrån denna bakgrund skapade Malone och Roberts (1996, 54) 

en upplevd tro om att revisorer med hög nivå av behov av att lyckas bör visa sig agera 

dysfunktionellt i form av kvalitetshotande beteende i lägre utsträckning än revisorer med låga 

nivåer av behov av att lyckas. Likt vår studie fann även Malone och Roberts att behov av att 

lyckas negativt relaterade till det kvalitetshotande beteendet.  

 

Som vi tidigare har nämnt i teorins delar så har revisorns roll förändrats under det senaste 

decenniet, tidspressen är påtagligare, lagförändringar bidrar till ökad konkurrens, 

konjunkturer och ekonomiskt klimat påverkar personalomsättningen och revisorer blir idag 

bedömda efter sina prestationer på ett annat sätt än tidigare. De revisorer som idag besitter en 

hög grad av ett behov av att lyckas kan nu tvingas agera på ett annorlunda sätt på grund av 

dessa omständigheter i sin jakt på att just lyckas. Vi menade att detta kan leda till en ökad 

eller minskad risk för revisorerna att agera dysfunktionellt. Relationen är likt Malone och 

Roberts studie fortfarande negativ till det kvalitetshotande beteendet, vilket kan tolkas som att 

de yttre omständigheterna som har drabbat revisionsyrket inte har påverkat revisorer med ett 

behov av att lyckas till att agera kvalitetshotande i större utsträckning.  
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8.6 Strävan efter status 

 

 

Denna normalfördelning visar indexet för strävan 

efter status som består av tio frågor. Poängintervallet 

ligger därför mellan 10-50 poäng. Kurvan lutar svagt 

åt höger då medelvärdet ligger på 37,43 poäng. Svaren 

är relativt jämfördelat då standardavvikelsen befinner 

sig på 5,35 poäng.  

Figur 9. Strävan efter status, Normalfördelning 

 

 

8.6.1 Regressionsresultat 

Tabell 10. Strävan efter status, Regression 

 

8.6.2 Analys  

Deskriptiv analys  
Revisorers strävan efter status visade sig ha ett medelvärde på 37 poäng i ett poängintervall 

mellan 10-50. Detta betyder att snittet på respondenternas svar på den 5-gradiga skalan ligger 

väldigt nära 4. Detta är väldigt likt utfallet av den tidigare analyserade variabeln behov av att 

lyckas.  

 

Cassidy och Lynn (1989, 302-303) beskriver strävan efter status som en individs motivation 

att avancera i den sociala hierarkin vilket även innebär en önskan och mål att vara en ledare 

samt att vara dominant i sitt agerande mot andra. Detta menar Cassidy och Lynn härstammar 

från det breda området kring människans beteende och hur människan söker sin roll i 

samhället och vill passa in. Då revisionsbyråerna är väldigt hierarkiska i sin struktur enligt 

Nilsson (2011) är det logiskt att anta att individerna även söker att avancera här. En individs 

yrke är en del av den sociala hierarkin och de tydliga karriärstegen ger även revisorerna 

chansen att stiga i sin ledarroll vilket även ger chansen att utöva större dominans.  

 

Vidare menar Cassidy och Lynn (1989, 302-303) att människans agerande till stor del baseras 

på individens utvärdering och uppfattning av sig själv och hur denne jämför sig med andra. 

De stora revisionsbyråerna har ett tufft klimat konkurrensmässigt sett till positioner inom 

  Beroende variabel
 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients     

 
 Kvalitetshotande beteende

 B Std. Error Beta t Sig. 
 
 Index för Strävan efter status ,158 ,057 ,287 2,766 ,007 

  
Beroende variabel

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients     
 
 

Underrapportering av tid
 B Std. Error Beta t Sig. 

 
 Index för Strävan efter status -,011 ,036 -,033 -,318 ,751 
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företaget (Brierley och Gwilliam 2003, 431). Detta klimat kan öka revisorernas uppfattning 

om sig själva och vad de bör prestera för att visa sig bättre än sina medarbetare.  

 

Ovanstående anledningar tror vi bidrar till det höga utfallet av respondenternas svar. Vi menar 

att yrket som sådant kan främja revisorers strävan efter status.   

 

Analys av relationen till KHB  

Revisorer med en strävan efter status visar sig ha en signifikant relation till det 

kvalitetshotande beteendet. Denna signifikanta relation är väldigt intressant anser vi.  

 

Cassidy och Lynn (1989, 301-303) menade att individers strävan efter status kan ses som en 

avart till en individs behov av att lyckas. Avarten kan även ses som en skild 

undersökningsvariabel men också som en del i det större samlingsnamnet som går under 

”behov av att lyckas”, detta har tidigare diskuterats i teorikapitel 5.4. Utifrån Cassidy och 

Lynns studie såg vi strävan efter status som en skild undersökningsvariabel vilket även 

behandlades med specifikt framtagna frågor för att mäta denna strävan hos respondenterna. 

Oavsett om man ser variabeln som en avart eller skild undersökningsvariabel så kommer man 

inte ifrån att den har en relation till behov av att lyckas. Då strävan efter status var positivt 

signifikant i sin relation till kvalitetshotande beteende och variabeln behov av att lyckas var 

negativt signifikant i sin relation till kvalitetshotande beteende skapar detta ett stort men 

intressant frågetecken hos oss i denna studies analys.  

 

Vad är det då med strävan efter status som får en revisor att agera dysfunktionellt när det 

omvända agerandet gäller för en revisor med ett behov av att lyckas, ställer vi oss frågan. 

 

Cassidy och Lynn (1989, 302) beskriver en annan avart som kallas ”pursuit of excellence” 

vilket betyder att en person hela tiden försöker prestera på toppen av sin förmåga. Denna avart 

är egentligen grunden och en slags ursprungsdefinition av behov av att lyckas. Utifrån detta 

går det att tolka en revisor som har ett behov av att lyckas som en person som hela tiden tävlar 

med sig själv och försöker göra sig själv rättvisa och ständigt prestera. Att då ”fuska” i sitt 

agerande på arbetet borde därför inte stärka detta behov hos revisorn, behovet borde snarare 

bli mättat av att göra rätt ifrån sig och prestera på rätt sätt.  

 

Att ställa definitionen av strävan efter status och definitionen av behov av att lyckas mot 

varandra kan visa på betydande skillnader som kan förklara de motsatta relationerna till det 

kvalitetshotande beteendet.  

 

Definitionen av strävan efter status och vad det innebär beskrevs i den deskriptiva analysen 

ovan. Vi upprepar dock detta: Cassidy och Lynn (1989, 302-303) beskriver strävan efter 

status som en individs motivation att avancera i den sociala hierarkin vilket även innebär en 

önskan och mål att vara en ledare samt att vara dominant i sitt agerande mot andra. Detta 

menar Cassidy och Lynn härstammar från det breda området kring människans beteende och 

hur människan söker sin roll i samhället och vill passa in. 

 

Vi menar i den deskriptiva analysen att revisionsyrket kan främja revisorers strävan efter 

status. Detta utifrån den hierarkiska strukturen, karriärmöjligheterna och den interna 

konkurrensen. En tolkning vi gör utifrån detta och som delvis grundar sig på definitionerna är 

att revisorer med en strävan efter status inte bryr sig om hur statusen skapats utan agerar efter 

vad som kan öka denna. Ett kvalitetshotande beteende kan vara ett resultat av att försöka 

framhäva sig själv som effektivare och bättre i sin yrkesroll. Olika prestationer bedöms på 
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olika sätt utifrån företagets interna utvärderingssystem. Dessa utvärderingar ligger till grund 

för framtida belöningar vilka kan få revisorn att agera dysfunktionellt menar Pierce och 

Sweeney (2004, 423). Vi menar att revisorn kan se den framtida belöningen som ett sätt att få 

högre status och att den relationen, mellan framtida belöning och status kan förklara en del av 

den signifikanta relationen i denna studie.  

8.7 Tävlingsinriktad 

 

 

Normalfördelningen visar resultatet för indexet över 

tävlingsinriktad som mäts av sju frågor. Därför hamnar 

poängintervallet mellan 7-35 poäng. Vi kan avläsa att 

kurvan är svagt lutad åt vänster. Detta förklaras av att 

medelvärdet ligger på 19,34. Standardavvikelsen för 

indexet är 4,88 poäng.  

Figur 10. Tävlingsinriktad, Normalfördelning 

 

 

 

 

8.7.1 Regressionsresultat 

Tabell 11. Tävlingsinriktad, Regression 

 

8.7.2 Analys 

 

Deskriptiv analys 

Variabeln tävlingsinriktad visade sig ha ett medelvärde hos revisorerna på 19 poäng i ett 

poängintervall mellan 7-35. Detta ligger under ett snitt på 3 poäng för varje ställd fråga utifrån 

den 5-gradiga skalan.  

 

Malone och Roberts (1996) undersökte vad man kallar Typ A beteende. Typ A beteende kan 

beskrivas som att vara aggressiv, tidsmedveten och arbetsorienterad. Vad som även är 

utmärkande för individer med detta beteende är att de är tävlingsmänniskor och tycker om att 

konkurrera och arbeta hårt. (Malone och Roberts 1996, 54) Vi bröt ner begreppet i större 

utsträckning än vad Malone och Roberts gjorde i sin studie. Detta för att endast fokusera på 

en individs egenskap av att vara en tävlingsmänniska och hur detta påverkar det 

  Beroende variabel
 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients     

 
 Kvalitetshotande beteende

 B Std. Error Beta t Sig. 
 
 Index för Tävlingsinriktad -,056 ,056 -,093 -1,008 ,315 

  
Beroende variabel

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients     
 
 

Underrapportering av tid
 B Std. Error Beta t Sig. 

 
 Index för Tävlingsinriktad ,004 ,035 ,011 ,120 ,905 
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dysfunktionella beteendet. Detta innebar även att vi använde oss av andra frågor än Malone 

och Roberts i vårt index för att mäta detta beteende. 

 

Med detta sagt kan vi ändå jämföra Malone och Roberts resultat med vårt resultat då det 

fortfarande har likheter. Malone och Roberts (1996, 59) fann ett medelvärde på 16 poäng i ett 

poängintervall mellan 5-25. Detta innebär ett snitt som ligger något över 3 poäng för varje 

ställd fråga. Jämför man då detta i relation till vår studie så är det inte en skillnad som är 

vidare stor. Revisorer verkar alltså måttligt tävlingsinriktade, det är ingen faktor som är 

utmärkande.  

 

Analys av relationen till KHB  

Relationen mellan tävlingsinriktad och kvalitetshotande beteende visade sig inte vara 

signifikant i denna studie. Malone och Roberts (1996, 60) fann inte heller i sin undersökning 

en signifikant relation mellan deras undersökningsvariabel och kvalitetshotande beteende hos 

revisorer.   

 

Att vara en tävlingsmänniska på så sätt att man har en stark vilja av att prestera och göra sitt 

bästa för att visa sig och vara bättre än sina medarbetare, bör vara en egenskap som är bra och 

även tillföra mycket i arbetet. Det kan också vara så att denna egenskap resulterar i att man i 

sitt arbete tar genvägar för att det är viktigt att upprätthålla en bild av sig själv som duktig och 

kanske som en ”vinnare”, vilket som revisor då kan vara ett kvalitetshotande beteende.  

Utifrån den uteblivna signifikanta relationen i regressionsanalysen kan vi inte bekräfta någon 

av dessa teorier. Att vara en så kallad ”tävlingsmänniska” verkar i detta fall inte resultera i att 

det kvalitetshotande beteendet varken ökar eller minskar.  

8.8 Kvalitetshotande beteende 

 

 

 

Denna normalfördelning visar indexet för 

kvalitetshotande beteende. Detta mäts utifrån fem 

frågor där poängintervallet ligger mellan 5-25 poäng. 

Kurvan är doserad åt vänster då medelvärdet är 10,3 

poäng. Standardavvikelsen ligger på 2,95 poäng. 

Figur 11. Kvalitetshotande beteende, Normalfördelning 
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8.8.1 Regressionsresultat 

Tabell 12. Kvalitetshotande beteende, Regression 

 

Variationen i den beroende variabeln kvalitetshotande beteende kan förklaras till 13,6 procent 

av de oberoende variablerna. Då vi har flera oberoende variabler använder vi oss även av ett 

justerat mått vilket tar hänsyn till detta. Justering sker nedåt tillföljd av detta och vi landar 

istället på en förklaringsgrad av 10 procent. Det högsta justerade måttet för den multipla 

regressionsanalysen fås då samtliga oberoende variabler ingår. 

8.8.2 Analys 

Deskriptiv analys 

Den beroende variabeln kvalitetshotande beteende visade sig ha ett medelvärde strax över 10 

poäng för sitt index. Detta betyder att varje enskild fråga i indexet ligger på ett snitt kring 2 

poäng då indexet består av fem frågor. Detta visar även att beteendet inte är alltför vanligt. Att 

respondenterna svarar 2 i frågorna betyder att agerandet endast sker någon gång per år. Att 

tillägga i detta är dock att de fem frågorna sträcker sig mellan 1,6 poäng och 2,7 poäng i sina 

enskilda medelvärden, där det senare värdet då ligger närmare 3 vilket betyder att agerandet 

sker någon gång i månaden.  

 

Jämför vi vårt resultat mot tidigare studier som åskådliggörs i Tabell 13 så ser vi att utfallen 

är väldigt lika varandra sett till medelvärdet över varje ställd fråga kring det kvalitetshotande 

beteendet. Oavsett antal frågor och svarsskalor så har utfallen varit nära varandra under en 

lång tidsperiod av undersökningar. Det omräknade medelvärdet beror på att olika svarsskalor 

har använts och har därför i figuren nedan omräknats för att visa ett potentiellt utfall i vår 

studie. 

 

Tabell 13. Kvalitetshotande beteende, Medelvärden  

 

Utifrån denna sammanställning kan vi inte påstå att det kvalitetshotande beteendet har ökat 

inom revisionsbyråerna. Att påstå att det är ett vanligt beteende hos revisorer kan alltså inte 

utläsas. Vad som dock framkommit i analyserna av de oberoende variablerna är att dessa 

skiljer sig en aning från tidigare studier. Det är alltså inte beteendet i sig som har förändrats, 

utan anledningarna till beteendet.  

Model Summary         

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 - Kvalitetshotande beteende ,369
a
 ,136 ,100 2,80037 

a. Predictors: (Constant), Index för tävlingsinriktad,      

Index för Vilja att lämna företaget, Index för Tidsbudgetpress,    

Index för strävan efter status, Index för behov av att lyckas   

Undersökning   Medelvärde Poängintervall Medelvärde per fråga Omräknat medelvärde  

Malone och Roberts (1996) 12,26 6-42 2,0 1,9 

Otley och Pierce (1996a) 12,57 6-35 2,1 2,1 

Pierce och Sweeney (2004) 20,12 10-50 2,0 2,0 
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8.9 Underrapportering av tid 

 

 

Normalfördelningen visar en bild över indexet för 

underrapportering av tid. Detta mäts utifrån två 

frågor och därav består poängintervallet mellan 2-10 

poäng. Kurvan är relativt centrerad då medelvärdet 

ligger på 5,57 poäng. Standardavvikelsen är 1,82 

poäng. 

Figur 12. Underrapportering av tid, Normalfördelning 

 

 

8.9.1 Regressionsresultat 

 

Tabell 14. Underrapportering av tid, Regression 

 

Variationen i den beroende variabeln underrapportering av tid kan förklaras till 12,1 procent 

av de oberoende variablerna. Det justerade måttet visar en förklaringsgrad av 8,4 procent.  

 

Det högsta justerade måttet för den multipla regressionsanalysen fås dock då variablerna vilja 

att lämna företaget och tidsbudgetpress endast ingår i den multipla regressionen. Detta 

resulterar i en justerad förklaringsgrad på 10,2 procent, vilket framgår av tabell 15 nedan. 

 

Tabell 15. Underrapportering av tid, Regression 2 

 

 

Model Summary         

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

2 - Underrapportering av tid ,348
a
 ,121 ,084 1,74278 

a. Predictors: (Constant), Index för tävlingsinriktad,      

Index för Vilja att lämna företaget, Index för Tidsbudgetpress,   

Index för strävan efter status, Index för behov av att lyckas   

Model Summary         

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

2 - Underrapportering av tid ,341
a
 ,116 ,102 1,72558 

a. Predictors: (Constant), Index för Vilja att lämna företaget,    

Index för Tidsbudgetpress         
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8.9.2 Analys 

Deskriptiv analys 

Tidigare studier, bland annat Pierce och Sweeney (2003), Lightner et al (1982) och Otley och 

Pierce (1996b) har inte undersökt underrapportering av tid på samma sätt som vi gjort i 

denna studie. Frågorna har istället varit om respondenterna någon gång underrapporterat tid, 

mellan 55 procent – 84 procent erkänner då i dessa studier att de någon gång utövat detta 

beteende.  

 

För att översätta resultatet i vår studie till dessa procentsatser innebär det att alla respondenter 

som har svarat annorlunda än 1 i svarsskalan 1-5 för frågorna kring underrapportering av tid 

medger att de någon gång agerat på detta sätt. Resultatet visar att 18 procent aldrig har 

underrapporterat tid, vilket betyder att hela 82 procent någon gång har gjort det. Detta värde 

ligger inom ramarna för tidigare forskning men ligger dock närmast den senaste studien gjord 

av Pierce och Sweeney som fann ett utfall på 84 procent. Detta visar att beteendet fortfarande 

idag (2012) är utbrett och vanligt. Hur vanligt det är kan utläsas från ett snittvärde på de två 

frågorna i denna studie. Detta snittvärde ligger på 2,75 vilket avrundat till 3 betyder att 

revisorer underrapporterar tid någon gång i månaden. 

 

Shapeero, Koh och Killough (2003, 486) fann i sin undersökning att revisorer ser annorlunda 

på olika dysfunktionella beteenden. De visade sig att 88 procent svarade att de starkt kände att 

ett kvalitetshotande beteende inte var något som de skulle delta i, bara 61 procent hade denna 

uppfattning om underrapportering av tid. Detta är något som även stämmer överrens i vår 

studie då underrapportering av tid har ett högre medelvärde per fråga än kvalitetshotande 

beteende.  

8.10 Vidare analys av bakgrundsvariabeln 

Malone och Roberts (1996, 62) använde sig av en bakgrundsvariabel där respondenterna fick 

uppge vilken position de hade inom företaget. Detta för att kunna avläsa vart det inom 

företaget utförs mest dysfunktionella beteenden. Då positionen inom företaget till stor del 

avgörs av tiden man arbetat inom företaget går det därför att avläsa beteendet i förhållande till 

arbetade år. Vad Malone och Roberts fann var att revisorer som avancerat förbi de lägsta 

positionerna inom företaget visade högre nivåer av det dysfunktionella beteendet. Detta är en 

intressant variabel att använda sig av i denna typ av undersökning. Resultatet kan bidra till att 

fortsatta studier kan fokusera på specifika grupper av revisorer för att enklare söka 

förklaringar till det dysfunktionella beteendet.  

 

Vi valde utifrån Malone och Roberts resultat att testa detta även i vår undersökning. Vi ställde 

därför upp en något förenklad bakgrundsvariabel för att fånga respondenternas tid inom yrket. 

De fick svara om de arbetat en kortare period än fem år, eller en längre period än fem år. 

Utfallet deskriptivt utifrån medelvärden för varje index visade sig inte skilja i betydlig 

utsträckning för de två grupperna. Detta åskådliggörs i Bilaga 7.  

 

Vad som dock visade sig betydande var först och främst förklaringsgraden till de 

dysfunktionella beteendena. Det justerade värdet var 11 procent högre i regressionen för det 

kvalitetshotande beteendet, samt 5 procent högre för underrapportering av tid, för de 

revisorer som arbetat mer än fem år. Detta åskådliggörs i Bilaga 5. 
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Vad som även var intressant var att strävan efter status visade sig signifikant relatera till 

kvalitetshotande beteende för revisorer som arbetat mindre än fem år vilket det inte gjorde för 

de revisorer som arbetat längre. Det är alltså dessa revisorer som ligger bakom det 

signifikanta utfallet i denna studie vilket visas i Bilaga 5. Detta tror vi kan förklaras av att 

revisorer med längre erfarenhet och tid inom yrket redan har avancerat en bra bit 

positionsmässigt inom företaget, vilket vi tror kan medföra en slags mättnad i den sociala 

hierarkiska strävan som Cassidy och Lynn (1989, 302-303) beskriver.  

8.11 Sammanställning av resultatet 

Deskriptiv 

Nedan åskådliggörs utfallet för varje index i studiens undersökning. Medelvärde, 

standardavvikelse samt indexets möjliga poängintervall innefattas av detta.  

 

 
Tabell 16. Deskriptiv sammanställning för samtliga oberoende variabler 

 

Multipel regression  

Tabell 17. Multipel regression mellan oberoende variabler och kvalitetshotande beteende 

 

Deskriptiv statistik för index

n = 125

Variabel Variabel 

Förkortning Namn Medelvärde Standardavvikelse Poängintervall

Beroende Variablar

KHB Kvalitetshotande beteende 10,3 2,95 5 - 25

URT Underrapportering av tid 5,47 1,82 2 - 10

Oberoende variablar

TBP Tidsbudgetpress 9,51 2,34 4 - 20

VALF Vilja att lämna företaget 7,99 4,24 4 - 20

BAAL Behov av att lyckas 34,88 5,78 9 - 45

SES Strävan efter status 37,43 5,35 10 - 50

TIND Tävlingsinriktad 19,34 4,88 7 - 35

Coefficients
a
 

  a: Beroende variabel Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients     
 
 Kvalitetshotande beteende B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 7,869 2,775   2,835 ,005 

 
 Index för Tidsbudgetpress ,162 ,117 ,129 1,388 ,168 

 
 Index för Vilja att lämna företaget ,087 ,063 ,126 1,383 ,169 

 
 Index för behov av att lyckas -,133 ,056 -,260 -2,392 ,018 

 
 Index för strävan efter status ,158 ,057 ,287 2,766 ,007 

 
 Index för tävlingsinriktad -,056 ,056 -,093 -1,008 ,315 
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Tabell 18. Multipel regression mellan oberoende variabler och underrapportering av tid 

 

 

Multikollinearitet 

Tabell 19. Multikollinearitet  

 

Multikollineariteten är inga problem för denna studie. Detta då VIF-värdet visar låga nivåer 

och tolerance-värdena visar höga nivåer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

  
a: Beroende variabel

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients     
 
 

Underrapportering av tid
 B Std. Error Beta t Sig. 

2 (Constant) 2,061 1,727   1,193 ,235 

 
 Index för Tidsbudgetpress ,249 ,073 ,320 3,425 ,001 

 
 Index för Vilja att lämna företaget ,060 ,039 ,140 1,527 ,129 

 
 Index för Behov av att lyckas ,026 ,035 ,083 ,753 ,453 

 
 Index för Strävan efter status -,011 ,036 -,033 -,318 ,751 

 
 Index för Tävlingsinriktad ,004 ,035 ,011 ,120 ,905 

Underrapportering av tid
 Collinearity Statistics 

Kvalitetshotande beteende
 Tolerance VIF 

Index för Tidsbudgetpress ,846 1,182 

Index för Vilja att lämna företaget ,880 1,136 

Index för Behov av att lyckas ,613 1,632 

Index för Strävan efter status ,677 1,478 

Index för Tävlingsinriktad ,854 1,172 
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9. Slutdiskussion 
I detta avslutande kapitel återknyter vi till studiens problemformulering och syfte. Resultatet 

sammanfattas och presenteras i en slutfigur. Slutsatser kring de signifikanta relationerna i 

studien lyfts fram och vi ger även olika råd till revisionsbyråer samt avslutar med förslag till 

vidare forskning.    

9.1 Besvarat problem och uppfyllt syfte 

Problemformulering för studien var: 

Kan individuella faktorer leda till ett dysfunktionellt beteende hos revisorer? 

 

Syftet med studien var att i huvudsak undersöka och förklara samband mellan revisorers 

dysfunktionella beteende och fem individuella faktorer. De fem individuella faktorerna var; 

Vilja att lämna företaget, Behov av att lyckas, Stävan efter status, Tävlingsinriktad samt 

Tidsbudgetpress.  

 

Resultatet av studien visade att: 

 

 Revisorers tidsbudgetpress signifikant positivt relaterar till underrapportering av tid. 

 Revisorers behov av att lyckas signifikant negativt relaterar till kvalitetshotande 

beteende. 

 Revisorers strävan efter status signifikant positivt relaterar till kvalitetshotande 

beteende. 

 

 
Figur 13. Undersökningsmodell 2 

 

 

Problemformuleringen besvaras positivt då studien har visat signifikanta relationer mellan de 

individuella faktorerna hos revisorer och ett dysfunktionellt beteende. Huvudsyftet med 

studien är uppfyllt då undersökningen utförts och samband mellan revisorers individuella 

faktorer och revisorers dysfunktionella beteende har visats. Dessa samband har även 

analyserats i studien då ett vidare syfte med studien var att skapa underlag för revisionsbyråer 

att i högre grad förstå sina anställda för att kunna motverka och förebygga hot mot 

revisionskvalitén. Dessa underlag kan härledas utifrån följande slutsatser. 
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9.2 Slutsatser 

 Revisorers upplevda tidsbudgetpress har minskat i jämförelse med tidigare studier. En 

anledning till detta kan vara att revisorn idag arbetar mot deadlines i större 

utsträckning än mot tidsbudgetar. Vad som talar för detta som en anledning är att 

Sverige har befunnit sig i en lågkonjunktur samt att den nya lagförändringen som 

innebar slopad revisionsplikt för småbolag i Sverige påverkat revisionsbyråernas i 

deras hantering av tid. Detta är något som Pierce och Sweeney (2004, 435) menar 

påverkar revisionsbyråer fokus mellan tidsbudgetar och deadlines. Att relationen 

mellan underrapportering av tid och tidsbudgetpress är signifikant har dock inte att 

göra med en ökning eller minskning av den upplevda pressen. De som upplever denna 

press och underrapporterar tid kan göra detta då möjligheter även finns att uppnå en 

bättre utvärdering, då utvärderingen i revisionsbyråer delvis baseras på tidshantering.  

 

Ovanstående analys är ett försök till att förklara en bakomliggande orsak till varför 

tidsbudgetpress kan orsaka underrapportering av tid. Tidspressen i sig, oavsett form, 

bör ändå ses som en huvudanledning till att en revisor drivs att agera dysfunktionellt 

anser vi.  

 

 Revisorers behov av att lyckas är hög inom revisionsbyråer. Detta tror vi kan förklaras 

av att revisionsbyråernas hierarkiska struktur, karriärmöjligheterna och konkurrensen 

främjar detta behov. Relationen mellan revisorers behov av att lyckas och 

kvalitetshotande beteende var dock negativ i sitt samband. Detta innebär att ett större 

behov av att lyckas leder till ett lägre kvalitetshotande beteende. Malone och Roberts 

(1996, 54) menar att individer som besitter detta behov är mer fokuserade på att lyckas 

med sina uppgifter och finner svårare uppgifter som mer tilltalande än individer med 

låga värden av detta behov. Detta talar för att individer vill tillfredställa sitt behov 

genom att slutföra sina uppgifter på ett rätt sätt.  

 

Cassidy och Lynn (1989, 302) beskriver en avart till behov av att lyckas, ”pursuit of 

excellence”, vilket betyder att en person hela tiden försöker prestera på toppen av sin 

förmåga. Denna avart är egentligen grunden och en slags ursprungsdefinition av behov 

av att lyckas. Utifrån detta går det att tolka en revisor som har ett behov av att lyckas 

som en person som hela tiden tävlar med sig själv och försöker göra sig själv rättvisa 

och ständigt prestera. Att då ”fuska” i sitt agerande på arbetet borde därför inte stärka 

detta behov hos revisorn, behovet borde snarare bli mättat av att göra rätt ifrån sig och 

prestera på rätt sätt. Detta menar vi kan förklara det negativa sambandet mellan behov 

av att lyckas och kvalitetshotande beteende.  

 

 Revisorers strävan efter status är hög inom revisionsbyråer. Detta tror vi kan förklaras 

av att revisionsbyråernas hierarkiska struktur, karriärmöjligheterna och konkurrensen 

främjar en strävan efter status, likt den kan främja ett behov av att lyckas. Att 

revisorers strävan efter status sedan är signifikant i sin relation till ett kvalitetshotande 

beteende menar vi kan ha en bakgrund i detta då vidare förklaringar söks.  

 

En tolkning vi gör, som delvis grundar sig på Cassidy och Lynn (1989, 302-303) 

definition av en strävan efter status, är att en revisor inte bryr sig om hur statusen 

skapats utan agerar efter vad som kan öka denna. Ett kvalitetshotande beteende kan 

vara ett resultat av att försöka framhäva sig själv som effektivare och bättre i sin 

yrkesroll. Olika prestationer bedöms på olika sätt utifrån företagets interna 
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utvärderingssystem. Dessa utvärderingar ligger till grund för framtida belöningar vilka 

kan få revisorn att agera dysfunktionellt menar Pierce och Sweeney (2004, 423). Vi 

menar att revisorn kan se den framtida belöningen som ett sätt att få högre status och 

att den relationen, mellan framtida belöning och status, kan förklara en del av den 

signifikanta relationen i denna studie.  

 

En vidare undersökning av den signifikanta relationen mellan revisorers strävan efter 

status och kvalitetshotande beteende visade att det är revisorer som arbetat mindre än 

fem år som ligger bakom relationen. Detta samband menar vi kan förklaras utifrån vad 

Cassidy och Lynn (1989, 302-303) menar att en individ med en strävan efter status 

söker, vilket är att klättra i den sociala hierarkin. En individs yrke är en del av den 

sociala hierarkin och de tydliga karriärstegen ger även revisorerna chansen att stiga i 

sin ledarroll. Revisorer med längre erfarenhet och tid inom yrket har oftast avancerat 

en bra bit positionsmässigt inom företaget, vilket vi tror kan medföra en slags mättnad 

i revisorns sociala hierarkiska strävan. 

9.3 Råd till revisionsbyråer 

Resultatet och slutsatserna i studien skulle som tidigare nämnt i studiens syfte fungera som 

underlag för revisionsbyråer att i högre grad förstå sina anställda för att kunna motverka och 

förebygga hot mot revisionskvalitén. Resultatet och slutsatserna skapar detta underlag då 

revisionsbyråerna nu vet vilka individuella faktorer som är riskfyllda, därmed har vi bidragit 

till en högre förståelse kring detta problem. Specifika råd till hur revisionsbyråerna ska 

använda sig av detta resultat ligger inte i denna studies syfte, dock vill vi ändå ge några 

övergripande råd utifrån funna samband. Dessa råd grundar sig alltså inte i studiens teorier 

utan ufifrån egna tankar kring hur resultatet skulle kunna användas.  

 

Då få förklaringsvariabler visade sig signifikanta i sin relation till det dysfunktionella 

beteendet är råden till revisionsbyråerna något begränsade. Tidsbudgetpress visade sig hota 

revisionskvalitén, likt tidigare studiers resultat. Vi tror att detta är ett välkänt problem för 

revisionsbyråer då studier undersökt och förklarat sambandet tidigare och då tidspress i olika 

former har genomsyrat forskningen på detta undersökningsområde.  

 

 En revisors behov av att lyckas visade sig vara något som minskar hotet mot 

revisionskvalitén vilket revisionsbyråerna kan ta med sig för att försöka förstärka det 

behovet. Hur specifikt detta ska ske i yrket kan vi inte uttala oss om. Detta får då 

istället ligga till grund för framtida forskning, vilken då söker förklaringar i vad som 

kan lyfta och förbättra revisionskvalitén. 

 

 Ett annat råd som vi kan ge revisionsbyråer har sin grund i att strävan efter status 

hotar revisionskvalitén, och att det är revisorer med kortare tid inom yrket som ligger 

bakom detta hot. Rådet riktare sig då till revisionsbyråers personlighetstest, vilka är 

vanliga då de söker att nyanställa personal. Att närmare undersöka strävan efter status 

i dessa personlighetstest kan då rekommenderas för att undvika att anställa personal 

med för höga nivåer av detta.  
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9.4 Förslag till vidare forskning 

 Då vi i resultatet fann en signifikant relation mellan tidsbudgetpress och 

underrapportering av tid söktes en potentiell förklaring till detta. Vi, tillsammans med 

tidigare forskares analyser, menar att fokus på tidsbudgethantering ur 

utvärderingssynpunkt kan ha skiftat fokus till hur en revisor istället hanterar deadlines. 

Att undersöka hur tidsbudgethantering och deadlines har bedömts tidigare och hur de 

bedöms idag kan bidra till att förstå hur olika utvärderingssystem påverkar revisorns 

tidshantering. Detta är viktigt då tidsbudgetpress orsakar ett dysfunktionellt beteende, 

och typ av utvärderingssystem påverkar hur revisorn hanterar sin tid.  

 

 Det Sweeney och Pierce (2006, 859) konstaterade i sin analys av underrapportering av 

tid är att det är ett komplext område och beteende att söka förklaringar till. Att söka 

förklaringar utifrån yrket i sig kan vara aningen begränsat i denna studies fall. Då 

underrapportering av tid har visat sig signifikant relatera till tidsbudgetpress i denna 

studie samt även i tidigare forskning bör detta studeras närmare. Att söka djupare 

förklaringar kring en revisors beslut att agera på detta dysfunktionella sätt föreslås 

därför.  

 

 Relationen mellan strävan efter status och kvalitetshotande beteende har i tidigare 

forskning inte undersökts vad vi vet. Då relationen visade sig signifikant kan detta 

vara en variabel att närmare undersöka för framtida forskare inom området. Det 

motsatta förhållandet till variabeln behov av att lyckas gör framtida undersökningar än 

mer intressanta. Att förklara hur två liknande variabler kan visa positiv respektive 

negativ relation till det kvalitetshotande beteendet är ett resultat som gör det värt att 

undersöka närmare.  

 

 En närmare analys av bakgrundsvariabeln i denna studie gav oss information om att 

revisorer som arbetat inom yrket i mindre än fem år är de revisorer som orsakar den 

signifikanta relationen mellan det kvalitetshotande beteendet och strävan efter status i 

denna studie. Då denna variabel visades sig vara viktig i sitt förklarande av det 

kvalitetshotande beteendet och de mindre erfarna revisorerna skapar detta beteende 

bör det i framtida studier vid ett undersökande av denna relation även sökas djupare 

förklaring till varför dessa två grupper av revisorer skiljer sig åt. Hur revisorers 

strävan efter status skiljer sig åt och vad det specifikt är för typ av status inom 

företaget de strävar efter kan nog ge klarhet i detta.  

 

 

En djupare förståelse kring området föreslås i ett flertal framtida forskningsförslag. Detta är 

något som en kvalitativ undersökningsmetod kan bidra med i större utsträckning än en 

kvantitativ, och bör därför ligga i framtida forskares åtanke då vidare studier planeras att 

utföras kring det dysfunktionella beteendet hos revisorer.  
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Bilaga 1 – Enkätens framsida 
Bästa mottagare!  

 

Vi är två ekonomistudenter som studerar vid Umeå universitet och håller på att skriva en 

magisteravhandling gällande revisorer och dysfunktionella beteenden.  

 

Syftet med detta är att undersöka om Tidspress, Behov av att lyckas, Behov av status, att vara 

en Tävlingsmänniska  och Vilja att lämna företaget kan påverka en revisor till att agera på ett  

dysfunktionellt sätt.  

 

Vänligen delta i undersökningen genom att fylla i enkäten via bifogad länk. Undersökningen 

tar cirka 10 min att svara på och svarstiden går ut ____ Er medverkan är viktig för studiens 

utfall och bidrar till att undersökningens resultat blir tillförlitligt och användbart. 

 

Alla svar behandlas anonymt och svaren kan inte härledas till enskilda personer. 

Anonymiteten gäller även revisionsbyrån då revisionsbyråns namn inte kommer att jämföras 

mot andra byrårer. Däremot kommer det nämnas att er byrå deltar i undersökningen.  

 

Tack för er medverkan!  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Jesper Holmkvist och Niklas Ödahl 

Tel : xxxx, xxxx 

E-Post: xxxx@student.umu.se ; xxxx@student.umu.se 
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Bilaga 2 – Enkäten 

1 Bakgrund 
 
1.1 Tid inom yrket * 

Mindre än 5 år 

Mer än 5 år 

2 Tidsbudgetpress 
Hur väl stämmer nedanstående påståenden in på dig?  
 
2.1 Jag måste lägga ner fler arbetstimmar än mina kollegor för att slutföra samma uppgifter. * 

Instämmer 
inte alls     

Instämmer 
helt  

1  2  3  4  5  

     
2.2 Jag slutför de flesta av mina uppgifter snabbare än mina kollegor. * 

Instämmer 
inte alls     

Instämmer 
helt  

1  2  3  4  5  

     
2.3 Hur ofta lyckas du hålla dig inom uppsatta tidsbudgetar? * 

Aldrig  Sällan  Ibland  Ofta  
Nästan 
alltid  

1  2  3  4  5  

     
2.4 Generellt sett, hur upplever du tidsbudgetstyrda uppdrag som tilldelats dig det senaste året? * 

Omöjliga 
att uppnå  

Svåra och 
orimliga 
att uppnå  

Uppnås 
med 
avsevärd 
anstränging  

Uppnås med 
rimlig 
ansträngning  

Väldigt 
lätta att 
uppnå  

1  2  3  4  5  

     

3 Vilja att lämna företaget 
Hur väl stämmer nedanstående påståenden in på dig?  
 
3.1 Jag tänker ofta på att lämna mitt arbete * 

Instämmer 
inte alls     

Instämmer 
helt  

1  2  3  4  5  

     
3.2 Jag har planer på att lämna mitt arbete * 

Instämmer 
inte alls     

Instämmer 
helt  

1  2  3  4  5  

     
3.3 Jag tänker ofta på andra yrkesalternativ (alternativ utanför mitt nuvarande arbetsområde) * 

Instämmer 
inte alls     

Instämmer 
helt  
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1  2  3  4  5  

     
3.4 Om jag var helt fri att välja, skulle jag välja att arbeta någon annanstans än där jag nu arbetar * 

Instämmer 
inte alls     

Instämmer 
helt  

1  2  3  4  5  

     

4 Behov av att lyckas 
Hur väl stämmer nedanstående påståenden in på dig?  
 
4.1 Att vara bekväm är viktigare för mig än att ligga i framkant * 

Instämmer 
inte alls     

Instämmer 
helt  

1  2  3  4  5  

     
4.2 Det är okej för mig att inte vara bättre än de flesta inom mitt yrke * 

Instämmer 
inte alls     

Instämmer 
helt  

1  2  3  4  5  

     

4.3 Jag gör mig besväret att utveckla kontakter med människor som kan vara en nytta för mig och min framtida 
karriär * 

Instämmer 
inte alls     

Instämmer 
helt  

1  2  3  4  5  

     
4.4 Jag har alltid arbetat hårt för att vara den bästa i min grupp (skola, organisation, yrke) * 

Instämmer 
inte alls     

Instämmer 
helt  

1  2  3  4  5  

     
4.5 Jag har planer för min framtida karriär * 

Instämmer 
inte alls     

Instämmer 
helt  

1  2  3  4  5  

     
4.6 Det är viktigt för mig att ”ta mig någonstans här i livet” (klättra i sin position inom företaget) * 

Instämmer 
inte alls     

Instämmer 
helt  

1  2  3  4  5  

     
4.7 Jag ser mig själv som en ambitiös person i mitt yrke * 

Instämmer 
inte alls     

Instämmer 
helt  

1  2  3  4  5  

     
4.8 Jag är en person som ser på när andra når framgångar snarare än att skapa framgång för mig själv * 

Instämmer 
inte alls     

Instämmer 
helt  
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1  2  3  4  5  

     
4.9 Jag skulle beskriva mig själv som lat på arbetet * 

Instämmer 
inte alls     

Instämmer 
helt  

1  2  3  4  5  

     

5 Strävan efter status 
Hur väl stämmer nedanstående påståenden in på dig?  
 
5.1 Jag vill ha ett viktigt och betydelsefullt arbete där folk ser upp till mig * 

Instämmer 
inte alls     

Instämmer 
helt  

1  2  3  4  5  

     
5.2 Jag tycker om att prata med betydelsefulla/inflytelserika/viktiga människor * 

Instämmer 
inte alls     

Instämmer 
helt  

1  2  3  4  5  

     
5.3 Jag vill bli en betydelsefull/inflytesrik/viktig människa i samhället * 

Instämmer 
inte alls     

Instämmer 
helt  

1  2  3  4  5  

     
5.4 Jag beundrar verkligen människor som har kämpat sig upp till toppen * 

Instämmer 
inte alls     

Instämmer 
helt  

1  2  3  4  5  

     
5.5 Om jag hade tillräckligt med pengar skulle jag inte arbeta * 

Instämmer 
inte alls     

Instämmer 
helt  

1  2  3  4  5  

     
5.6 Om arbetslöshetsersättningen var riktigt hög skulle jag trots detta ändå föredra att arbeta * 

Instämmer 
inte alls     

Instämmer 
helt  

1  2  3  4  5  

     
5.7 Jag vill gärna bli uppskattad för mina bedrifter * 

Instämmer 
inte alls     

Instämmer 
helt  

1  2  3  4  5  

     
5.8 Jag ogillar att vara i centrum för uppmärksamhet * 

Instämmer 
inte alls     

Instämmer 
helt  

1  2  3  4  5  
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5.9 Jag tycker om när människor kommer till mig för att söka råd * 

Instämmer 
inte alls     

Instämmer 
helt  

1  2  3  4  5  

     
5.10 Jag finner det tillfredställande i att ha ett inflytande över andra pga min position i samhället * 

Instämmer 
inte alls     

Instämmer 
helt  

1  2  3  4  5  

     

6 Personlig konkurrenskraft - Att vara tävlingsinriktad 
Hur väl stämmer nedanstående påståenden in på dig?  
 
6.1 Jag arbetar hårdare då jag tävlar mot andra människor * 

Instämmer 
inte alls     

Instämmer 
helt  

1  2  3  4  5  

     
6.2 Det stör mig när andra presterar bättre än vad jag gör * 

Instämmer 
inte alls     

Instämmer 
helt  

1  2  3  4  5  

     
6.3 Jag bedömer mina prestationer utifrån hur jag lyckas i jämförelse med andra människor * 

Instämmer 
inte alls     

Instämmer 
helt  

1  2  3  4  5  

     
6.4 Om jag får ett bra resultat, har det ingen betydelse om andra gör bättre ifrån sig * 

Instämmer 
inte alls     

Instämmer 
helt  

1  2  3  4  5  

     
6.5 Jag skulle aldrig tillåta andra att ta åt sig äran för något som jag har gjort * 

Instämmer 
inte alls     

Instämmer 
helt  

1  2  3  4  5  

     
6.6 För att verkligen lyckas känner jag att jag måste prestera bättre än alla andra jag möter på * 

Instämmer 
inte alls     

Instämmer 
helt  

1  2  3  4  5  

     
6.7 Det är viktigt för mig att prestera bättre än andra på tilldelade uppgifter och uppdrag * 

Instämmer 
inte alls     

Instämmer 
helt  

1  2  3  4  5  
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7 Kvalitetshotande beteende 
Hur vanligt förekommande under det senaste året är nedanstående påståenden för dig?  
 
(Kom ihåg att enkäten är anonym)  
 
7.1 Avslutat ett revisionssteg eller kontrollpunkt enligt plan och regler, men ändå känt att mer tid borde ha lagts 
ner på vissa delar. * 

Har Aldrig 
skett  

Sker 
någon 
gång per 
år  

Sker 
någon 
gång i 
månaden  

Sker 
någon 
gång i 
veckan  

Sker varje 
dag  

1  2  3  4  5  

     
7.2 Nöjt dig med en klients svaga förklaring * 

Har aldrig 
skett  

Sker 
någon 
gång per 
år  

Sker 
någon 
gång i 
månaden  

Sker 
någon 
gång i 
veckan  

Sker varje 
dag  

1  2  3  4  5  

     
7.3 Felaktigt avslutat ett revisionssteg eller kontrollpunkt * 

Har aldrig 
skett  

Sker 
någon 
gång per 
år  

Sker 
någon 
gång i 
månaden  

Sker 
någon 
gång i 
veckan  

Sker varje 
dag  

1  2  3  4  5  

     
7.4 Gjort en för ytlig granskning av kundens material än vad som anses godtagbart * 

Har aldrig 
skett  

Sker 
någon 
gång per 
år  

Sker 
någon 
gång i 
månaden  

Sker 
någon 
gång i 
veckan  

Sker varje 
dag  

1  2  3  4  5  

     
7.5 Inte följt lagar/regler/normer/yrkesstandarder * 

Har aldrig 
skett  

Sker 
någon 
gång per 
år  

Sker 
någon 
gång i 
månaden  

Sker 
någon 
gång i 
veckan  

Sker varje 
dag  

1  2  3  4  5  

     

8 Underrapportering av tid 
Svara utifrån hur du agerat under det senaste året. 
 
(Kom ihåg att enkäten är anonym)  
 
8.1 I vilken utsträckning underrapporterar du tid? * 

Har aldrig 
skett  

Sker 
någon 
gång per 
år  

Sker 
någon 
gång i 
månaden  

Sker 
någon 
gång i 
veckan  

Sker varje 
dag  
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1  2  3  4  5  

     
8.2 I vilken utsträckning tror du att dina kollegor underrapporterar tid? * 

Har aldrig 
skett  

Sker 
någon 
gång per 
år  

Sker 
någon 
gång i 
månaden  

Sker 
någon 
gång i 
veckan  

Sker varje 
dag  

1  2  3  4  5  
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Bilaga 3 – Enkätens svarsutfall 

 
Antal påbörjade enkäter  

 
125st  

Antal avslutade enkäter  125st  

Bakgrundsvariabel 
 
Tid inom yrket  
 1 Mer än 5 år 80  (64,0%)  
 0 Mindre än 5 år 45  (36,0%)  
 

 

Tidsbudgetpress 
Jag måste lägga ner fler arbetstimmar än mina kollegor för att slutföra samma 
uppgifter.  
 1 Instämmer inte alls  58  (46%)  
 3  29  (23%)  
 2  28  (22%)  
 4  10  (8%)  
 5 Instämmer helt  0  (0%)  

 Medelvärde  1.9  
 

 

Jag slutför de flesta av mina uppgifter snabbare än mina kollegor.  
 3  49  (39%)  
 4  33  (26%)  
 2  27  (22%)  
 1 Instämmer inte alls  8  (6%)  
 5 Instämmer helt  8  (6%)  

 Medelvärde  3.0  
 

 

Hur ofta lyckas du hålla dig inom uppsatta tidsbudgetar?  
 4 Ofta  64  (51%)  
 3 Ibland  27  (22%)  
 5 Alltid  26  (21%)  
 2 Sällan  8  (6%)  
 1 Aldrig  0  (0%)  

 Medelvärde  3.9  
 

 

Generellt sett, hur upplever du tidsbudgetstyrda uppdrag som tilldelats dig det 
senaste året?  
 4 Uppnås med rimlig ansträngning  70  (56%)  
 3 Uppnås med avsevärd anstränging  45  (36%)  
 2 Svåra och orimliga att uppnå  9  (7%)  
 5 Väldigt lätta att uppnå  1  (1%)  
 1 Omöjliga att uppnå  0  (0%)  

 Medelvärde  3.5  
 

 

 

 

 

 



90 

 

Vilja att lämna arbetet 
Jag tänker ofta på att lämna mitt arbete  
 1 Instämmer inte alls  53  (42%)  
 2  40  (32%)  
 3  14  (11%)  
 4  13  (10%)  
 5 Instämmer helt  5  (4%)  

 Medelvärde  2.0  
 

 

Jag har planer på att lämna mitt arbete  
 1 Instämmer inte alls  74  (59%)  
 2  25  (20%)  
 3  13  (10%)  
 4  9  (7%)  
 5 Instämmer helt  4  (3%)  

 Medelvärde  1.8  
 

 

Jag tänker ofta på andra yrkesalternativ (alternativ utanför mitt nuvarande 
arbetsområde)  
 1 Instämmer inte alls  44  (35%)  
 2  40  (32%)  
 3  20  (16%)  
 4  13  (10%)  
 5 Instämmer helt  8  (6%)  

 Medelvärde  2.2  
 

 

Om jag var helt fri att välja, skulle jag välja att arbeta någon annanstans än där jag 
nu arbetar  
 1 Instämmer inte alls  57  (46%)  
 2  35  (28%)  
 3  15  (12%)  
 4  10  (8%)  
 5 Instämmer helt  8  (6%)  

 Medelvärde  2.0  
 

 

Behov av att lyckas 
Att vara bekväm är viktigare för mig än att ligga i framkant                                   
 2   51(41%)  
 1 Instämmer inte alls 28(22%)  
 3  25(20%)  
 4  19(15%)  
 5 Instämmer helt 2  (2%)  

 Medelvärde                                    2,3 
 

                              

 
Det är okej för mig att inte vara bättre än de flesta inom mitt yrke  
 2  45  (35%)  
 1 Instämmer inte alls  30  (24%)  
 3  28  (22%)  
 4  19  (15%)  
 5 Instämmer helt  5  (4%)  

 Medelvärde  2.4  
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Jag gör mig besväret att utveckla kontakter med människor som kan vara en nytta 
för mig och min framtida karriär  
 4  45  (35%)  
 3  32  (25%)  
 5 Instämmer helt  32  (25%)  
 2  15  (12%)  
 1 Instämmer inte alls  3  (2%)  

 Medelvärde  3.7  
 

 

Jag har alltid arbetat hårt för att vara den bästa i min grupp (skola, organisation, 
yrke)  
 4  49  (39%)  
 3  34  (27%)  
 2  22  (17%)  
 5 Instämmer helt  20  (16%)  
 1 Instämmer inte alls  2  (2%)  

 Medelvärde  3.5  
 

 

Jag har planer för min framtida karriär  
 4  57  (45%)  
 5 Instämmer helt  35  (28%)  
 3  17  (13%)  
 2  16  (13%)  
 1 Instämmer inte alls  2  (2%)  

 Medelvärde  3.8  
 

 

Det är viktigt för mig att ”ta mig någonstans här i livet” (klättra i sin position inom 
företaget)  
 4  51  (40%)  
 3  30  (24%)  
 5 Instämmer helt  29  (23%)  
 2  13  (10%)  
 1 Instämmer inte alls  4  (3%)  

 Medelvärde  3.7  
 

 

Jag ser mig själv som en ambitiös person i mitt yrke  
 4  55  (43%)  
 5 Instämmer helt  52  (41%)  
 3  15  (12%)  
 2  5  (4%)  
 1 Instämmer inte alls  0  (0%)  

 Medelvärde  4.2  
 

 

Jag är en person som ser på när andra når framgångar snarare än att skapa 
framgång för mig själv  
 2  54  (43%)  
 1 Instämmer inte alls  40  (31%)  
 3  20  (16%)  
 4  11  (9%)  
 5 Instämmer helt  2  (2%)  

 Medelvärde  2.1  
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Jag skulle beskriva mig själv som lat på arbetet  
 1 Instämmer inte alls  96  (76%)  
 2  24  (19%)  
 3  7  (6%)  
 4  0  (0%)  
 5 Instämmer helt  0  (0%)  

 Medelvärde  1.3  
 

 

Strävan efter status 
Jag vill ha ett viktigt och betydelsefullt arbete där folk ser upp till mig  
 4  50  (40%)  
 3  38  (30%)  
 5 Instämmer helt  20  (16%)  
 2  13  (10%)  
 1 Instämmer inte alls  4  (3%)  

 Medelvärde  3.6  
 

 

Jag tycker om att prata med betydelsefulla/inflytelserika/viktiga människor  
 3  43  (34%)  
 4  42  (34%)  
 2  24  (19%)  
 5 Instämmer helt  11  (9%)  
 1 Instämmer inte alls  5  (4%)  

 Medelvärde  3.2  
 

 

Jag vill bli en betydelsefull/inflytesrik/viktig människa i samhället  
 3  50  (40%)  
 4  37  (30%)  
 2  25  (20%)  
 5 Instämmer helt  10  (8%)  
 1 Instämmer inte alls  3  (2%)  

 Medelvärde  3.2  
 

 

Jag beundrar verkligen människor som har kämpat sig upp till toppen  
 4  48  (38%)  
 3  33  (26%)  
 5 Instämmer helt  31  (25%)  
 2  11  (9%)  
 1 Instämmer inte alls  2  (2%)  

 Medelvärde  3.8  
 

 

Om jag hade tillräckligt med pengar skulle jag inte arbeta  
 1 Instämmer inte alls  40  (32%)  
 2  38  (30%)  
 3  21  (17%)  
 4  16  (13%)  
 5 Instämmer helt  10  (8%)  

 Medelvärde  2.3  
 

 

Om arbetslöshetsersättningen var riktigt hög skulle jag trots detta ändå föredra att 
arbeta  
 5 Instämmer helt  95  (76%)  
 4  20  (16%)  
 2  4  (3%)  
 3  4  (3%)  
 1 Instämmer inte alls  2  (2%)  

 Medelvärde  4.6  
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Jag vill gärna bli uppskattad för mina bedrifter  
 5 Instämmer helt  72  (58%)  
 4  45  (36%)  
 3  6  (5%)  
 1 Instämmer inte alls  1  (1%)  
 2  1  (1%)  

 Medelvärde  4.5  
 

 

Jag ogillar att vara i centrum för uppmärksamhet  
 3  45  (36%)  
 2  42  (34%)  
 1 Instämmer inte alls  23  (18%)  
 4  10  (8%)  
 5 Instämmer helt  5  (4%)  

 Medelvärde  2.5  
 

 

Jag tycker om när människor kommer till mig för att söka råd  
 4  63  (50%)  
 5 Instämmer helt  52  (42%)  
 3  9  (7%)  
 2  1  (1%)  
 1 Instämmer inte alls  0  (0%)  

 Medelvärde  4.3  
 

 

Jag finner det tillfredställande i att ha ett inflytande över andra pga min position i 
samhället  
 3  46  (37%)  
 2  29  (23%)  
 4  26  (21%)  
 5 Instämmer helt  14  (11%)  
 1 Instämmer inte alls  10  (8%)  

 Medelvärde  3.0  
 

 

Tävlingsinriktad 
Jag arbetar hårdare då jag tävlar mot andra människor  
 4  41  (33%)  
 3  37  (30%)  
 5 Instämmer helt  19  (15%)  
 2  18  (14%)  
 1 Instämmer inte alls  10  (8%)  

 Medelvärde  3.3  
 

 

Det stör mig när andra presterar bättre än vad jag gör  
 2  34  (27%)  
 3  33  (26%)  
 1 Instämmer inte alls  25  (20%)  
 4  25  (20%)  
 5 Instämmer helt  8  (6%)  

 Medelvärde  2.7  
 

 

Jag bedömer mina prestationer utifrån hur jag lyckas i jämförelse med andra 
människor  
 2  34  (27%)  
 3  34  (27%)  
 4  34  (27%)  
 1 Instämmer inte alls  18  (14%)  
 5 Instämmer helt  5  (4%)  

 Medelvärde  2.8  
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Om jag får ett bra resultat, har det ingen betydelse om andra gör bättre ifrån sig  
 4  43  (34%)  
 3  30  (24%)  
 2  26  (21%)  
 5 Instämmer helt  24  (19%)  
 1 Instämmer inte alls  2  (2%)  

 Medelvärde  3.5  
 

 

Jag skulle aldrig tillåta andra att ta åt sig äran för något som jag har gjort  
 2  42  (34%)  
 3  38  (30%)  
 4  31  (25%)  
 5 Instämmer helt  8  (6%)  
 1 Instämmer inte alls  6  (5%)  

 Medelvärde  2.9  
 

 

För att verkligen lyckas känner jag att jag måste prestera bättre än alla andra jag 
möter på  
 2  42  (34%)  
 1 Instämmer inte alls  32  (26%)  
 3  28  (22%)  
 4  18  (14%)  
 5 Instämmer helt  5  (4%)  

 Medelvärde  2.4  
 

 

Det är viktigt för mig att prestera bättre än andra på tilldelade uppgifter och 
uppdrag  
 3  49  (39%)  
 2  34  (27%)  
 4  24  (19%)  
 1 Instämmer inte alls  15  (12%)  
 5 Instämmer helt  3  (2%)  

 Medelvärde  2.7  
 

 

Kvalitetshotande beteende 
Avslutat ett revisionssteg eller kontrollpunkt enligt plan och regler, men ändå känt 
att mer tid borde ha lagts ner på vissa delar.  
 3 Sker någon gång i månaden  50  (40%)  
 2 Sker någon gång per år  47  (38%)  
 4 Sker någon gång i veckan  18  (14%)  
 1 Har Aldrig skett  7  (6%)  
 5 Sker varje dag  3  (2%)  

 Medelvärde  2.7  
 

 

Nöjt dig med en klients svaga förklaring  
 2 Sker någon gång per år  71  (57%)  
 3 Sker någon gång i månaden  37  (30%)  
 1 Har Aldrig skett  14  (11%)  
 4 Sker någon gång i veckan  3  (2%)  
 5 Sker varje dag  0  (0%)  

 Medelvärde  2.2  
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Felaktigt avslutat ett revisionssteg eller kontrollpunkt  
 2 Sker någon gång per år  65  (52%)  
 1 Har Aldrig skett  39  (31%)  
 3 Sker någon gång i månaden  17  (14%)  
 4 Sker någon gång i veckan  4  (3%)  
 5 Sker varje dag  0  (0%)  

 Medelvärde  1.9  
 

 

Gjort en för ytlig granskning av kundens material än vad som anses godtagbart  
 2 Sker någon gång i måna  59  (47%)  
 1 Har aldrig skett  46  (37%)  
 3 Sker någon gång i månaden  14  (11%)  
 4 Sker någon gång i veckan  6  (5%)  
 5 Sker varje dag  0  (0%)  

 Medelvärde  1.8  
 

 

Inte följt lagar/regler/normer/yrkesstandarder  
 1 Har aldrig skett  65  (52%)  
 2 Sker någon gång per år  47  (38%)  
 3 Sker någon gång i månaden  7  (6%)  
 4 Sker någon gång i veckan  6  (5%)  
 5 Sker varje dag  0  (0%)  

 Medelvärde  1.6  
 

 

Underrapportering av tid 
I vilken utsträckning underrapporterar du tid?  
 2 Sker någon gång per år  42  (34%)  
 3 Sker någon gång i månaden  37  (30%)  
 1 Har aldrig skett  23  (18%)  
 4 Sker någon gång i veckan  18  (14%)  
 5 Sker varje dag  5  (4%)  

 Medelvärde  2.5  
 

 

I vilken utsträckning tror du att dina kollegor underrapporterar tid?  
 3 Sker någon gång i månaden  51  (41%)  
 2 Sker någon gång per år  33  (26%)  
 4 Sker någon gång i veckan  27  (22%)  
 1 Har aldrig skett  7  (6%)  
 5 Sker varje dag  7  (6%)  

 Medelvärde  3.0  
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Bilaga 4 – Cronbachs alpha för de enskilda frågorna 
ITC = item total correlation 

IFD = if item deleted 

Frågor Scale Mean IFD Scale Variance IFD Corrected ITC Cronbach's Alpha IFD 

Tidsbudgetpress 1 7,5840 3,326 ,312 ,563 

Tidsbudgetpress 2 6,5600 3,684 ,212 ,645 

Tidsbudgetpress 3 7,3760 3,188 ,562 ,357 

Tidsbudgetpress 4 7,0160 3,887 ,471 ,464 

 

Frågor Scale Mean IFD Scale Variance IFD Corrected ITC Cronbach's Alpha IFD 

Vilja att lämna företaget 1 5,9760 10,346 ,848 ,895 

Vilja att lämna företaget 2 6,2400 10,410 ,886 ,883 

Vilja att lämna företaget 3 5,7840 10,267 ,798 ,912 

Vilja att lämna företaget 4 5,9760 10,362 ,778 ,919 

 

Frågor Scale Mean IFD Scale Variance IFD Corrected ITC Cronbach's Alpha IFD 

Behov av att lyckas 1 31,2400 27,523 ,466 ,835 

Behov av att lyckas 2 31,2880 25,594 ,609 ,819 

Behov av att lyckas 3 31,2240 27,111 ,494 ,832 

Behov av att lyckas 4 31,3920 26,805 ,570 ,823 

Behov av att lyckas 5 31,0720 25,374 ,701 ,808 

Behov av att lyckas 6 31,2080 25,424 ,684 ,809 

Behov av att lyckas 7 30,6800 27,606 ,652 ,817 

Behov av att lyckas 8 30,9760 27,524 ,498 ,831 

Behov av att lyckas 9 30,2160 31,284 ,324 ,844 

 

Frågor Scale Mean IFD Scale Variance IFD Corrected ITC Cronbach's Alpha IFD 

Strävan efter status 1 33,8800 22,155 ,594 ,705 

Strävan efter status 2 34,1920 22,043 ,601 ,703 

Strävan efter status 3 34,2240 22,143 ,639 ,699 

Strävan efter status 4 33,6720 23,577 ,433 ,729 

Strävan efter status 5 33,7760 23,466 ,290 ,759 

Strävan efter status 6 32,8160 26,538 ,166 ,762 

Strävan efter status 7 32,9440 25,360 ,395 ,736 

Strävan efter status 8 33,8880 24,681 ,293 ,750 

Strävan efter status 9 33,1040 26,029 ,335 ,743 

Strävan efter status 10 34,3920 22,466 ,475 ,723 

 

Frågor Scale Mean IFD Scale Variance IFD Corrected ITC Cronbach's Alpha IFD 

Tävlingsinriktad 1 16,0080 18,056 ,457 ,727 

Tävlingsinriktad 2 16,6800 15,445 ,739 ,656 

Tävlingsinriktad 3 16,5440 16,653 ,646 ,683 

Tävlingsinriktad 4 16,8240 18,904 ,399 ,739 

Tävlingsinriktad 5 16,3920 22,724 ,003 ,810 

Tävlingsinriktad 6 16,9600 17,974 ,471 ,724 

Tävlingsinriktad 7 16,6080 17,611 ,628 ,693 
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Frågor Scale Mean IFD Scale Variance IFD Corrected ITC Cronbach's Alpha IFD 

Kvalitetshotande beteende 1 7,5920 5,695 ,543 ,792 

Kvalitetshotande beteende 2 8,0640 6,254 ,594 ,776 

Kvalitetshotande beteende 3 8,4080 5,614 ,708 ,739 

Kvalitetshotande beteende 4 8,4560 5,476 ,684 ,745 

Kvalitetshotande beteende 5 8,6640 6,160 ,482 ,807 

 

Frågor Scale Mean IFD Scale Variance IFD Corrected ITC Cronbach's Alpha IFD 

Underrapportering av tid 1 2,9520 ,933 ,591 .
a
 

Underrapportering av tid 2 2,5200 1,155 ,591 .
a
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Bilaga 5 – Regressionsjämförelse för bakgrundsvariabel 

 
Model Summary 

Tid inom yrket R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

>5 år ,393
a
 ,154 ,046 2,89418 

< 5 år ,456
b
 ,208 ,155 2,70765 

a. Predictors: (Constant), Samtliga oberoende variablers index   

b. Predictors: (Constant),  Samtliga oberoende variablers index   

 

Coefficients
a
 

Tid inom yrket 
 
 Unstand. Coeff. 

 
 Stand. Coeff. t Sig. 

 
 

 
 B Std. Error Beta 

 
 

 
 

> 5år (Constant) 9,970 4,781   2,085 ,044 

 
 Index för Tidsbudgetpress -,193 ,193 -,160 -,997 ,325 

 
 Index för Vilja att lämna företaget ,034 ,110 ,048 ,312 ,757 

 
 Index för behov av att lyckas -,192 ,106 -,355 -1,806 ,079 

 
 Index för strävan efter status ,244 ,099 ,449 2,458 ,019 

 
 Index för tävlingsinriktad -,013 ,093 -,023 -,144 ,886 

< 5år (Constant) 7,111 3,432   2,072 ,042 

 
 Index för Tidsbudgetpress ,376 ,153 ,291 2,460 ,016 

 
 Index för Vilja att lämna företaget ,060 ,079 ,087 ,752 ,455 

 
 Index för behov av att lyckas -,115 ,064 -,233 -1,787 ,078 

 
 Index för strävan efter status ,106 ,070 ,192 1,522 ,132 

 
 Index för tävlingsinriktad -,048 ,070 -,078 -,680 ,499 

a. Dependent Variable: Index för kvalitetshotande beteende 

 

Model Summary 

Tid inom yrket R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

>5 år ,415
a
 ,172 ,066 1,90303 

< 5 år ,413
b
 ,171 ,115 1,63632 

a. Predictors: (Constant), Samtliga oberoende variablers index   

b. Predictors: (Constant),  Samtliga oberoende variablers index   
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Coefficients
a
 

Tid inom yrket 
 
 Unstand. Coeff. 

 
 Stand. Coeff. t Sig. 

 
 

 
 B Std. Error Beta 

 
 

 
 

> 5år (Constant) -,920 3,144   -,293 ,771 

 
 Index för Tidsbudgetpress ,306 ,127 ,382 2,409 ,021 

 
 Index för Vilja att lämna företaget ,016 ,073 ,034 ,224 ,824 

 
 Index för behov av att lyckas ,123 ,070 ,343 1,766 ,085 

 
 Index för strävan efter status -,041 ,065 -,115 -,635 ,529 

 
 Index för tävlingsinriktad ,035 ,061 ,089 ,566 ,575 

< 5år (Constant) 4,374 2,074   2,109 ,038 

 
 Index för Tidsbudgetpress ,170 ,092 ,222 1,838 ,070 

 
 Index för Vilja att lämna företaget ,086 ,048 ,212 1,791 ,077 

 
 Index för behov av att lyckas -,018 ,039 -,063 -,470 ,639 

 
 Index för strävan efter status -,001 ,042 -,004 -,028 ,978 

 
 Index för tävlingsinriktad -,029 ,042 -,079 -,673 ,503 

a. Dependent Variable: Index för underrapportering av tid 
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Bilaga 6 – Fullständigt resultat för split-half-metoden 
 

Reliabilitet Tidsbudgetpress 

Cronbach's Alpha Part 1 Value ,183 

    N of Items 2
a
 

  Part 2 Value ,743 

    N of Items 2
b
 

    Total N of Items 4 

    Correlation Between Forms ,398 

Spearman-Brown Coefficient   Equal Length ,570 

    Unequal Length ,570 

    Guttman Split-Half Coefficient ,567 

a. The items are: Tidsbudgetpress 1, Tidsbudgetpress 2.  

b. The items are: Tidsbudgetpress 3, Tidsbudgetpress 4.  

 

Reliabilitet Vilja att lämna företaget 

Cronbach's Alpha Part 1 Value ,910 

    N of Items 2
a
 

  Part 2 Value ,802 

    N of Items 2
b
 

    Total N of Items 4 

    Correlation Between Forms ,870 

Spearman-Brown Coefficient   Equal Length ,931 

    Unequal Length ,931 

    Guttman Split-Half Coefficient ,930 

a. The items are: Vilja att lämna företaget 1, Vilja att lämna företaget 2.   

b. The items are: Vilja att lämna företaget 3, Vilja att lämna företaget 4.  

 

Reliabilitet Behov av att lyckas   

Cronbach's Alpha Part 1 Value ,767   

    N of Items 5
a
   

  Part 2 Value ,704   

    N of Items 4
b
   

    Total N of Items 9   

    Correlation Between Forms ,688   

Spearman-Brown Coefficient   Equal Length ,815   

    Unequal Length ,817   

    Guttman Split-Half Coefficient ,778   

a. The items are: Behov av att lyckas 1, Behov av att lyckas 2, 3, 4, 5. 

b. The items are: Behov av att lyckas 5, Behov av att lyckas 6, 7, 8, 9. 
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Reliabilitet Strävan efter status   

Cronbach's Alpha Part 1 Value ,709   

    N of Items 5
a
   

  Part 2 Value ,435   

    N of Items 5
b
   

    Total N of Items 10   

    Correlation Between Forms ,597   

Spearman-Brown Coefficient   Equal Length ,747   

    Unequal Length ,747   

    Guttman Split-Half Coefficient ,715   

a. The items are: Strävan efter status 1, 2 3, 4, 5.   

b. The items are: Strävan efter status 6 7, 8, 9, 10. 

 

Reliabilitet Tävlingsinriktad   

Cronbach's Alpha Part 

1 

Value ,766  

 

    N of Items 4
a
   

  
Part 

2 

Value ,428  

 

    N of Items 3
b
   

    Total N of Items 7   

    Correlation Between Forms ,479   

Spearman-Brown Coefficient   Equal Length ,647   

    Unequal Length ,651   

    Guttman Split-Half Coefficient ,600   

a. The items are: Tävlingsinriktad 1, 2, 3, 4. 

b. The items are: Tävlingsinriktad 4, 5, 6, 7. 

 
Reliabilitet Kvalitetshotande beteende 

Cronbach's Alpha Part 1 Value ,727 

    N of Items 3
a
 

  Part 2 Value ,580 

    N of Items 2
b
 

    Total N of Items 5 

    Correlation Between Forms ,687 

Spearman-Brown Coefficient   Equal Length ,815 

    Unequal Length ,820 

    Guttman Split-Half Coefficient ,790 

a. The items are: Kvalitetshotande beteende 1, 2, 3. 

b. The items are: Kvalitetshotande beteende 3, 4, 5. 
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Reliabilitet Underrapportering av tid 

Cronbach's Alpha Part 1 Value 1,000 

    N of Items 1
a
 

  Part 2 Value 1,000 

    N of Items 1
b
 

    Total N of Items 2 

    Correlation Between Forms ,591 

Spearman-Brown Coefficient   Equal Length ,743 

    Unequal Length ,743 

    Guttman Split-Half Coefficient ,741 

a. The items are: Underrapportering av tid 1    

b. The items are: Underrapportering av tid 2  
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Bilaga 7 – Bakgrundsvariabelns olika medelvärden 

 

Deskriptiv statistik för index         

    n = 125 n = 45 n = 80   

Variabel    Variabel  Medelvärde Medelvärde Medelvärde Poängintervall 

Förkortning   Namn   Mindre än 5 år  Mer än 5 år   

Beroende Variablar             

KHB Kvalitetshotande beteende 10,3 10,64 10,10 5 - 25 

URT Underrapportering av tid 5,47 5,62 5,39 2 - 10 

Oberoende variablar             

TBP Tidsbudgetpress 9,51 9,80 9,35 4 - 20 

VALF Vilja att lämna företaget 7,99 8,56 7,68 4 - 20 

BAAL Behov av att lyckas 34,88 34,80 34,93 9 - 45 

SES Strävan efter status 37,43 37,80 37,23 10 - 50 

TIND Tävlingsinriktad 19,34 19,40 19,30 7 - 35 

 

 


