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kvalitet i revisionen. Den enskilde revisorn inverkar på 
processen då personlighetsdrag har visat sig ha samband med 
vilka arbetsuppgifter som föredras. 

Syfte:  Syftet är att förklara hur revisorns personlighetsdrag påverkar 
preferens för struktur och bedömning. 
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Auktoriserade revisorer från Revisorsnämndens lista (2015) 
ingår i urvalet. 

Resultat och slutsats:  Resultatet indikerar att revisorers personlighetsdrag förklarar 
preferens för struktur och bedömning. Studien presenterar ett 
positivt signifikant samband mellan öppna revisorer och 
bedömningsrelaterade arbetsuppgifter samt ett negativt 
samband med strukturerade arbetsuppgifter. Ett positivt 
signifikant samband existerar mellan samvetsgranna revisorer 
och strukturerade och bedömningsrelaterade arbetsuppgifter. 
Komfort visar sig i studien vara ett alternativt sätt att mäta 
preferens. 
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personality influence preference for structure and judgment? 
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Background:  More structure is being introduced in the auditing profession. 
Auditors need to balance structured and judgment-related 
tasks to maintain a high quality in the audit process. The 
individual auditor influences the process as personality traits 
have been shown to be related to the tasks which are 
preferred. 

Aim:  The purpose is to explain how the auditor's personality traits 
influence preference for structure and judgment. 

Theory: Trait theory with focus on Big Five, vocational interests, 
comfort theory and definitions of structure and judgment. 

Method:  The study uses a deductive research approach where 
hypothesis testing is used to test the above listed theories. 
The study is quantitative and survey method is used. The 
sample consists of certified auditors from Revisorsnämnden 
(2015). 

Result and conclusion:  The result indicates that the auditor's personality traits may 
explain preference for structure and judgment. The study 
presents a positive significant relationship between auditors 
that are open and judgment-related tasks, and a negative 
significant relationship with structured tasks. A positive 
significant relationship exists between auditors that are 
conscientious and structured and judgment-related tasks. The 
study shows that the term comfort is an alternative way to 
measure preference. 

Contribution: The study provides a new perspective in the structure and 
judgment dilemma. The study also gives recruiters within 
audit companies an understanding in how the personality 
affects the work of auditors. 
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Judgment and Comfort.     



Innehållsförteckning 
1 Inledning ....................................................................................................................... 1 
1.1 Bakgrund ................................................................................................................................. 1 
1.2 Problemdiskussion .................................................................................................................. 2 
1.3 Frågeställning .......................................................................................................................... 6 
1.4 Syfte ........................................................................................................................................ 6 
1.5 Disposition .............................................................................................................................. 7 
2 Vetenskaplig metod ..................................................................................................... 8 
2.1 Forskningsfilosofi .................................................................................................................... 8 
2.2 Vetenskaplig ansats ................................................................................................................. 8 
2.3 Teoretiskt perspektiv ............................................................................................................... 9 
2.4 Forskningsmetod ................................................................................................................... 10 
2.5 Etik ........................................................................................................................................ 11 
3 Teoretisk referensram ............................................................................................... 12 
3.1 Traitteori ................................................................................................................................ 12 

3.1.1 Historik .......................................................................................................................... 12 
3.1.2 FFT personality system .................................................................................................. 13 
3.1.3 Definitioner .................................................................................................................... 13 

3.2 Big Five ................................................................................................................................. 14 
3.3 Personlighetsdrag och yrkesval ............................................................................................. 15 

3.3.1 Personlighetsdrag inom olika yrken .............................................................................. 15 
3.3.2 Personlighetsdrag hos revisorer .................................................................................... 16 

3.4 Personlighetsdrag och arbetsuppgifter .................................................................................. 17 
3.4.1 Extroverthet .................................................................................................................... 17 
3.4.2 Neuroticism .................................................................................................................... 17 
3.4.3 Öppenhet ........................................................................................................................ 18 
3.4.4 Vänlighet ........................................................................................................................ 18 
3.4.5 Samvetsgrannhet ............................................................................................................ 19 

3.5 Komfortteori .......................................................................................................................... 19 
3.6 Struktur och bedömning i arbetet .......................................................................................... 20 

3.6.1 Formalisering och komplexitet ...................................................................................... 20 
3.6.2 Strukturerade och bedömningsrelaterade arbetsuppgifter ............................................ 21 
3.6.3 Struktur i revisorns arbete ............................................................................................. 22 
3.6.4 Bedömning i revisorns arbete ........................................................................................ 22 
3.6.5 Relationsmodell: Struktur och Bedömning .................................................................... 23 

3.7 Hypotesformulering .............................................................................................................. 24 
3.7.1 Personlighetsdrag med preferens för struktur ............................................................... 24 
3.7.2 Personlighetsdrag med preferens för bedömning .......................................................... 26 

4 Empirisk metod .......................................................................................................... 29 
4.1 Litteratursökning ................................................................................................................... 29 
4.2 Pilotintervju ........................................................................................................................... 29 
4.3 Datainsamlingsmetod ............................................................................................................ 29 
4.4 Urval ...................................................................................................................................... 31 
4.5 Operationalisering ................................................................................................................. 31 

4.5.1 Utformning av enkät ...................................................................................................... 31 
4.5.2 Enkätens påståenden ...................................................................................................... 32 
4.5.3 Beroende variabel: Struktur och bedömning ................................................................. 33 
4.5.4 Oberoende variabel: Påståenden om personlighetsdrag .............................................. 34 
4.5.5 Svarsskala för beroende och oberoende variabler ........................................................ 34 
4.5.6 Kontrollvariabler ........................................................................................................... 35 
4.5.7 Pilotstudie: Test av enkäten ........................................................................................... 36 



4.6 Bortfallsanalys ....................................................................................................................... 37 
4.7 Statistisk bearbetning ............................................................................................................ 40 
4.8 Omkodning ............................................................................................................................ 41 

4.8.1 Preferens för struktur och bedömning ........................................................................... 41 
4.8.2 Personlighetsdrag .......................................................................................................... 42 
4.8.3 Bakgrundsfaktorer ......................................................................................................... 42 

4.9 Signifikansnivå ...................................................................................................................... 42 
4.10 Intervjuer med rekryterare ................................................................................................... 43 
5 Analys ......................................................................................................................... 44 
5.1 Univariat Analys ................................................................................................................... 44 

5.1.1 Övergripande ................................................................................................................. 44 
5.1.2 Strukturerade och bedömningsrelaterade arbetsuppgifter ............................................ 45 
5.1.3 Personlighetsdrag .......................................................................................................... 47 
5.1.4 Bakgrundsfrågor ............................................................................................................ 49 

5.2 Hantering av datamaterial ..................................................................................................... 50 
5.2.1 Outliers och normalfördelning ...................................................................................... 50 
5.2.2 Reliabilitetstest ............................................................................................................... 51 
5.2.3 Faktoranalys .................................................................................................................. 52 

5.3 Bivariat analys ....................................................................................................................... 53 
5.3.1 Korrelationsanalys ......................................................................................................... 53 

5.4 Multivariat analys och hypotesprövning ............................................................................... 54 
5.4.1 Struktur .......................................................................................................................... 55 
5.4.2 Struktur-Preferens .......................................................................................................... 56 
5.4.3 Struktur-Komfort. ........................................................................................................... 58 
5.4.4 Bedömning ..................................................................................................................... 59 
5.4.5 Bedömning-Preferens .................................................................................................... 60 
5.4.6 Bedömning-Komfort ....................................................................................................... 61 
5.4.7 Sammanfattning av hypotesprövning ............................................................................. 62 

5.5 Intervjuer med rekryterare ..................................................................................................... 64 
6 Diskussion och slutsats .............................................................................................. 66 
6.1 Den typiske revisorn .............................................................................................................. 66 
6.2 Revisorers personlighetsdrag och yrkesmässiga intressen .................................................... 67 
6.3 Komfort - ett mått för preferens ............................................................................................ 69 
6.4 Intervjuernas koppling till resultatet ..................................................................................... 69 
6.5 Implikationer ......................................................................................................................... 70 

6.5.1 Teoretiska implikationer ................................................................................................ 70 
6.5.2 Praktiska implikationer .................................................................................................. 71 

6.6 Förslag till framtida forskning ............................................................................................... 71 
7. Källförteckning ......................................................................................................... 72 
 
  



Tabellförteckning: 
 
 
Tabell 1. Bortfallsanalys. ............................................................................................................ 37	  
Tabell 2. Bortfall Kön. ................................................................................................................ 38	  
Tabell 3. Bortfall Revisionsbolag. ............................................................................................... 38	  
Tabell 4. Bortfall Big Four. ......................................................................................................... 39	  
Tabell 5. Bortfall Big Seven. ....................................................................................................... 39	  
Tabell 6. Bortfall Partners. .......................................................................................................... 39	  
Tabell 7. Poängräkning Struktur/Bedömning. ............................................................................. 41	  
Tabell 8. Poängräkning BFI. ....................................................................................................... 42	  
Tabell 9. Påståenden Struktur. ..................................................................................................... 45	  
Tabell 10. Påståenden Bedömning. ............................................................................................. 46	  
Tabell 11. Påståenden Struktur och Bedömning. ........................................................................ 46	  
Tabell 12. Påståenden Extroverthet. ............................................................................................ 47	  
Tabell 13. Påståenden Neuroticism. ............................................................................................ 47	  
Tabell 14. Påståenden Öppenhet. ................................................................................................ 48	  
Tabell 15. Påståenden Vänlighet. ................................................................................................ 48	  
Tabell 16. Påståenden Samvetsgrannhet. .................................................................................... 49	  
Tabell 17. Sammanfattning Personlighetsdrag ............................................................................ 49	  
Tabell 18. Representation Bakgrundsfrågor. ............................................................................... 50	  
Tabell 19. Cronbach alpha-test. ................................................................................................... 51	  
Tabell 20. Total förklarad varians. .............................................................................................. 52	  
Tabell 21. Roterad komponentmatris. ......................................................................................... 53	  
Tabell 22. Regression Struktur. ................................................................................................... 55	  
Tabell 23. Regression Struktur-Preferens. .................................................................................. 57	  
Tabell 24. Regression Struktur-Komfort. .................................................................................... 58	  
Tabell 25. Regression Bedömning. ............................................................................................. 59	  
Tabell 26. Regression Bedömning-Preferens. ............................................................................. 61	  
Tabell 27. Regression Bedömning-Komfort ............................................................................... 62	  
Tabell 28. Sammanfattning Hypotesprövning. ........................................................................... 63	  
Tabell 29. Analystabell Intervjuer ............................................................................................... 64	  
 



 
 
 

1 

1 Inledning 
Det inledande kapitlet behandlar bakgrunden till uppsatsens ämne. Därefter förs en 
problemdiskussion och slutligen presenteras studiens frågeställning, syfte och 
disposition. 

1.1 Bakgrund 
 

“Problemet för revisorsprofessionen och delvis orsaken till att revisorn 
(revisionen) inte uppmärksammar de svårigheter och brister som leder till 
skandaler och/eller skadestånd är att revision – i kvalitetsivern – har blivit en allt 
för standardiserad tjänst.” 

På detta sätt uttrycker sig Adrian (2014, s. 35), auktoriserad revisor och delägare i 
Adrian & Partners, om ett problem inom revisionsbranschen. Hon berättar hur 
datorprogram har utvecklats för att skapa ett genomgående format på revisionen, men 
att professionalism och enskilda bedömningar ges mindre utrymme. Vidare berättar hon 
att revisorer arbetar med företag som skiljer sig från varandra i många hänseenden och 
att revision inte kan vara en standardiserad tjänst. Revisionen bör innefatta en 
intellektuell process där “revisorn utifrån sin breda kompetens inom redovisning, 
juridik, beskattning och så vidare ska utvärdera företagets redovisning och förvaltning, 
göra en kvalitetssäkring av den information som lämnas för företaget i fråga.”(s. 35). 
Adrian förtydligar att det är viktigt att revisionen grundas utifrån standarder i form av 
bland annat International Standards on Auditing (ISA), men att revisionen bör ske 
genom en kreativ process och inte genom ett standardiserat verktyg. 
 
Standardiseringen inom revisionsbranschen kan förstås genom de formella krav 
revisorer ska leva upp till. Revisorer arbetar utifrån en tydlig struktur för att generera 
revisionsuttalanden, vilket visas i den mängd tid som ägnas åt dokumentation (Broberg, 
2013). Enligt Revisorslagen (2001:883) 24 § är revisorer skyldiga att dokumentera sin 
revisionsprocess. Det som ska dokumenteras är sådan information som är av väsentlig 
karaktär för att det i efterhand ska vara möjligt att bedöma revisorns opartiskhet och 
självständighet. 
 
Förutom struktur i revisionsprocessen (Broberg, 2013), uttrycker Brännström (2015), 
generalsekreterare för FAR, hur det professionella omdömet är avgörande i 
genomförandet av dagens revision: “Den [Revisionen] är rakt på, bara cirka 20 sidor. 
Den ger revisorn ett tydligt uppdrag, men den talar inte om hur själva granskningen ska 
utföras. Det får revisorn avgöra själv. Och det är också en av poängerna – det 
professionella omdömet får mycket stort utrymme!” Precis som Brännström resonerar 
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kring revisionen är det viktigt för revisorer att balansera struktur och bedömning för att 
utföra en bra revision (ICAEW, 2006). En förutsättning för att förhindra att strukturen 
tar för mycket utrymme är att syftet med revisionsstandarder tydligt framgår, vilket 
skulle förhindra att en enskild revisor döljer sig bakom dessa standarder när saker och 
ting går snett (ibid). Professionell bedömning inom revisionen är en nödvändighet för 
att revisionen ska genomföras korrekt (ISA 200:16). Enligt Institute of Chartered 
Accountants in England and Wales (ICAEW, 2006) har struktur och regler inte 
förmågan att bedöma enskilda beteenden och strukturen bör inte heller utgöra ett 
fullständigt substitut för bedömningen (ICAEW, 2006; Penno, 2008; Knechel, 2013).  
 
Det framgår av ovanstående diskussion att bedömning är en kritisk del i 
revisionsprocessen och bör gå hand i hand med strukturen. Om en revisor exempelvis 
blir allt för upptagen av struktur i form av olika moment som framgår i en checklista 
(Kosmala MacLullich, 2001) eller inom ett specifikt revisionsprogram, torde en risk 
kunna uppstå att revisorn bortprioriterar sådant som är mer relevant för det företag som 
revideras. Revisorer har med andra ord ett ansvar att använda revisionsstrukturen på rätt 
sätt. Precis som Adrian (2014) uttrycker, ska revisionen utföras genom en individuell 
process för varje enskilt företag och revisorerna ska genomgå en intellektuell process i 
bedömningen av det enskilda fallet. Individens del i revisionen är tydlig och har en 
koppling till utfallet av den slutgiltiga bedömningen.  
 
Eftersom individens del i revisionen är tydlig och påverkar den slutgiltiga bedömningen 
är det av intresse att studera arbete och uppgifter ur ett individperspektiv. I detta 
perspektiv visar studier på att prestation och utförande av specifika arbetsuppgifter 
förklaras av personligheten (Motowildo, Borman & Schmit, 1997; De Fruyt & 
Mervielde, 1999). Revisorns arbetsuppgifter lyfts fram i struktur- och 
bedömningsdiskussionen. Vad som skulle vara intressant att se är personlighetens 
koppling till just strukturerade och bedömningsrelaterade arbetsuppgifter. Dan 
Brännström1 redogör för ett antal viktiga personlighetsdrag en revisor bör ha för att 
kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. Den analytiska förmågan presenteras av honom 
som viktig. Denna förmåga står i kontrast till noggrannhet som innebär en risk för att 
saker överarbetas, eller som Brännström uttrycker det: “För om man är noggrann så 
riskerar man att titta på för mycket detaljer.”  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Struktur och bedömning har diskuterats inom revisionsforskningen (Cushing & 
Loebbecke, 1986; Kinney, 1986; Elliott & Jacobsen, 1987; Morris & Nichols, 1988; 
                                                
1 Dan Brännström, FAR, personlig kommunikation, 2 februari, 2015 
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Power, 2003; Broberg, 2013). IT-systemen har omstrukturerat revisionsprocessen och 
med hjälp av dessa system har en automatisering av revisionens funktioner ägt rum och 
revisorns roll har omdefinierats (Sutton, 2010). Även Fischer (1996) diskuterar kring 
hur teknologin har ökat mängden struktur hos revisionsbolagen. Det ställs höga krav på 
revisorer att bland annat utföra sitt arbete med hög kvalitet (Kosmala MacLullich, 
2003). Kvalitetens koppling till struktur och bedömning diskuteras även av bland annat 
Knechel (2013). Diskussion har förts huruvida mer mekanisering och formalisering 
genom ökad struktur och standardisering utgör ett hot mot revisorns bedömning 
(Knechel, 2007).  
 
Det som lyfts fram som fördelar med struktur i revisorns arbete är att struktur 
legitimerar revisorns revisionsarbete (Power, 2003). Tydliga ramverk ger vägledning för 
revisorer att utföra rimliga bedömningar (ibid) och strukturen skyddar revisorn (Öhman 
m.fl., 2006) och gör revisionen hanterbar (Bamber, Snowball & Tubbs, 1989; Power, 
2003). Det finns flera skäl bakom användandet av struktur i form av dokumentation; 
dels används det som underlag för kommunikation och som bevis till 
revisionsberättelsen, dels används det som juridiska dokument och av 
produktionstekniska skäl (Carrington, 2010).  
 
Trots fördelar med struktur argumenterar ett flertal studier för nackdelar med struktur. 
Nackdelar som lyfts fram med struktur inom revisionen, vilka har nämnts tidigare, är att 
beteende inte kan bedömas utifrån struktur och regler (ICAEW, 2006) och att 
bedömning inte kan substitueras med struktur (ICAEW, 2006; Penno, 2008; Knechel, 
2013). Ett återkommande problem med standarder och regler är att de alltid innehåller 
ett visst mått av otydlighet (Penno, 2008), vilket innebär att de inte fungerar optimalt 
utan bedömning. För mycket struktur gör revisionen till en av många företagsaktiviteter 
(Power, 2003). Revisionsbolag behöver hantera den affärsmässiga konkurrensen, vilket 
resulterar i att struktur exempelvis används för att effektivisera kostnadskontroller 
(ibid).  
 
Mer struktur behöver inte vara förenligt med en effektivare revision utan handlar istället 
om legitimitet och kontroll (Power, 2003). Trots att struktur upplevs begränsa 
bedömning argumenteras även för strukturens positiva betydelse som vägledning för 
bedömningar. Kosmala MacLullich (2001) menar dock att det i slutändan är individens 
eget omdöme som är avgörande för hur strukturen, i form av vägledning, används. 
Vidare menar Kosmala MacLullich (2001) att struktur kan riskera att hämma individens 
eget tänkande. 
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Det är viktigt som revisor att kunna balansera struktur och bedömning i en miljö där 
mer struktur införs (Power, 2003). I doktorsavhandlingen The Auditor at Work – A 
study of auditor practice in Big 4 firms (Broberg, 2013) studeras en revisors arbetsdag i 
detalj. Denna avhandling kan dock inte ge en generaliserad bild, men en liten inblick i 
revisorns vardag. Revisorer arbetar utifrån en tydlig struktur för att generera 
revisionsuttalanden, vilket visas i den mängd tid som exempelvis ägnas åt 
dokumentation (Broberg, 2013). Det som revisorn lägger mest tid på under en dag är 
främst kommunikation, dokumentation och granskning. Inblicken i revisorns vardag 
visar på att revisorn behöver kunna hantera monotona och rutinmässiga uppgifter såsom 
dokumentation och administration, men även uppgifter som kräver hög social 
kompetens såsom kommunikation (ibid). Enligt Broberg (2013) praktiserar revisorer 
strukturerade bedömningar, det vill säga att de i sitt arbete bör vara strukturerade i 
utförandet av sina bedömningar och att dessa inte behöver utgöra varandras 
motsättningar. 

 
Balans mellan struktur och bedömning torde även vara viktigt eftersom utfallet torde 
påverka den enskilde individens prestation i bolaget. Revisorers förmåga att kunna 
prestera enligt de förväntningar som ställs på dem, både av det egna företaget men även 
från omgivningen, avgörs av en mängd olika faktorer. Tidigare studier har undersökt 
arbetsprestationers samband med faktorer som kunskap (Motowildo m.fl., 1997), 
engagemang (Rich, Lepine & Crawford, 2010) och personlighetsdrag (Barrick & 
Mount, 1991). En prestation anses god om den i hög utsträckning lett till en ökad 
effektivitet hos individen eller organisationen (Motowildo m.fl., 1997). Prestation är 
mer relevant att titta på än resultat då resultat påverkas av andra faktorer som är utanför 
individens kontroll. 
 
En av faktorerna som återkommer för att förklara prestation och utförande av 
arbetsuppgifter hos individer är personlighetsdrag (Motowildo m.fl., 1997; De Fruyt 
m.fl., 1999; Larson, Rottinghaus & Borgen, 2002; Reilly, Lynn & Aronson, 2002; 
Barrick, Mount & Gupta, 2003). Personlighetsdrag har visat sig ha samband med vilken 
typ av anställning en individ har (De Fruyt m.fl., 1999). Extroverthet och öppenhet, men 
även andra personlighetsdrag, är exempelvis vanligt förknippade med hur en individ 
hanterar interpersonella och sociala situationer (Motowildo m.fl., 1997). Personligheten 
har även samband med vilka yrkesmässiga intressen en individ har (Holland, 1997; 
Hogan & Blake, 1999). Ovanstående studier visar på samband mellan personlighet och 
utförda arbetsuppgifter samt yrkesmässiga intressen. Arbetsuppgifter kan ta olika 
uttryck om man ser till begreppen struktur och bedömning. Strukturerade 
arbetsuppgifter omfattas av mer rutin och repetition medan bedömningsrelaterade 
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arbetsuppgifter anses mer helhetsorienterade och anses kräva inblandning av en expert 
(Tschudi, 2005). Med anledning av att personligheter skiljer sig åt torde därmed även 
preferensen för arbetsuppgifter skilja sig åt mellan olika revisorer, då det upplevs finnas 
ett samband mellan individers personlighet och yrkesmässiga intressen. 
 
Det fokus revisorn lägger på struktur har kritiserats och ifrågasatts (Kosmala 
MacLullich, 2001). Förklaringar till varför vissa revisorer lägger mer tid på 
strukturerade arbetsuppgifter torde delvis ha sin förklaring i underliggande 
personlighetsdrag. Individer med hög grad av samvetsgrannhet är exempelvis mer 
aktsamma, noggranna och organiserade (Reilly m.fl., 2002). Öppna individer föredrar 
istället mer kreativitet i sitt arbete, vilket kan visa på att öppna individer inte uppskattar 
struktur (Berings, De Fruyt & Bouwenc, 2004). Vid tillämpning på revisorer skulle 
detta innebära att revisorer som mäts högt upp på samvetsgrannhetsskalan och lågt på 
öppenhetsskalan har högre preferens för ett strukturerat arbetssätt, men kopplingarna 
har enligt vår kännedom inte undersökts specifikt.  
 
En annan faktor som kan förklara utförandet av arbetsuppgifter, utöver personlighet, är 
jakten på komfort. Genom att arbeta efter redan tydliga ritualer menar Pentland (1993) 
att revisorerna uppnår intern komfort, det vill säga att de upplever att alla orosmoment 
är hanterade. Jakten på intern komfort har resulterat i att revisorer sällan ifrågasätter 
rutiner och arbetsmetoder då de är så pass beroende av att behålla en likadan struktur 
som tidigare (Öhman m.fl., 2006). Revisorer beskrivs därmed som traditionalister (ibid).  
Jakten på komfort torde därmed kunna styra revisorers preferens för olika 
arbetsuppgifter. Dessa studier visar att vissa revisorer kan ha svårt för att balansera 
struktur och bedömning och att det därmed saknas en förståelse för vad som är 
väsentligt för revisionen i fråga.  
 
Att se till individers personlighet bidrar med ett nytt perspektiv på dilemmat mellan 
struktur och bedömning. Istället för att diskutera balansen mellan struktur och 
bedömning och hur sammansättningen genererar legitimitet, är det intressant att se 
individuella preferenser för struktur och bedömning utifrån olika personlighetsdrag. 
Den individuella preferensen för struktur och bedömning är intressant att studera 
närmare då mängden struktur ökar. Den ökande mängden struktur tar sig bland annat 
uttryck i form av ökande formella krav (Broberg, 2013). Strukturen, exempelvis i form 
av IT, förändrar även den revisorernas roll (Sutton, 2010). Revisionsprocessen blir allt 
mer standardiserad (Knechel, 2013), vilket enligt Knechel innebär mer struktur. 
Branschorganisationen FAR tar i sin Kairos Future-studie (2013)  upp 
revisionsbranschens utveckling mot 2025. Där diskuteras olika branschförändringar, 
bland annat ökad automatisering och internationell reglering som riskerar att införa mer 
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struktur i revisionsbranschen. Även Chan och Vasarhelyi (2011) menar att mer  
teknologi och automatisering införs i branschen. Det är viktigt att revisorer lyckas 
hantera strukturen för att bibehålla en hög kvalitet i sitt arbete (Knechel, 2007). 
 
1.3 Frågeställning 
 
Hur påverkar revisorns personlighetsdrag preferens för struktur och bedömning? 

1.4 Syfte 
 
Syftet med studien är att förklara hur revisorns personlighetsdrag påverkar preferens för 
struktur och bedömning. 
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1.5 Disposition 
 
 
Kapitel 2 - Metod 
 

 
I kapitel två redogörs studiens forskningsfilosofi, 
vetenskapliga ansats, teoretiska perspektiv, 
forskningsmetod och etiska beaktanden. 
 

Kapitel 3 – Teori De teorier som studien bygger på presenteras i 
kapitel tre och består framförallt av personlighets-
forskning med inriktning mot Big Five-faktorteorin, 
teori om yrkesmässiga intressen, komfortteori samt 
definitioner av arbetsuppgifter utifrån struktur och 
bedömning.  
 

Kapitel 4 – Empirisk metod Här presenteras hur studien genomförs och vilka 
hjälpmedel som används samt konsekvenser för 
resultatet.  
 

Kapitel 5 – Analys Studiens resultat och dess analys presenteras i 
kapitel fem. Ett flertal statistiska tester i form av 
bland annat korrelationsanalys och multipel 
regressionsanalys genomförs. 
  

Kapitel 6 – Diskussion I studiens avslutande kapitel presenteras diskussion 
och slutsats. Här diskuteras överensstämmelsen 
mellan teorin och resultatet från studien. Möjliga 
förklaringar till varför delar av resultatet skiljer sig 
från teorin presenteras också. Implikationer av 
studiens resultat diskuteras och förslag på vidare 
forskning lämnas.  
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2 Vetenskaplig metod 
Kapitlet presenterar vilken forskningsfilosofi som är utgångpunkten för studien, vilken 
vetenskaplig ansats som används och vilket teoretiskt perspektiv som genomsyrar 
studien. Därefter presenteras forskningsmetoden och de etiska beaktanden som tagits 
hänsyn till under arbetets gång. 
 
2.1 Forskningsfilosofi  
 
Syftet med studien är att förklara hur revisorns personlighetsdrag påverkar preferens för 
struktur och bedömning. Ämnet är av intresse eftersom det visat sig finnas samband 
mellan personlighetsdrag och yrkesmässiga intressen (Holland, 1997; De Fruyt m.fl., 
1999) samt att struktur och bedömning är ett debatterat ämne (Cushing m.fl., 1986; 
Kinney, 1986; Elliott m.fl., 1987; Morris m.fl., 1988; Power, 2003; Broberg, 2013). 
 
Studien utgår från en positivistisk forskningssyn, där naturvetenskapliga metoder 
används för att studera den sociala verkligheten (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007; 
Bryman, 2011). För att se om lagmässiga regelbundenheter existerar är det vanligt att 
skapa hypoteser för att kunna ta ställning till lagmässiga förklaringar (ibid). 
Hypoteserna i denna studie är utformade utifrån tidigare studier grundade i Big Five och 
yrkesmässiga intressen, samt definitioner av struktur och bedömning. Big Five är en 
faktorteori inom personlighetsforskningen som behandlar personlighet. Teorin om 
yrkesmässiga intressen behandlar hur särskilda personlighetsdrag dras till liknande 
arbetsmiljöer. Komfort används som ett mått på preferens och är hämtad från 
komfortteorin, en sociologisk teori inom revisionsforskningen. Teoriprövning i vår 
studie tillämpas, vilket också är ett tecken på positivism (Bryman, 2011), eftersom 
studien syftar till att pröva ovanstående teorier för att förklara samband mellan 
revisorers personlighetsdrag och preferens för struktur och bedömning. Därmed prövas 
Big Five i ett sammanhang med revisorer och deras preferens för olika arbetsuppgifter. 
Tillvägagångssättet är hypotesprövning, där hypoteserna antingen förkastas eller inte 
förkastas. Ett annat typiskt drag för positivismen är att den eftersträvar objektivitet vid 
hypotesformuleringen och datainsamlingen (Saunders m.fl., 2007). Trots att det går att 
hävda att alla undersökningar till en viss grad påverkas av forskarens värderingar i form 
av val och arbetsmetoder, eftersträvas i denna studie objektivitet.  
 
2.2 Vetenskaplig ansats 
 
I studien används en deduktiv forskningsstrategi eftersom testbara hypoteser genereras 
utifrån den teoretiska referensramen (Saunders m.fl., 2007; Bryman, 2011). Den 
deduktiva ansatsen skiljer sig därmed från den induktiva ansatsen genom att grunda sig i 
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teori istället för empiri (ibid). Denna studie utgår från teorin, det vill säga 
personlighetsforskning, och appliceras på empirin, det vill säga revisorer och deras 
faktiska preferens för olika arbetsuppgifter.  
 
Den deduktiva ansatsen förknippas med naturvetenskaplig forskning och försök att hitta 
samband mellan olika variabler (Saunders m.fl., 2007). Den här studien förklarar just 
sådana samband mellan personlighetsdrag och preferens för struktur eller bedömning. 
Vidare kännetecknas den deduktiva ansatsen av insamling av kvantitativ data, 
exempelvis genom enkäter (ibid), vilket även görs i den här studien. 
 
Viktigt för den deduktiva ansatsen är även att hypoteserna framställs med hjälp av 
operationaliserbara termer (Saunders m.fl., 2007). De operationaliserbara variablerna 
utgörs av de beroende variablerna i form av definitioner av strukturerade och 
bedömningsrelaterade arbetsuppgifter och de oberoende variablerna i form av 
personlighetsdragen inom Big Five. Den här studien eftersträvar att omfattas av så 
många respondenter som möjligt i syfte att göra studiens resultat generaliserbart i 
enlighet med positivismen. Dock är antalet respondenter en faktor som bara delvis kan 
påverkas, då deltagandet är frivilligt enligt forskningens etiska regler och endast 
besvaras av de individer som vill delta. Totalt omfattar studien 93 antal respondenter.  
 
2.3 Teoretiskt perspektiv  
 
Studiens teoretiska utgångspunkt är personlighetsforskningen, med fokus på Big Five. 
Tidigare studier som har testat Big Five och yrkesmässiga intressen presenteras också. 
Förutom Big Five används komfortteorin för att förklara samband mellan 
personlighetsdrag och revisorers yrkesmässiga intressen. En studie som har använt 
komfortteori har visat på att det finns skillnader i grad av uppnådd komfort och att det 
påverkar hur revisionen utförs (Carrington & Catasús, 2007). Komfortteorin används 
som ett komplement för att förklara revisorers preferens för olika arbetsuppgifter. 
Genom att använda de här teorierna avses i denna studie förklara sambanden mellan 
revisorers personlighetsdrag och preferens för struktur och bedömning.  
 
En gren inom personlighetsforskningen är den om faktoranalys, med en 
vetenskapsmetodik som fokuserar på mätbarhet (Cervone & Pervin, 2013). Vår studies 
teorifält ingår i denna gren av forskningen. Teorifältet är passande för denna studie då 
den mäter personlighetsdrag. Forskare har genom tiderna försökt sammanfatta 
personlighetstyper med hjälp av olika personlighetsdrag, där Big Five blivit 
framutvecklad (ibid). Big Five består av personlighetsdragen öppenhet, extroverthet, 
neuroticism, vänlighet och samvetsgrannhet. En människas personlighet kan 
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sammanfattas genom dessa fem personlighetsdrag (ibid). Studier har tidigare byggt på 
eller använt sig av faktoranalys för att se samband mellan personlighetsdrag och typ av 
arbete som en individ föredrar (McCrae, Costa & Holland, 1984; Gottfredson, Jones & 
Holland, 1993; Reilly m.fl., 2002) samt personlighetsdragens koppling till 
anställningens natur (Holland, 1997; De Fruyt m.fl., 1999; Zakrisson, 2010).  
 
Komfortteori presenterar revision ur ett sociologiskt synsätt (Pentland, 1993; 
Carrington, 2010). Pentland (1993) beskriver hur komfort uppnås genom ritualer 
genomförda av rätt person för rätt uppgift och där ritualerna skapar en emotionell 
komfort hos varje enskild revisor. Revisionen ska generera komfort externt till 
användarna av revisionen, men även internt hos individerna som är aktiva inom 
revisionsprocessen (Carrington, 2010). Öhman m.fl. (2006) beskriver hur jakten på 
komfort bidrar till behovet av struktur inom revisionsprocessen. Komfort torde därmed 
vara en stark drivkraft i utformningen av revisionen. Eftersom komfortteorin kan 
förklara varför enskilda revisorer arbetar på ett visst sätt är teorin relevant för den här 
studien. Preferenser torde inte vara något som skapar obekvämhet (discomfort) hos 
individer utan snarare något som individer är komfortabla med, vilket skulle tyda på en 
koppling mellan begreppen preferens och komfort. 
 
Med tanke på att studiens syfte är att förklara hur personlighetsdrag påverkar preferens 
för olika arbetsuppgifter, är de ovanstående teoretiska perspektiven relevanta för 
studien. Genom att använda ovanstående teorier; Big Five, yrkesmässiga intressen, 
komfortteori och definitioner av struktur och bedömning, bidrar studien till att fylla en 
kunskapslucka då studien syftar till att förklara hur revisorns personlighetsdrag påverkar 
preferens för struktur och bedömning. 
 

2.4 Forskningsmetod 
 
Den här studien är kvantitativ i och med att statistiska metoder används som hjälpmedel 
för att svara på frågeställningen (Eggeby & Söderberg, 1999). Ett annat kännetecken för 
kvantitativ metod är att den mäter olika företeelser och hanterar insamling och analys av 
data genom kvantifiering (Bryman, 2011). Precis som beskrivits tidigare, är denna 
studie deduktiv och utgår från en positivistisk forskningssyn, vilket ytterligare stärker 
att studien är av kvantitativ art. Dessutom eftersträvas att ge en bild av verkligheten som 
inte speglar egna tolkningar.  
 
I beskrivningen av kvantitativ metod lyfts även användningen av enkäter fram (Bryman, 
2011). I den här studien genomförs en webbaserad enkätundersökning som beskrivs mer 
i detalj i kapitel fyra. Fördelarna med enkätundersökning jämfört med en strukturerad 
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intervju är att den kräver mindre tid och resurser (ibid) vid insamling av den stora 
mängd data som den här studien kräver. Dessutom är det lättare att hålla enkäter 
objektiva och undvika inblandning från en intervjuare. Eftersom det inte bedöms vara 
av stor relevans med exempelvis uppföljningsfrågor eller att se specifika individers 
svar, väger sådana nackdelar inte över för fördelarna. Vad som dock är ett möjligt 
problem är det som Bryman (2011) beskriver angående bortfallet, det vill säga att 
enkäter inte besvaras i lika stor utsträckning som strukturerade intervjuer.  
    
2.5 Etik 
 
Denna studie bidrar med ett nytt perspektiv på struktur- och bedömningsdilemmat, men 
inte på bekostnad av individer som deltar i studien. De fyra etiska principerna 
(Vetenskapsrådet, 2002) som utgör vägledning vid planerandet och utförandet av 
studien består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet uppfylls genom en tydlig kommunikation med 
respondenterna i enkätundersökningen gällande syftet med studien samt hur materialet 
används. Samtyckeskravet beaktas i samband med enkätutskicket då det framgår att 
deltagandet är frivilligt. För att beakta konfidentialitetskravet behandlas allt insamlat 
material med stor försiktighet och individerna utlovas konfidentialitet. Slutligen 
hanteras nyttjandekravet genom att materialet enbart används för denna studie. 
 
American Psychological Association (1981) har satt samman olika etiska principer som 
psykologer bör tillämpa vid sina undersökningar. Trots att vi inte är psykologer själva är 
dessa principer relevanta att ta hänsyn till då studien innefattar personlighetstest. 
Principerna grundar sig i idén att respondenterna behandlas med respekt, värdighet och 
omsorg. Med tanke på att studiens undersökning berör personlighetsdrag är det troligt 
att vissa respondenter upplever sig utelämnade och osäkra kring hur de kommer 
framställas i studien. För att skydda respondenterna från att känna sig utelämnade för att 
de svarat på ett visst sätt kommer därför svaren behandlas anonymt. 
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3 Teoretisk referensram 
Här redogörs den teoretiska utgångspunkten för studien. De områden som berörs är 
personlighetsforskning i form traitteori2 med fördjupning inom Big Five. Därutöver 
presenteras teori om yrkesmässiga intressen, komfortteori och sedan definitioner på 
strukturerade och bedömningsrelaterade arbetsuppgifter. Slutligen formuleras hypoteser 
utifrån ovanstående teorier. 
 

3.1 Traitteori 
 
3.1.1 Historik 
Under 1900-talet har personlighetsforskningen traditionellt betonat studien av hela 
människan, dynamik av mänsklig motivation samt skillnader mellan individer 
(McAdams, 1997). Traitteori har ingen grundare, men däremot är tre forskare 
återkommande i litteraturen: Gordon Allport, Raymond Catell och Hans Eysenck 
(Cervone m.fl., 2013). Dessa tre forskare har gemensamma teman, bland annat att 
personlighetsdrag utgör en stor del av personligheten (ibid). De diskuterar även 
existensen av andra viktiga beståndsdelar i en personlighet än personlighetsdrag, 
exempelvis situationens inflytande och temporära beteenden (ibid). Fokus på just 
personlighetsdrag har blivit ett eget forskningsområde som både har varit och är 
populärt att studera (ibid).  
 
Under 80-talet blev det vanligt att psykologer intresserade sig för att formulera en 
systematisk taxonomi över personlighetsdrag (Cervone m.fl., 2013). Det som skiljer 
dessa traitforskare från andra personlighetsforskare är att deras studier är grundade i 
vetenskapsmetodik med fokus på mätbarhet (ibid). Norman (1963) och John (1990) 
indikerade betydelsen av fem faktorer och femfaktorslösningar. De fem stora faktorerna 
utformades enligt Goldberg (1990) för att fånga de personlighetsdrag som är av störst 
betydelse för personligheten. 

                                                
2 Trait theory 
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Figur 1. Five Factor Theory personality system. McCrae & Costa (1996, s.73).  
Figur återtryckt med tillåtelse av Guilford Press. 

 
 
3.1.2 FFT personality system 
Femfaktorteorin3 beskriver hur människor skiljer sig åt genom huvudsakliga 
personlighetsdrag (Cervone m.fl., 2013). Alla individers personlighet består av dessa 
komponenter där vissa har mer eller mindre av de olika dragen. En modell, FFT 
personality system (Figur 1), är framtagen av McCrae m.fl. (1996) för att visa på 
personlighetsdragens roll i ett större sammanhang. Denna modell visar hur 
personlighetsdragen påverkar en individs självbild och karaktär. En individs karaktär 
påverkas även av specifika situationer och kan förändras med tiden. I grunden lever 
personligheten och de specifika dragen vidare.  
 
3.1.3 Definitioner 
Allport och Odbergs (1936) definition av personlighetsdrag är det en person generellt 
gör vid flera olika situationer, inte vad en person gör vid en viss situation. Förutom 
personlighetsdrag är det även viktigt att känna till att beteendet styrs av olika situationer 
(ibid). Situationen kan förklara variabilitet i beteendet. Allports och Odbergs generella 
definition ovan kommer att tillämpas i denna studie. Definitionen stöds även av 
Chaplin, John & Goldberg (1988) som redogör för hur personligheten kan hjälpa oss att 
förstå hur andra kommer att bete sig. En individs karaktär, som i sin tur genererar 
prestation, påverkas därmed av underliggande personlighetsdrag (ibid). Exempel på 
detta är att prestation och tillfredsställelse av specifika arbeten och positioner visat sig 
ha samband med personlighetsdragen inom Big Five (Larson m.fl., 2002; Barrick m.fl., 
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2003). Sammanfattningsvis är därmed ett personlighetsdrag något som beskriver hur en 
person agerar och förhåller sig till sin omgivning under en lång period (Allport m.fl., 
1936).  
 
3.2 Big Five 
 
Olika studier har genererat olika uppdelningar av personlighetsdrag, men McCrae och 
Costas (1987) uppdelning är representativ för merparten av uppdelningarna. De delar 
upp personlighetsdragen i fem huvudsakliga drag: extroverthet, neuroticism, öppenhet, 
vänlighet och samvetsgrannhet. Nedan följer en beskrivning av dessa. 
 
Extroverthet kännetecknas av individer som är sällskapliga, vänliga, dominanta och 
socialt enkla (Watson & Clark, 1997). Extroverta individer tycker om att vistas bland 
människor och är självsäkra och trygga i att interagera med andra. Introverta personer är 
mer tysta och reserverade och mindre interpersonellt effektiva. Individer befinner sig 
ofta mitt på skalan för extroverthet och det är inte alltid lätt att definiera en person som 
antingen extrovert eller introvert (ibid). En kompletterande beskrivning av extroverta 
och introverta individer ges av Reilly m.fl. (2002), som beskriver extroverta individer 
som sociala, kommunikativa, aktiva och bestämda/självsäkra. Introverta individer 
beskrivs som tillbakadragna, reserverade, varsamma och nyktra (ibid). 
 
Neuroticism karaktäriseras av individer som är depressiva, arga, känslosamma och 
osäkra, vilka motsätts av individer som är lugna, entusiastiska, samlade och säkra 
(Reilly m.fl., 2002). Neuroticism benämns även vid namnet emotionell instabilitet 
(ibid). Hög neuroticism kännetecknas av en individ med negativa känslomönster såsom 
orolighet, känslighet och skörhet (ibid). 
 
Öppenhet är det personlighetsdrag bland personlighetsforskare som är mest 
kontroversiellt och svårast att förstå (McCrae & John, 1992). Huruvida en individ 
klassas som öppen beror på hur fantasifull, känslig och intellektuell denna är (Reilly 
m.fl., 2002). Motsatsen till öppenhet beskriver individer som jordnära, intensiva och 
enkla (ibid). 
 
Vänlighet beskriver en person som är snäll, hänsynstagande, omtyckt och hjälpsam 
(Graziano & Eisenberg, 1997). Beskrivningar av individer med personlighetsdraget 
vänlighet innehåller även adjektiv som god, vänlig, samarbetsvillig, förlåtande och 
hoppfull (Reilly m.fl., 2002). Individer med motsatta personlighetsdraget beskrivs som 
lättretliga, skoningslösa, misstänksamma, icke samarbetsvilliga och ej flexibla (ibid). 
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Samvetsgrannhet kännetecknas av individer som är försiktiga, noggranna, målinriktade, 
ansvarsfulla, organiserade, självdisciplinerade och ärliga (Reilly m.fl., 2002). Deras 
motsatser är oansvarsfulla, oorganiserade, odisciplinerade och oärliga (ibid).  
 
3.3 Personlighetsdrag och yrkesval 
 
3.3.1 Personlighetsdrag inom olika yrken 
Enligt Barrick m.fl. (1991) finns det samband mellan personlighetsdrag och prestation 
inom olika yrken, och enligt Holland (1997) även samband mellan personlighetsdrag 
och yrkesmässiga intressen. Personlighetsdrag visade sig ha olika positiva samband med 
olika yrken, men samvetsgrannhet hade positivt samband med prestation inom alla 
yrken (Barrick m.fl., 1991). Extroverta individer har positivt samband med exempelvis 
sälj- och chefsjobb, men är av mindre betydelse för kunskapsintensiva yrken såsom 
revisionsyrket (Barrick m.fl., 1991). Även Larson m.fl. (2002) menar att extroverta 
individer dras till sociala yrken, exempelvis inom marknadsföring och Barrick m.fl. 
(2003) stödjer det faktum att extroverta individer dras till chefsroller.  
 
Tidigare studier har haft olika tillvägagångssätt för att ta reda på samband mellan 
personlighetsdrag och yrkesmässiga intressen. Dessa yrkesmässiga intressen beskrivs 
med hjälp av Hollands modell RIASEC (Holland, 1997). RIASEC redogör för hur 
personlighetstyper söker sig till liknande miljöer och är en förkortning för de sex 
personlighetstyperna och miljöerna Realistisk (Realistic), Utforskande (Investigative), 
Artistisk (Artistic), Social (Social), Företagsam (Enterprising) och Konventionell 
(Conventional). Ett exempel är att en person som är artistisk gärna söker sig till kreativa 
miljöer (Holland, 1997). Ett flertal studier (McCrae m.fl., 1984; Gottfredson m.fl., 
1993; Fritzsche & McIntire, 2002; Barrick m.fl., 2003) har visat på samband mellan 
RIASEC:s yrkesmässiga intressen och personlighetsdragen inom Big Five. 
 
Zakrisson (2010) undersökte samband mellan Big Five och önskade yrkesval. 
Undersökningen utfördes på ekonomstudenter vid Stockholms universitet. De tre 
vanligast förekommande områdena som studenterna ville arbeta inom var finansiering, 
controlling och marknadsföring. Finansiering kännetecknas av arbetsuppgifter 
innefattande bedömningar och riskkalkylering. Controlling skulle tilltala de individer 
som är noggranna. Den sista inriktningen, marknadsföring, kännetecknas av mer 
säljaraktiviteter och kreativitet. Resultatet visar att de individer som hade preferens för 
finansiering hade högre emotionell stabilitet, det vill säga lägre grad av neuroticism. De 
individer som istället hade preferens för controlleryrket var mer känslomässigt instabila 
och introverta. Marknadsföringsgruppen hade högre grad av extroverthet och öppenhet 
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och inte lika hög grad av samvetsgrannhet (ibid). Det sistnämnda resultatet stöds även 
av Barrick m.fl. (1991). 
 
Därutöver utförde Zakrisson (2010) en jämförande undersökning av individer i olika 
yrkesgrupper. Resultatet visade på små statistiska skillnader, men två personlighetsdrag 
skiljde grupperna åt. De kreativa yrkena hade lägre samvetsgrannhet än de tekniska och 
administrativa yrkena. Graden av neuroticism skiljde sig åt där individer inom kreativa 
yrken var mer av neurotisk karaktär än individer inom de ekonomiska yrkena (ibid). 
 
3.3.2 Personlighetsdrag hos revisorer 
Revisorers personlighetsdrag har kartlagts i tidigare studier (Aranya & Wheeler, 1986; 
Schloemer & Schloemer, 1997; Levy m.fl., 2011) och visar på blandade resultat: att 
personlighetsdragen skiljer sig åt hos individerna inom branschen (Aranya m.fl., 1986), 
men också att individer inom branschen är homogena (Schloemer m.fl., 1997). Dessa 
studier av revisorns personlighetsdrag visar på att ett flertal personlighetsdrag finns 
representerade bland revisorer och att det är svårt att uttala sig om hur den typiske 
revisorn är som person.  
 
Aranya m.fl. (1986) studerade revisorer och deras personlighetsdrag. En dryg fjärdedel 
(28,2 %) tillhörde den konventionella typen, som beskrivs som samvetsgrann, 
ordningsam, envis, praktisk och behärskad. En dryg femtedel (22,1 %) tillhörde den 
företagsamma typen som beskrivs som förvärvslysten, äventyrlig, ambitiös, 
dominerande, energisk och självsäker. Minst till andelen (7 %) var de artistiska 
revisorerna, följt av utforskande revisorer (7,6 %).   
 
Revisorer har även av Schloemer m.fl. (1997) beskrivits som ISTJ- och ESTJ-personer. 
ISTJ är en förkortning för Inåtvändhet (Introvert), Sinnesförnimmelse (Sensing), Tanke 
(Thinking) och Bedömning (Judging). ESTJ är istället en förkortning för Utåtvändhet 
(Extroverted), Sinnesförnimmelse, Tanke och Bedömning. De olika beståndsdelarna 
representerar olika personlighetsdrag hos individerna. Det som skiljer dessa två 
kombinationer åt är graden av extroverthet, men gemensamt är kombinationen av de 
övriga tre personlighetsdragen STJ. Revisorer föredrar, enligt Sinnesförnimmande, att 
arbeta stegvis för att lösa problem och att se detaljerna i arbetet. De uppskattar, enligt 
Tanke, beslut som fattas på logiska grunder (ibid), det vill säga beslut som är fattade 
genom en objektiv process (Lawrence, 1993) och föredrar, enligt Bedömning, att 
planera upp och ordna sin vardag (Schloemer m.fl., 1997).  
 
Även Levy m.fl. (2011) beskriver revisorers personlighetsdrag. Med hjälp av Big Five 
kommer de fram till att revisorer är mer samvetsgranna jämfört med andra 
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professionella yrkesgrupper. Däremot visade de sig vara mer neurotiska, men mindre 
vänliga, extroverta och öppna än andra professioner. Detta innebär enligt Levy m.fl. 
(2011) att revisorer föredrar redan existerande metoder framför nya och att de är  
stressade. 

3.4 Personlighetsdrag och arbetsuppgifter 
 
Tidigare studier har visat på samband mellan personlighetsdrag och yrkesmässiga 
intressen, vilket innebär att personlighetsdrag kan förklara skillnader i preferenser för 
olika arbetsuppgifter (McCrae m.fl., 1984; De Fruyt m.fl., 1997; Holland, 1997; Berings 
m.fl., 2004).  
 
3.4.1 Extroverthet 
Extroverthet har positivt samband med företagsamma intressen (McCrae m.fl., 1984; 
Gottfredson m.fl., 1993; Berings m.fl., 2004). Företagsamma intressen (Enterprising) 
är aktiviteter kopplade till att driva projekt, övertala och leda människor samt att ta 
beslut och att eftersträva status (Holland, 1997). Extroverta individer värderar 
människoorienterade arbetsuppgifter som innefattar teamwork, gemenskap och 
inflytande, men även kreativitet och innovation (Berings m.fl., 2004). Enligt flera 
studier finns det även positiva samband mellan sociala yrkesintressen (Social) och Big 
Five:s personlighetsdrag extroverthet (McCrae m.fl., 1984; Gottfredson m.fl., 1993).  
 
Förutom positiva samband mellan extroverthet och yrkesmässiga intressen har 
extroverthet även visat sig ha samband med hur väl en grupp presterar, men det råder 
viss oenighet om hur extroverthet påverkar grupparbete (Reilly m.fl., 2002). 
Revisionsarbetet utförs i team (Carrington, 2010), vilket visar att även gruppens 
sammansättning är av betydelse. Positiva samband har visats mellan prestation av 
uppgifter som kräver problemlösning och grupper med social förmåga (Bouchard, 
1969).  
 
3.4.2 Neuroticism 
Spector (1982) jämför i sin litteraturgenomgång individer med upplevd kontroll och 
oroliga (neurotiska) individer. I fråga om arbetsuppgifter kommer Spector (1982) fram 
till att självständiga och initiativtagande arbetsuppgifter passar bättre för individer med 
upplevd kontroll. Oroliga (neurotiska) individer är lämpade för precisa och direkta 
arbetsuppgifter. Individer med upplevd kontroll verkar hantera komplexa 
arbetsuppgifter bättre än neurotiska individer (ibid). Neurotiska individer kännetecknas 
enligt Berings m.fl. (2004) av individer som vill undvika stress och därmed behöver 
struktur och stabilitet. Struktur blir ett sätt att hantera negativa känslor och hantera 
stress på ett strategiskt sätt. Neuroticism är svårare att knyta till särskilda preferenser för 
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arbetsuppgifter om man använder sig av Hollands RIASEC-modell (McCrae m.fl., 
1984), även om det finns studier som lyckats visa sådana samband (Berings m.fl., 2004; 
Zakrisson, 2010). Berings m.fl. (2004) visar även neuroticismens koppling till 
tävlingsinstinkt. De Fruyt m.fl. (1999) och Larson m.fl. (2002) visar dock även dem att 
neuroticism inte verkar ha samband med yrkesmässiga intressen.  
 
3.4.3 Öppenhet 
Öppenhet har positivt samband med sociala intressen och kreativitet, men negativt 
samband med struktur och stabilitet (Berings m.fl., 2004). Sociala intressen 
kännetecknas av arbetsuppgifter där en individ får kommunicera mycket, undervisa, ge 
råd, hjälpa och stödja andra människor samt eftersträva flexibilitet (Holland, 1997). 
Öppna personer söker aktivt nya upplevelser och variation (Maddi & Berne, 1964; 
McCrae & Costa, 1997) medan slutna personer beskrivs som konventionella, 
repeterande och som individer som uppskattar funktioner för att förhindra stress 
(McCrae, 1982 i McCrae m.fl., 1997).  
 
Öppenhet förutspår även artistiska jobb (Larson m.fl., 2002; Barrick m.fl., 2003) och 
flera studier visar på positiva samband mellan utforskande och artistiska yrkesintressen 
och öppenhet (McCrae m.fl., 1984; Gottfredson m.fl., 1993). Artistiska arbetsmiljöer 
och uppgifter karaktäriseras av uppmuntran till konstnärliga aktiviteter och att uttrycka 
sig fritt och flexibelt. Utforskande yrkesintressen innebär intresse för utforskande 
aktiviteter, vetenskapliga prestationer och att se på uppgifter på ett komplext, abstrakt 
och originellt sätt (Holland, 1997).  
 
Grupprestationer kan påverkas positivt av öppna individer om arbetsuppgifterna består 
av mycket problemlösning och kreativitet, men öppenhet är mindre viktigt för en grupp 
som utför strukturerade uppgifter (Reilly m.fl., 2002). Grupprestationens koppling till 
öppenhet i form av social förmåga och arbetsuppgiftens natur stöds av bland annat 
Bouchard (1969).   
 
3.4.4 Vänlighet 
Vänliga individer värderar den sociala interaktionen och uppskattar grupparbete och 
gemenskap (Berings m.fl., 2004). Denna grupp tar avstånd från konkurrens och 
vinstfokus. Vänlighet skiljer på individer som är människoorienterade och projekt-
orienterade (ibid). Hög vänlighet hos individer är positivt vid grupparbeten då dessa 
individer är villiga att rätta sig efter gruppnormer och anpassa sig efter gruppens bästa 
(Graziano m.fl., 1997). Vänlighet visade sig ha positiva samband med utforskande, 
artistiska och sociala miljöer, men inte med realistiska, företagsamma eller 
konventionella miljöer (Holland, 1997; Fritzsche m.fl., 2002). 
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3.4.5 Samvetsgrannhet 
Samvetsgrannhet har ett positivt samband med både struktur och strävan efter bedrifter. 
Individer som är samvetsgranna strävar efter att utmärka sig både i företagande och 
entreprenörskap (Berings m.fl., 2004) och personlighetsdraget har positivt samband 
med standardiserade arbeten (Larson m.fl., 2002; Barrick m.fl., 2003). Ute bland 
organisationer och på arbeten anses samvetsgrannhet ha konsekvent validitet (Barrick 
m.fl., 1991; Hogan & Ones, 1997). Samvetsgranna individer beskrivs vara motiverade 
att uppnå uppsatta mål (Reilly m.fl., 2002).  
 
Schneidner och Delaney (1972) i Reilly m.fl. (2002) visar i sin studie att målinriktade 
grupper presterar bättre i problemlösande uppgifter. De lyckas i högre utsträckning lösa 
mer komplexa uppgifter. Samvetsgrannhet har positivt samband med sociala och 
utforskande miljöer (Gottfredson m.fl., 1993; Fritzsche m.fl., 2002), men det uppvisas 
inte finnas samband mellan samvetsgrannhet och konventionella, företagsamma och 
realistiska miljöer. 
 

3.5 Komfortteori 
 
Komfort kan skapas både externt, där användarna av revisionen upplever komfort, och 
internt, där revisorerna själva upplever komfort med den utförda revisionen (Carrington, 
2010). Komfort ur revisorns perspektiv innebär att revisorn upplever att orosmoment är 
hanterade. Revisionen blir klar i den stund då revisorn kan känna sig komfortabel med 
revisionen. Det är inte bara revisionen i helhet som ska skapa komfort, utan även mer 
specifika arbetsmoment (ibid).  
 
Komforten påverkas dock inte enbart av den enskilde revisorns upplevda komfort. I en 
studie av Carrington m.fl. (2007) studeras komfort genom intervjuer. Komforten 
studeras med hjälp av tre kategorier: komfort som handling4, tillstånd5 och förnyelse6. 
Revisorerna beskriver att tillståndet av komfort är en viktig del och att tillståndet i hög 
grad är beroende av den underskrivande revisorn. Den underskrivande revisorns nivå av 
komfort blir därmed avgörande för revisorernas tillstånd av komfort (ibid). Även 
Pentland (1993) menar att intern komfort inte enbart är beroende av den enskilde 
revisorn utan även beror på att ritualer följs och att rätt person genomför rätt uppgift. 
Han drar slutsatsen att revisorer och deras beslut aldrig enbart kan förklaras rationellt 
utan även måste förklaras av deras magkänsla som i sin tur underbyggs av ritualer. 
Genom ritualerna uppnås en positiv magkänsla, som innebär ett tillstånd av komfort.  

                                                
4 The relief sense of comfort 
5 The state of comfort 
6 Comfort as renewal 
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Under komfort som handling beskriver Carrington m.fl. (2007) att handlingar som 
utförs för att uppnå komfort påverkas av hur program följs, men även påverkas av 
personlighet, erfarenhet och integritet. Revisorer kommer därmed att genomföra olika 
typer av handlingar för att uppnå komfort. Slutligen menar även Carrington m.fl. (2007) 
att struktur i form av metodologi, program och manualer är en viktig del i revisorernas 
strävan efter känslan av komfort. Även Öhman m.fl. (2006) menar att ett bevarande av 
strukturen i form av rutiner och arbetsmetoder är något som revisorer sällan ifrågasätter 
eftersom dessa handlingar bidrar till att uppleva komfort. De menar vidare att svenska 
revisorer är traditionalister eftersom de föredrar arbetsuppgifter som bygger på konkret 
fakta. Revisorer tycker bäst om att arbeta enligt riktlinjer och rutiner, men blir osäkra av 
arbetsuppgifter som syftar till att tillgodose intressenternas intressen eftersom dessa 
uppgifter är av mer mjuk karaktär (Öhman m.fl., 2006). Broberg (2013) redogör för 
komfortens delaktighet vid strukturerade bedömningar. Revisorer är delaktiga i ett 
system som instruerar och vägleder hur bedömningar ska genomföras. Systemet är dock 
inte allt, utan jakten på ett emotionellt tillstånd av komfort leder till att revisionens 
bedömningar påverkas av revisorns individuella känsla av situationen (ibid).  
 
Ovanstående studier visar att komfort torde påverka hur revisorer balanserar struktur 
och bedömning och att den individuella känslan är avgörande för revisionsprocessen. 
Komfortteorin som beskrivits i detta avsnitt visar därmed inte bara att intern komfort 
kan uppfattas olika av olika individer utan även påverkas av hur och vilka 
arbetsuppgifter som utförs.  
 

3.6 Struktur och bedömning i arbetet 
 
3.6.1 Formalisering och komplexitet 
Formalisering och struktur är närbesläktade (Bamber m.fl., 1989). Formaliserad struktur 
definieras av Lawrence och Lorsch (1967) som redan existerande program och 
kontroller som används för att styra beteendet. Enligt Hage och Aiken (1967) handlar 
formalisering om betoning på användning av regler.   
 
Cushing m.fl. (1986) redogör för trender i revisionens miljö som ökat behovet av en 
mer strukturerad revision. Två av dessa trender hör till ökad komplexitet. 
Komplexiteten i hur data hanteras har ökat och dessutom har komplexiteten i den 
ekonomiska miljön ökat. Den finansiella rapporteringen och revisionen förväntas i allt 
större utsträckning kunna återspegla den ekonomiska verkligheten i realtid (ibid). Den 
ökade komplexiteten i affärsvärlden föreslår att arbetsuppgifter blivit mer komplexa och 
att en allt för standardiserad process därmed inte är lämplig (Hage m.fl., 1967). Det 
efterfrågas mindre formalisering och högre grad av professionell bedömning för att 
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kunna effektivisera prestationer. Komplexitet betonar yrkeskunskaper, utbildning och 
yrkesorientering i en organisation (ibid). 
 
Asare och Wright (2004) har närmare undersökt sambandet mellan struktur och 
komplexa arbetsuppgifter och visar exempelvis att checklistor genererar en mindre 
effektiv diagnos av bedrägeri. Dirsmith och Haskins (1991) utvärderade 
formaliseringens roll för riskbedömningar. Resultatet visade att revisorer i mer 
formaliserade revisionsbolag utförde mer relevanta bedömningar än de revisorer som 
tillhörde mindre formaliserade. Formaliseringen hade en positiv inverkan på den 
professionella bedömningen och beslutsfattandet (ibid). 
 
3.6.2 Strukturerade och bedömningsrelaterade arbetsuppgifter 
Psykologer har delat upp två olika angreppssätt till att lösa problem; algoritmiskt och 
heuristiskt (Ruscio & Amabile, 1999). I det algoritmiska angreppssättet följs olika steg 
och regler som är i en tydlig riktning mot ett tydligt mål. I det heuristiska angreppssättet 
utnyttjas olika strategier som är mer generella, flexibla och utforskande i sin natur.  
 
Ju mer lättdefinierat ett problem är och ju färre lösningar som ska övervägas, desto mer 
strukturerad är arbetsuppgiften (Simon, 1960; Abdolmohammadi & Wright, 1987; 
Abdolmohammadi, 1999). Komplexa arbetsuppgifter torde därmed höra till 
arbetsuppgifter som innefattar ett problem som kräver ett heuristiskt angreppssätt och 
icke-komplexa arbetsuppgifter till ett ett algoritmiskt angreppssätt. Ju mer svårdefinierat 
ett problem är och ju fler lösningar som ska övervägas, desto mer ostrukturerad är 
arbetsuppgiften (Simon, 1960; Abdolmohammadi m.fl., 1987; Abdolmohammadi, 
1999) och desto mer professionell bedömning kräver uppgiften (Eilifsen m.fl., 2014). 
Komplexa arbetsuppgifter kan inte lösas med enkla steg (Tschudi, 2005). 
 
Exempel på hur algoritmiska och heuristiska angreppssätten tar sig uttryck i praktiken 
är genom tillämpningen av regler och principer. Revisorer arbetar efter många rutiner 
(Öhman m.fl., 2006) och hanterar vanligen revisionen genom olika steg där 
instruktioner följs (Cushing m.fl., 1986). Hit hör de strukturerade arbetsuppgifterna som 
förutom att vara regelorienterade (Tschudi, 2005) även klassas som formaliserade 
(Öhman m.fl., 2006) och sifferorienterade (Tschudi, 2005). Till skillnad mot de 
strukturerade arbetsuppgifterna är arbetsuppgifter som kräver bedömning ofta 
kvalitativa, inriktade mot principer och helhetssyn och expertens intuition (Tschudi, 
2005).  
 
Strukturerade och ostrukturerade arbetsuppgifter bedöms även kräva olika kunskap. I en 
studie av Abdolmohammadi (1999) anger revisorer att revisorsassistenter, med mindre 
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kunskap och erfarenhet, anses lämpliga att utföra arbetsuppgifter från 
substansgranskningsfasen. Denna fas innehåller en majoritet av strukturerade 
arbetsuppgifter. För en annan fas, där majoriteten av arbetsuppgifterna är 
ostrukturerade, bedöms det krävas en manager för att utföra arbetsuppgifterna. 
Ostrukturerade arbetsuppgifter kräver därmed erfarna och kunniga revisorer medan 
strukturerade arbetsuppgifter inte gör det (ibid). 
 
3.6.3 Struktur i revisorns arbete 
Strukturerade arbetsuppgifter är arbetsuppgifter som utförs rutinmässigt och som är 
regelbaserade (Tschudi, 2005) och där revisorn främst fokuserar på att göra saker rätt 
och inte göra rätt saker (Öhman m.fl., 2006). Revisionsprocessen följer ett förutbestämt 
strukturerat tillvägagångssätt och formaliserade steg (Cushing m.fl. 1986), som 
resulterar i en revisionsberättelse (Carrington, 2010). Olika aktiviteter längs med vägen 
som innefattar stor andel rutinmässighet hör till exempelvis checklistor och formulär 
(Kosmala MacLullich, 2001). Andra arbetsuppgifter revisorn utför utgörs exempelvis av 
dokumentation och administration (Broberg, 2013). IT-verktyg har även medfört 
struktur i revisorns arbetsuppgifter (Fischer, 1996; Abdolmohammadi, 1999; Öhman 
m.fl., 2006; Sutton, 2010). Vissa datorprogram är autonoma och kräver knappt något 
bidrag från användaren (Abdolmohammadi, 1999). Datorprogram för mer komplexa 
arbetsuppgifter kräver mer bidrag från användaren (ibid).  
 
3.6.4 Bedömning i revisorns arbete 
Ett exempel på bedömning inom revisionsarbetet är att revisorer behöver ta hänsyn till 
ett flertal aspekter (Öhman m.fl., 2006). Bedömningen ingår i viss utsträckning i alla 
steg i revisionsprocessen och handlar om att göra rätt saker. Det handlar om att kunna 
förstå varför varje steg i processen utförs och förstå helheten av revisionen (Tschudi, 
2005; Öhman et al., 2006). Bedömning utgörs av aktiviteter som exempelvis beslut av 
väsentlighetstal, utvärdering av revisionsbevis och valet mellan olika alternativ såsom 
mellan ytterligare inspektion och godkännande (Carrington, 2010; Eilifsen m.fl., 2014). 
Utgivandet av revisionsberättelsen är också ett exempel på bedömning (Carrington, 
2010). Myers (1997) drar slutsatsen att en djupare tankeprocess utvecklas bättre hos 
revisorer som arbetar på så kallade ostrukturerade firmor, där en mindre standardiserad 
revision genomförs och mer bedömning förekommer.  
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3.6.5 Relationsmodell: Struktur och Bedömning  
 

 

Figur 2. Modell: Struktur och bedömning. 
 
Här presenteras modellen (se Figur 2) för revisorns strukturerade och 
bedömningsrelaterade arbetsuppgifter som sammanfattar det aktuella avsnittet.  
 
Vad som dock bör upprepas är att struktur och bedömning ofta kompletterar varandra i 
en så kallad strukturerad bedömning (Broberg, 2013). Strukturerade bedömningar är 
viktiga för att kunna skapa tillräckligt med komfort och för att skapa en revision med 
kvalitet (ibid). Hur den strukturerade bedömningen ser ut i praktiken skiljer sig åt 
beroende på om fokus är att “göra saker rätt” eller “göra rätt saker” (ibid). Om 
utgångspunkten är att göra saker rätt, vilket är vanligt ur ett professionsperspektiv, 
möjliggör strukturen bedömning (ibid). Om istället utgångspunkten är att göra rätt 
saker, som är ur ett mer affärsmässigt perspektiv, är bedömningen i fokus (ibid). 
Strukturen tjänar då istället som en formell begränsning för vad som är möjligt och vad 
som inte är det (ibid).  
 
Ser man till modellen ovan (Figur 2), har strukturerade och bedömningsrelaterade 
arbetsuppgifter delats upp i två olika block. Det som dock är problematiskt med denna 
uppdelning är att det är svårt att skilja struktur och bedömning åt i konkreta 
arbetsuppgifter. Exempelvis torde även vissa checklistor kräva en viss bedömning för 
att kunna bockas av. Formaliserade steg i en arbetsprocess är även utformade utifrån en 
bedömningsprocess, även om själva arbetsprocessen sedan blir strukturerad. Struktur 
framstås dock i högre utsträckning handla om tydliga steg och tillvägagångssätt medan 
bedömning handlar mer om att utvärdera de olika stegen; så viss skillnad torde existera 
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dem emellan. Om bedömning utesluts helt vid användandet av checklistor torde 
följandet av dessa snarare leda till överarbete och det kan finnas en risk att man missar 
sådant som är av mer väsentlig karaktär. 
 
Något annat som kan problematiseras utifrån modellen är uppdelningen av regler och 
principer. Att standarder, som exemplifierats som struktur, går att klassificera som 
enbart regelbaserade eller principbaserade ifrågasätts exempelvis av bland andra 
Bennett, Bradbury och Prangnell (2006). I en empirisk undersökning av 
redovisningsstandarder kommer de fram till att standarderna de undersöker innehåller 
både regler och principer.   
 

3.7 Hypotesformulering 
 
För att förstå hur preferens för struktur och bedömning skiljer sig åt hos revisorer med 
olika personligheter, ställs i det här avsnittet upp hypoteser som kopplar samman dessa 
teoriområden. Struktur och bedömning har ofta ställts mot varandra (Cushing m.fl., 
1986; Kinney, 1986; Elliott m.fl., 1987; Morris m.fl., 1988; Power, 2003). De 
personlighetsdrag som ligger till grund för hypotesformuleringen är de från Big Five: 
extroverthet, neuroticism, öppenhet, vänlighet och samvetsgrannhet (John, Donahue & 
Kentle, 1991; John, Naumann & Soto, 2008). 
 
3.7.1 Personlighetsdrag med preferens för struktur 
Strukturerade arbetsuppgifter karaktäriseras som tidigare nämnt av deras mer 
lättdefinierade problem och färre möjliga lösningar (Simon, 1960; Abdolmohammadi 
m.fl., 1987; Abdolmohammadi, 1999). De hör till det algoritmiska angreppssättet, vilket 
följer olika steg och regler i en tydlig riktning mot ett tydligt mål (Ruscio m.fl., 1999). I 
strukturerade arbetsuppgifter följs regler rutinbaserat och de hanteras vanligen genom 
att följa instruktioner. Strukturerade arbetsuppgifter är även formaliserade, kvantitativa 
och mekaniska arbetsuppgifter som ofta är sifferorienterade (Tschudi, 2005).  
 
Extroverta individer värderar människoorienterade arbetsuppgifter som innefattar 
teamwork, gemenskap, inflytande men även kreativitet och innovation (Berings m.fl., 
2004). Strukturerade arbetsuppgifter är tvärtemot dessa rutinmässiga (Tschudi, 2005). 
Sammanfattningsvis torde strukturerade arbetsuppgifter ha ett negativt samband med 
personlighetsdraget extroverthet. 
 
HA1: Revisorer som är mer extroverta har mindre preferens för strukturerade 
arbetsuppgifter än revisorer som är mindre extroverta. 
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Individer som är mer oroliga av sig och har mer kontrollbehov liknas vid att vara 
neurotiska. Dessa individer uppskattar precisa och direkta arbetsuppgifter med lägre 
komplexitet (Spector, 1982). Individer med hög neuroticism har samband med 
stresshantering där neurotiska individer upplevs behöva ha struktur och stabilitet för att 
kunna hantera sin situation (Berings m.fl., 2004). McCrae m.fl. (1984) och Larson m.fl. 
(2002) visar att det är svårt att knyta särskilda preferenser för arbetsuppgifter med 
neuroticism, men Berings m.fl. (2004) och Zakrisson (2010) har efter det lyckats visa på 
samband, bland annat mellan låg neuroticism och preferens för finansieringsyrket. 
Sammanfattningsvis torde strukturerade arbetsuppgifter ha positivt samband med 
personlighetsdraget neuroticism. 
 
HA2: Revisorer som är mer neurotiska har större preferens för strukturerade 
arbetsuppgifter än revisorer som är mindre neurotiska. 
 
Öppenhet har samband med hur individer hanterar stress (McCrae, 1982 i McCrae m.fl., 
1997). Slutna personer beskrivs som konventionella och repeterande för att hantera 
stress. Struktur kan utgöra en tydlig funktion för att förhindra att stressen tar för mycket 
plats. Utifrån McCraes (1982) studie är det svårt att se om öppenhet skulle ha ett 
samband med struktur eller inte, med tanke på att studiens utgångspunkt är stressfulla 
situationer. Däremot har öppenhet visat sig ha positivt samband med sociala intressen 
och kreativitet men negativt samband med struktur och stabilitet (Berings m.fl., 2004). 
Enligt Reilly m.fl. (2002) föredrar öppna individer mer kreativitet i sitt arbete, vilket 
torde visa på att öppna individer inte uppskattar struktur i lika hög utsträckning. 
Sammanfattningsvis torde strukturerade arbetsuppgifter ha ett negativt samband med 
personlighetsdraget öppenhet. 
 
HA3: Revisorer som är mer öppna har en mindre preferens för strukturerade 
arbetsuppgifter än revisorer som är mindre öppna.  
 
Vänlighet finns hos individer som är utforskande, artistiska och som uppskattar sociala 
miljöer, i motsats till realistiska, företagsamma och konventionella individer (Fritzsche 
m.fl., 2002). Artistiska arbetsmiljöer och uppgifter karaktäriseras av uppmuntran till 
konstnärliga aktiviteter och att uttrycka sig fritt och flexibelt. Utforskande 
yrkesintressen innebär intresse för utforskande aktiviteter, vetenskapliga prestationer 
och att se på uppgifter på ett komplext, abstrakt och originellt sätt (Holland, 1997). 
Dessa intressen visar ingen direkt koppling till strukturerade arbetsuppgifter och det är 
svårt att säga hur individers förhållande är till struktur. Sammanfattningsvis torde inte 
ett direkt samband mellan strukturerade arbetsuppgifter och personlighetsdraget 
vänlighet existera.  



 
 
 

26 

Individer med en motivation att uppnå de uppsatta målen är som nämnt en av många 
beskrivningar av samvetsgrannhet (Reilly m.fl., 2002). Samvetsgranna individer 
kännetecknas för sin noggrannhet, organisation och självdisciplin. De som har låg 
samvetsgrannhet är istället oorganiserade och inte lika disciplinerade (ibid). 
Samvetsgrannhet har visat sig ha samband med standardiserade arbeten (Larson m.fl., 
2002; Barrick m.fl., 2003) och med struktur (Berings m.fl., 2004). Sammanfattningsvis 
torde därmed strukturerade arbetsuppgifter ha ett positivt samband med 
personlighetsdraget samvetsgrannhet. 
 
HA4: Revisorer som är mer samvetsgranna har större preferens för strukturerade 
arbetsuppgifter än revisorer som är mindre samvetsgranna. 
 
3.7.2 Personlighetsdrag med preferens för bedömning 
Till skillnad mot de strukturerade arbetsuppgifterna är uppgifter som kräver bedömning 
ofta inriktade mot principer, helhetssyn, expertens intuition och ett kvalitativt 
angreppssätt (Tschudi, 2005). Ostrukturerade arbetsuppgifter karaktäriseras av sina 
svårdefinierade problem och flera möjliga lösningar (Simon, 1960; Abdolmohammadi 
m.fl., 1987; Abdolmohammadi, 1999). Slutsatsen som kan dras av de ovanstående 
studierna är att de ostrukturerade uppgifterna kräver inslag av bedömning för att avgöra 
vilken lösning som ska väljas. Asare m.fl. (2004) står för en liknande slutsats, att 
komplexa problem löses bäst med hjälp av bedömning och med mindre struktur. 
Bedömningsuppgifterna hör till ett heuristiskt angreppssätt i vilket olika strategier 
utnyttjas som är mer generella, flexibla och utforskande i sin natur (Ruscio m.fl., 1999).  
 
Extroverta individer har positivt samband med företagsamma intressen, det vill säga 
uppgifter som bland annat handlar om att fatta beslut (Holland, 1997). En definition av 
ostrukturerade arbetsuppgifter är just att de innefattar problem med fler lösningar, 
mellan vilka ett val måste göras (Abdolmohammadi, 1999). Vad gäller grupparbete så 
presterar grupper med sociala (extroverta) individer bättre i uppgifter som kräver 
problemlösning (Bouchard, 1969). Sammanfattningsvis torde bedömningsrelaterade 
arbetsuppgifter ha ett positivt samband med personlighetsdraget extroverthet.  
 
HB1: Revisorer som är mer extroverta har större preferens för 
bedömningsrelaterade arbetsuppgifter än revisorer som är mindre extroverta 
 
Neuroticism har inte ett lika tydligt samband med yrkesmässiga intressen som andra 
personlighetsdrag (McCrae m.fl., 1984; Larson m.fl., 2002), men bland annat Zakrisson 
(2010) har lyckats visa på samband. Individer som upplever att de har kontroll över 
situationer motsätts av neurotiska personer. Individer med större upplevd kontroll 
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verkar hantera komplexa arbetsuppgifter bättre än de neurotiska (Spector, 1982).  
Stabila personlighetsdrag motsätts även de av de neurotiska dragen. 
Sammanfattningsvis torde därför bedömningsuppgifter ha ett negativt samband med 
personlighetsdraget neuroticism.  
 
HB2: Revisorer som är mindre neurotiska har större preferens för 
bedömningsrelaterade arbetsuppgifter än revisorer som är mer neurotiska. 
 
Öppna individer eftersträvar flexibilitet (Holland, 1997), men även utforskande inslag i 
de yrkesmässiga intressena (McCrae m.fl., 1984; Gottfredson m.fl., 1993) där individer 
ser på arbetsuppgifter på ett komplext, abstrakt och originellt sätt (Holland, 1997). 
Öppenhet har även positivt samband med sociala intressen och kreativitet men negativt 
samband med struktur och stabilitet (Berings m.fl., 2004). Öppna individer söker även 
aktivt nya upplevelser och variation (Maddi m.fl., 1964; McCrae m.fl., 1997). Öppna 
individer kan påverka grupprestationer positivt om arbetsuppgifterna består av 
problemlösning och kreativa arbetsuppgifter (Reilly m.fl., 2002). Dessa samband mellan 
grupprestationens koppling till öppenhet i form av social förmåga och arbetsuppgiftens 
natur stöds av bland annat Bouchard (1969). Sammanfattningsvis torde 
bedömningsuppgifter ha ett positivt samband med personlighetsdraget öppenhet.  
 
HB3: Revisorer som är mer öppna har större preferens för bedömningsrelaterade 
arbetsuppgifter än revisorer som är mindre öppna. 
 
Vänlighet har positivt samband med utforskande yrkesmässiga intressen (Fritzsche 
m.fl., 2002), där individer ser på arbetsuppgifter på ett komplext, abstrakt och originellt 
sätt (Holland, 1997). Fritzsche m.fl. (2002) visar på koppling till bedömningsrelaterade 
uppgifter, men med anledning av tidigare studier som beskrivit vänlighet främst utifrån 
ett gruppsammanhang och individens relation till ett socialt sammanhang (Graziano 
m.fl., 1997; Berings m.fl., 2004) ställer vi oss lite kritiska till det direkta sambandet 
mellan personlighetsdraget och de yrkesmässiga intressena. Med enbart dessa studier 
blir det svårt att se något direkt samband mellan bedömningsrelaterade uppgifter och 
personlighetsdraget vänlighet.  
 
Samvetsgrannhet har samband med sociala och utforskande miljöer (Gottfredson m.fl., 
1993; Fritzsche m.fl., 2002) som är miljöer där individer ser på arbetsuppgifter på ett 
komplext, abstrakt och originellt sätt (Holland, 1997). Personlighetsdraget har dessutom 
ett positivt samband med både struktur och strävan efter bedrifter. Samvetsgranna 
individer strävar efter att utmärka sig både i företagande och entreprenörskap (Berings 
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m.fl., 2004). Sammanfattningsvis torde bedömningsuppgifter ha ett positivt samband 
med personlighetsdraget samvetsgrannhet.  
 
HB4: Revisorer som är mer samvetsgranna har större preferens för 
bedömningsrelaterade arbetsuppgifter än revisorer som är mindre samvetsgranna 
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4 Empirisk metod 

Inledningsvis presenteras metod för litteratursökning, pilotintervju, datainsamlings-
metod och typ av urval. Därefter presenteras studiens operationalisering och därefter 
följer en bortfallsanalys, presentation av statistisk bearbetning, omkodning och val av 
signifikansnivå. Slutligen presenteras tillvägagångssättet för två intervjuer.  
 
4.1 Litteratursökning 
 
Att nå god tillförlitlighet och trovärdighet är två utgångspunkter i val av litteratur till 
denna studie. Utgångspunkten för litteratursökningen var Scopus, vilket är en 
elektronisk databas med ansedda vetenskapliga artiklar tillgänglig vid Linköpings 
universitets bibliotek. De sökord som förekom mest vid sökningen av vetenskapliga 
artiklar var: personality, Big Five, vocational interest, structure, judgment och comfort. 
Välciterade studier inom forskningsfältet användes och bland dessa upptäcktes 
forskningsfältets erkända samt äldre studier. Dessutom upptäcktes nyligen publicerad 
forskning kopplad till de faktorer som är aktuella idag.  
 

4.2 Pilotintervju  
 
Under studiens inledande skede utfördes en intervju med Dan Brännström (Bilaga 1) 
som är generalsekreterare i FAR. Med hjälp av en strukturerad intervjumetod kan de 
frågor som respondenten är mer intresserad av upptäckas (Bryman, 2011). Syftet med 
intervjun var att få inblick i vilka personlighetsdrag som efterfrågas hos revisorer idag. I 
intervjun framgick att öppenhet, nyfikenhet och analytisk förmåga bedömdes viktiga av 
Dan Brännström. Brännström menade att en förutsättning för att kunna genomföra en 
god revision är att vara genuint intresserad av det företag som man arbetar med. Vidare 
berättade han att en revisor som är allt för noggrann riskerar att fastna i detaljer som inte 
är relevanta för revisionen och att risken finns att viktiga aspekter förbigås. Intervjun 
inspirerade oss till användningen av Big Five Inventory (John m.fl., 1991) som val av 
personlighetstest. Med tanke på att både öppenhet och noggrannhet som nämndes under 
intervjun innefattas i personlighetsdragen öppenhet och samvetsgrannhet inom BFI 
ansågs det intressant att använda sig av BFI i denna studie. Pilotstudiens material ligger 
dock inte till grund för vidare analys. 

 
4.3 Datainsamlingsmetod 
 
Som tidigare nämnt utgår studien från en deduktiv ansats där teorier testas genom 
hypotesprövning (Bryman, 2011). Enkäter är ett lämpligt metodval för att samla in en 
stor mängd kvantitativ data på ett kostnadseffektivt sätt (Saunders m.fl., 2007). Att få 
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tillgång till en stor mängd data är en förutsättning för att kunna nå generaliserbarhet och 
för att kunna bedöma huruvida hypoteser kan förkastas eller ej (ibid), vilket är en 
förutsättning för att kunna besvara denna studies frågeställning. Enkäter är lämpliga om 
efterfrågad information är av stängd karaktär och besvaras på ett liknande sätt av alla 
respondenter (ibid).  
 
Ostrukturerade observationer hade kunnat utgöra ett gott alternativ till 
enkätundersökningen med tanke på att personligheter och människors beteende 
studeras. En ostrukturerad observation är lämplig vid studie av beteende i en viss miljö 
och är lämplig vid genomförande av kvantitativa studier (Bryman, 2011). Nackdelen 
med att välja ostrukturerade observationer som metodval i denna studie är att det är allt 
för resurskrävande. Denna studie vill generalisera resultatet till en stor population, 
nämligen alla auktoriserade revisorer i Sverige, och därmed skulle en tillräckligt stor 
mängd genomförda observationer vara svårt att genomföra under denna tidsram.  
 
I studien utformades en webbenkät på Surveymonkey.com, vilken skickades till 
respondenterna via e-post. Enkäten skickades ut till respondenterna den 1 april 2015. 
Därefter skickades en påminnelse ut om undersökningen den 7 april 2015 samt den 10 
april 2015. Respondenterna hade därmed drygt en vecka på sig att besvara enkäten. 
Fördelar med webbenkäter jämfört med postenkäter är att de har låga kostnader, 
genererar snabbare respons och utgör ett attraktivt format, samtidigt som resultaten blir 
likvärdiga (Bryman, 2011).  
 
De nackdelar som finns med webbenkäter och som är i åtanke vid utformningen och 
genomförandet av enkätundersökningen, är låg svarsfrekvens, begränsat urval, låg 
motivation, konfidentialitet och anonymitet (Bryman, 2011; Eliasson, 2013). Låg 
svarsfrekvens och brist på motivation anses vara svårt att hantera vid e-postutskick 
(Bryman, 2011), men genom att förtydliga att studien endast tar tio minuter att besvara 
och att deltagandet bidrar till en intressant studie, torde respondenternas intresse för 
enkäten väckas. Utöver tilltalande information skickas två påminnelser ut för att 
uppmuntra till deltagande. Påminnelser är viktiga för att återigen placera 
enkätundersökningen högst upp i mailinkorgen. Problemet med att exkludera personer 
som inte har tillgång till e-post och Internet är inte troligt då revisionsbranschen idag 
använder en hel del IT-verktyg (Fischer, 1996; Sutton, 2010; Broberg, 2013), vilket 
torde innebära att även respondenterna följt med denna trend. Konfidentialitet och 
anonymitet beaktas exempelvis genom att individer som inte tillhör de sju största 
revisionsbolagen har möjlighet att välja att de tillhör alternativet “Annat 
Revisionsbolag” för att respondenter som tillhör små revisionsbolag inte ska exponeras.  
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4.4 Urval  
 
Att göra ett urval inför en webbaserad enkätundersökning kan innebära vissa problem, 
bland annat i form av begränsad tillgänglighet till urvalsramar (Bryman, 2011). I den 
här studien utgörs urvalsramen av en förteckning över alla auktoriserade revisorer i 
Sverige som registrerat sin e-post i Revisorsnämndens register, vilket lämpar sig bra då 
populationen som undersöks är alla auktoriserade revisorer i Sverige. Urvalsramen ska 
innefatta alla de enheter som ingår i den population som urvalet görs från (Saunders 
m.fl., 2007; Bryman, 2011), något som är uppfyllt och endast ett fåtal saknade 
registrerade e-postadresser i registret. Revisorsnämnden är skyldig att upprätthålla ett 
sådant register samt att hålla det uppdaterat (RN, 2015), och uppdatering av 
förteckningen är en viktig faktor för att urvalsramen ska vara användbar (Saunders 
m.fl., 2007). Dessutom torde inte urvalet bli skevt, utan representera exempelvis alla 
åldersgrupper och arbetspositioner eftersom alla auktoriserade revisorer finns med i 
förteckningen, vilket också är viktigt att tänka på vid webbenkäter (Bryman, 2011). 
Begränsade möjligheter ges utrymme i den här studien att granska kvaliteten på registret 
närmare, utan Revisorsnämndens arbete med att hålla registret komplett och aktuellt har 
godtagits. Ett tecken på att registret är användbart är dock att det har använts i ett flertal 
tidigare studier. På det hela taget torde registret vara så komplett som möjligt, vilket är 
en viktig faktor för att kunna dra slutsatser om hela populationen (Saunders m.fl., 2007; 
Eliasson, 2013).  
 
Representativitet är viktigt att uppnå vid stickprov, då det är en förutsättning för att 
resultatet från enkäterna har möjlighet att representera verkligheten (Holme & Solvang, 
1997). Enligt Holme m.fl. (1997) bör inget urval göras i en liten population eftersom för 
små urval genererar ett osäkert resultat. Dock genomförs ett samarbete mellan flera 
uppsatspar på Linköpings universitet för att minska mängden enkätutskick. Totalt var 
det fem planerade enkätutskick från Linköpings universitet, men dessa reducerades till 
två med hjälp av samarbetet. Listan med revisorer delades därmed upp med en annan 
grupp. Det slumpmässiga urvalet i denna population utgörs därmed av hälften av 
populationen. Antalet auktoriserade revisorer var i samband med att registret erhölls den 
26 april 2015, 2966 individer enligt Revisorsnämnden (2015). Antalet auktoriserade 
revisorer med giltig e-post uppgick till 2899. Endast hälften av dessa, 1449 individer, 
utgör studiens stickprov.  
 

4.5 Operationalisering  
 
4.5.1 Utformning av enkät  
Tillvägagångssättet för att få revisorerna att delta i enkätundersökning var att först och 
främst skicka ut enkäten via e-post där de på ett lättillgängligt sätt fick tillgång till 



 
 
 

32 

enkäten via en länk. I mailet uppmuntrades respondenterna till deltagande och 
betydelsen av deras deltagande klargjordes. Vid utformning av enkätfrågorna togs 
hänsyn till språklig begriplighet. Enkelt språk och meningar som är lätta att förstå är en 
förutsättning för att nå reliabilitet (Trost, 2012) och för att nå en högre svarsfrekvens 
(Eliasson, 2013). Det är därmed viktigt att alla respondenter ska tolka frågorna likadant 
(Trost, 2012).  
 
De inledande frågorna består av lättsammare frågor som berör bakgrundsinformation, 
ett tillvägagångssätt som stöds av Lantz (2011) eftersom känsliga frågor då undviks som 
skulle kunna få respondenten att avbryta besvarandet av enkäten. Vidare beaktades tiden 
för besvarandet av enkäten, vilket är viktigt för användarvänligheten. En allt för lång 
enkät tröttar ut respondenterna och leder till att frågorna besvaras slarvigt (Bryman, 
2011). Trötthet utgör också en risk vid användningen av åsiktsfrågor, om 
respondenterna måste ta ställning till i vilken utsträckning de tycker något, i en lång 
uppradning av frågor. För att undvika en sådan trötthet delades enkäten upp i mindre 
omfattande avsnitt, i enlighet med Trosts (2012) förslag. 
 
4.5.2 Enkätens påståenden 
För att begreppen ska vara användbara för kvantitativ forskning bör de vara mätbara. 
Begreppen har då också möjligheten att omvandlas till beroende respektive oberoende 
variabler (Bryman, 2011). Hypoteserna i denna studie består av två olika beståndsdelar; 
dels personlighetsdrag och dels preferens för struktur och bedömning. För att pröva 
hypoteserna krävs det att de teoretiska definitionerna har omvandlats till operationella 
definitioner. Det är de operationella definitionerna som framkommer i enkäten. 
 
Enkäten består av frågor med påståenden som är utvecklade med hjälp av Big Five och 
teoretiska definitioner av struktur och bedömning. Utifrån de teoretiska definitionerna 
som presenterades i den teoretiska referensramen presenteras i nästkommande avsnitt de 
operationella definitionerna. Dessa operationella definitioner utgörs av enkätfrågor och 
frågorna är därmed utvecklade ur teorin. Enkäten består av tre olika beståndsdelar 
(Bilaga 2). Inledningsvis efterfrågas bakgrundsfrågor, därefter 44 stycken 
personlighetsfrågor och slutligen 18 stycken frågor om arbetsuppgifter.  
 
I webbenkäten medföljer instruktioner för hur enkäten ska besvaras. Instruktionerna 
avser tydliggöra hur enkäten ska besvaras och gör således det enklare att senare upprepa 
studiens resultat, i enlighet med en högre reliabilitet (Eliasson, 2013). 
Personlighetsfrågorna syftar till att mäta respondenternas personlighetsdrag utifrån Big 
Five: extroverthet, neuroticism, öppenhet, vänlighet och samvetsgrannhet. Frågorna 
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gällande arbetsuppgifter syftar att mäta respondenternas preferens för strukturerade och 
bedömningsrelaterade arbetsuppgifter samt upplevd komfort av dessa arbetsuppgifter. 
 
Syftet med den här studien är som sagt att förklara hur revisorers personlighetsdrag 
påverkar revisorers preferens för struktur och bedömning och därmed utgör den andra 
delen, preferens för struktur och bedömning, den del som anses vara beroende av den 
förstnämnda, personlighetsdrag. En oberoende variabel har påverkan på den beroende 
variabeln (Edling & Hedström, 2003; Bryman, 2011). Kontrollvariabler används också i 
studien för att se om det finns en tredje faktor som påverkar sambandet mellan beroende 
och oberoende variabler. En korrelationsanalys kan även indikera multikollinearitet 
mellan oberoende variabler och kontrollvariabler (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 
2010).  
 
4.5.3 Beroende variabel: Struktur och bedömning 
Mått på struktur och bedömning finns enligt vår kännedom inte framställt i redan 
formulerade enkäter eller frågeformulär. Istället utformas påståenden för detta med 
hjälp av definitioner på strukturerade och bedömningsrelaterade arbetsuppgifter i 
tidigare teori. Att använda definitioner uppkomna ur teorin och redan existerande 
definitioner ökar undersökningens validitet (Eliasson, 2013). Därmed har sådana 
definitioner som flera forskare varit överens om fått utforma påståendena. 
 
Enkätfrågorna för struktur och bedömning utformas med hjälp av flera påståenden för 
att mäta samma sak, åtta frågor för att mäta struktur och tio frågor för att mäta 
bedömning. Tidigare, i den teoretiska referensramen, har samband mellan 
personlighetsdrag och yrkesmässiga intressen presenterats. En del av frågorna utformas 
därmed enligt samma uppbyggnad, det vill säga frågor om intresse, uttryckt i 
“preferens”, för olika arbetsuppgifter. Kompletterande frågor ställs med hjälp av 
begreppet “komfort”, med samma arbetsuppgifter. Dessa frågor inkluderas som ett 
alternativt sätt att mäta preferens för strukturerade och bedömningsrelaterade uppgifter. 
Begreppet komfort används eftersom komfortteorin bland annat visar att personligheten 
påverkar vilka uppgifter som utförs för att nå komfort (Carrington m.fl., 2007) och att 
en preferens för ett visst arbete även torde innebära komfort för denna individ. 
Dessutom når studien en högre reliabilitet genom att mäta samma variabel med hjälp av 
flera, parallella frågor (Lantz, 2011). Om svaren på frågorna med preferens stämmer 
överens med svaren på frågorna med komfort, visar det därmed på att resultatet uppnår 
högre reliabilitet. De påståenden som slutligen användes för att mäta struktur och 
bedömning framgår i Bilaga 3. 
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4.5.4 Oberoende variabel: Påståenden om personlighetsdrag 
Enkäten berör en del frågor gällande personlighetsdrag, där frågorna är framtagna ur 
personlighetsforskningen. Dock har personlighet varit svårt att definiera i tidigare 
forskning (Cervone m.fl., 2013). Svårigheten indikerar att denna studie bör använda sig 
av ett redan existerande personlighetstest, utformat av personer med relevant kunskap 
och kompetens inom psykologi. Big Five Inventory (BFI) är ett exempel på ett sådant 
test och det är därmed lämpligt att denna studie utgår från BFI istället för ett helt eget 
test (John m.fl., 1991; Benet-Martinez & John, 1998; John m.fl., 2008).  
 
Många forskare har redan mätt personlighetsdrag enligt Big Five (Maddi m.fl., 1964; 
McCrae m.fl., 1984; Gottfredson m.fl., 1993; McCrae m.fl., 1997; Larson m.fl., 2002; 
Barrick m.fl., 2003; Berings m.fl., 2004) och Zakrisson (2010) kom fram till att Big 
Five Inventory är ett väl fungerande test för att mäta personlighetsdrag. Eftersom flera 
forskare använt Big Five för att mäta personlighetsdrag och kommit fram till liknande 
resultat har två av kraven för att uppnå reliabilitet uppnåtts (Saunders m.fl., 2007; 
Eliasson, 2013).  En svensk version av enkäten finns tillgänglig och används i denna 
studie. Denna svenska översättning hämtades via Berkeley Personality Lab (2010). 
Zakrisson (2010) tillämpar en liknande svensk översättning av BFI i sin studie av 
personligheters påverkan på yrkesmässiga intressen och kommer fram till att BFI är ett 
tillförlitligt test för detta ändamål.  
 
Studien syftar till att förklara hur personlighetsdrag påverkar olika yrkesmässiga 
intressen. Det är därmed viktigt att studien faktiskt mäter personlighetsdrag för att 
uppnå validitet. Big Five innehåller de fem huvudsakliga personlighetsdrag som ligger 
till grund för en individs personlighet och därmed kan användandet av BFI öka 
validiteten i denna studie, enligt Eliassons (2013) beskrivning. 
 
Resultatet från personlighetsdelen i enkätundersökningen är möjligt att upprepa då BFI 
ger tydliga och mätbara variabler för personlighetsdrag. Dessutom används flera 
påståenden för att mäta samma sak. Testet består totalt av 44 frågor, men berör endast 
fem personlighetsdrag. Eftersom BFI är ett redan utarbetat test torde tvetydiga frågor 
redan ha upptäckts och avlägsnats. Slutligen medföljer även tydliga instruktioner för hur 
enkäten ska besvaras. En sådan tydlighet gör det enklare att senare upprepa studiens 
resultat, i enlighet med en hög reliabilitet (Eliasson, 2013). De påståenden som slutligen 
användes för att mäta personlighetsdragen utifrån BFI framgår i Bilaga 4. 
 
4.5.5 Svarsskala för beroende och oberoende variabler 
Respondenterna ombeds svara på påståendena gällande personlighetsdrag och struktur 
och bedömning på en femgradig skala. Skalan speglar respondenternas attityd till 
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påståendena där 1 utgör det svarsalternativ där respondenten inte alls håller med om 
påståendet och 5 utgör det svarsalternativ där respondenten helt håller med om 
påståendet. En sådan skala benämns som likertskala (Bryman, 2011) och bredden på 
skalan är ofta just fem eller sju (Trost, 2012). En skala som mäter åsikter där svar 
presenteras i olika skalsteg och där respondenten kan rangordna från högsta till lägsta, 
är en typ av ordinalskala (Ejlertsson, 2014) eller intervallskala (Carifio & Perla, 2008). 
Det bedöms finnas en risk för skevhet i respondenternas svar vid användning av en 
likertskala (Bryman, 2011). En lösning till det är att variera formuleringarna med 
negativa och positiva påståenden. På så sätt finns möjlighet att identifiera respondenter 
som har besvarat frågorna skevt (ibid). Med tanke på att enkätfrågorna för 
personlighetsdragen innehar både positiva och negativa påståenden ökar detta 
reliabiliteten i respondenternas svar då respondenterna tvingas reflektera mer över varje 
påstående. 
 
4.5.6 Kontrollvariabler 
Kontrollvariablerna används för att kontrollera att de samband som visas är direkta och 
att inte en tredje variabel egentligen är den som påverkar variablerna åt ett visst håll 
(Edling m.fl., 2003). Genom att inkludera kontrollvariablerna undersöks huruvida det 
finns någon utomliggande faktor som påverkar preferens för struktur och bedömning. 
Precis som McCrae m.fl. (1996) uttryckte, är personlighetsdragen en del av ett större 
sammanhang. Personlighetsdrag påverkar en individs karaktär och alla individer 
befinner sig i olika situationer. Därmed torde bakgrundsfrågorna representera olika 
situationer som inverkar på hur individens personlighetsdrag tar sig uttryck. 
 
Studiens kontrollvariabler utgörs av bakgrundsfrågor där respondenterna ombeds lämna 
uppgift om sitt kön, ålder, hur många år de arbetat som revisor (erfarenhet), vilket 
revisionsbolag de tillhör och huruvida de är partner eller inte.  
 
Bellou (2010) visar i sin studie att kvinnor trivs bättre med arbete där de lägger mycket 
uppmärksamhet vid detaljer, vilket är en skillnad mot män. Med tanke på att 
bedömningsrelaterade arbetsuppgifter är helhetsorienterade (Tschudi, 2005), torde 
skillnader finnas mellan könen gällande preferens för dessa arbetsuppgifter.  
Auktoriserade revisorer utgörs till största delen män vilket också är något som är 
beaktansvärt (RN, 2015). 
 
Moyes, William & Koch (2006) visar att åldern har inverkan på revisorers uppfattningar 
inom flera områden. Ett av dessa områden är tillfredsställelse med jobbet, där äldre 
revisorer av båda könen tenderar att känna mer tillfredsställelse med jobbet än yngre 
revisorer. En möjlig tolkning av studien är att äldre revisorer är mer nöjda överlag med 
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olika arbetsuppgifter. Vad gäller ålder menar dessutom Bellou (2010) att yngre revisorer 
söker mer komplicerade arbetsuppgifter för att utvecklas och göra karriär, medan äldre 
revisorer inte söker efter varierande arbetsuppgifter. Detta går att koppla till definitioner 
av struktur och bedömning som beskrivs som rutinmässiga respektive komplicerade 
uppgifter (Tschudi, 2005). Bellous (2010) studie visar på skillnader mellan olika åldrar 
vad gäller preferens för arbetsuppgifter. Detta torde visa på likheter med 
personlighetsdraget öppenhet och frågan är huruvida det kan finnas samband mellan 
ålder och personlighetsdraget öppenhet.  
 
Kontrollvariabeln erfarenhet är lämplig att ha med då en studie visat att revisorer 
bedömer att revisorsassistenter är lämpade att utföra arbetsuppgifter ur 
substansgranskningsfasen, där majoriteten av arbetsuppgifterna är strukturerade, men att 
managers bedöms vara mer lämpliga för ostrukturerade arbetsuppgifter 
(Abdolmohammadi, 1999). Med anledning av denna studie torde revisorsassistenter inte 
ha samma erfarenhet att utföra arbetsuppgifter av bedömningskaraktär i lika stor 
utsträckning som managers.  
 
Kinney (1986) visar att revisionsbolag skiljer sig åt i inställning till nya 
revisionsstandarder. Strukturerade revisionsbolag är positiva till ytterligare strukturerad 
guidning. Ostrukturerade revisionsbolag är negativa till sådana nya guider. Kinneys 
studie (1986) visar på att det därmed skiljer sig åt mellan revisionsbolag i hur struktur 
upplevs och att därmed balansen mellan struktur och bedömning påverkas. Även Morris 
m.fl. (1988) menar att det uppstår skillnader i väsentlighetsbedömningen beroende på 
hur strukturerade firmor är. Dessutom visades väsentlighetsbedömningen skilja sig åt 
mellan de åtta största revisionsbolagen i studien.  
 
Avslutningsvis är kontrollvariabeln partner relevant att ha med då extroverta individer i 
högre grad blivit partner och att detta beror på att andra arbetsuppgifter, såsom 
marknadsföring, blivit viktigare (Schloemer m.fl., 1997). Detta innebär att partners och 
deras personlighet kan ha betydelse för vilka arbetsuppgifter som utförs.  
 
4.5.7 Test av enkäten 
För att undvika missförstånd och felaktigt ifyllda enkäter genomförs en pilotstudie. 
Pilotstudier är till nytta för att bedöma frågornas kvalitet och för att säkerställa enkätens 
användbarhet (Bryman, 2011). Denna pilotstudie är utformad på samma sätt som den 
tänkta enkätundersökningen. En sådan pilotstudie kan ge indikationer på om något är 
tvetydigt eller av annan anledning irrelevant för studien (Saunders m.fl., 2007). Genom 
att se över enkätfrågornas formulering och undanröja eventuella misstolkningar stärks 
validiteten och reliabiliteten (Saunders m.fl., 2007; Lantz, 2011; Eliasson, 2013). En 
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pilotstudie bör genomföras med individer som inte ingår i den senare undersökta 
populationen, men som skulle kunnat ingå (Lantz, 2011; Eliasson, 2013).  
 
Vår pilotstudie besvarades av medstudenter som läst fördjupade kurser inom 
redovisning och revision. Dessa studenter har under utbildningen läst en kurs på 
avancerad nivå om revisionsyrket. Utöver dessa två medstudenter genomfördes en 
pilotstudie med uppsatsens handledare Pernilla Broberg som genom sin 
doktorsavhandling har kunskap om revisorers arbete. Med hjälp av pilotstudien 
bekräftades tiden för enkätens genomförande. Även språkliga otydligheter korrigerades.  
 

4.6 Bortfallsanalys  
 

Vårmånaderna utgör högsäsong för revisorer och därmed befann sig denna studies 
enkätundersökning i riskzonen för att erhålla högt bortfall. Med anledning av denna 
problematik med upptagna revisorer lades stor vikt vid utformningen av enkätutskicket. 
Bland annat analyserades användbarheten av enkäten utförligt (4.5.1), samtliga frågor 
gjordes obligatoriska och två påminnelser skickades ut. Ett annat viktigt 
tillvägagångssätt var att samarbeta med andra uppsatspar för att revisorerna skulle få 
färre enkätutskick och därmed bli mer motiverade att svara.  
 
Totalt skickades enkäten till 1449 stycken revisorer med hjälp av Surveymonkey.com. 
Listan på 1449 revisorer innehåller ett visst externt bortfall från den totala populationen 
auktoriserade revisorer. Det är viktigt att se till det externa bortfallet, det vill säga de 
personer som inte vill delta eller har möjlighet att delta (Ejlertsson, 2014). De 1449 
består av halva listan av Revisorsnämndens lista över auktoriserade revisorer med 
registrerade e-postadresser. Bortfallet presenteras i tabellen nedan (Tabell 1). 

Tabell 1. Bortfallsanalys. 
Typ av utskick Antal 
Urvalsstorlek    1449 
Utländsk byrå 1 
Pensionerad/ej revisor 2 
Avregistrerad 63 
Ej fungerande e-post 42 
Undersökta respondenter 1341 
Delvis besvarade 21 
Helt besvarade 93 
Svarsfrekvens 6,42 % 

 
Efter utskicket framgick att 63 stycken revisorer var avregistrerade hos 
Surveymonkey.com, en upptäcktes tillhöra en utländsk byrå och två hörde av sig och 
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meddelade att de hade pensionerats och inte arbetade som revisor. Totalt 42 revisorer 
saknade giltiga e-postadresser. Totalt var det därmed 1341 personer som fick del av 
enkäten som tillhörde den grupp som studien syftade att undersöka. Internt bortfall 
uppkom också, det vill säga att vissa delar av enkäten uteblev (Ejlertsson, 2014). Det 
var fler än väntat som hade avbrutit enkäten, 21 personer av totalt 114.  
 
Totalt genererades en svarsfrekvens på ca 6,42 %. Vid webbenkäter är det enligt 
Saunders m.fl. (2007) vanligt förekommande att en väldigt låg svarsfrekvens erhålls. 
Risken för skevheter uppstår enligt Bryman (2011) när bortfallet ökar. Orsaken till detta 
är att svaren hos de som besvarat enkäten och de som inte svarat skiljer sig åt. Att 
kartlägga bortfallet är viktigt för att undersöka representativiteten av respondenternas 
svar (ibid). Jacobsen (2002) anser att icke-svar kan vara ett problem då dessa ofta inte är 
slumpmässiga. Istället faller ofta respondenter med lägre direkt kunskap om 
problemställningen och de med lägre intresse bort. En gräns för vad som är ett för högt 
bortfall är därför inte av relevans utan istället vilka som innefattas av bortfallet (ibid). 
Därför redogörs bortfallets påverkan på respondenternas representativitet nedan. De 
variabler som kontrolleras är kön, revisionsbolag och partnerskap. 

Tabell 2. Bortfall Kön. 
Kön Population Andel % Antal svar Andel % 

Kvinnor 962 33,18 34 36,56 
Män 1937 66,82 59 63,44 

Totalt 2899 100  93 100  
 
Representativiteten vad gäller kön ser god ut bland de 93 som besvarade enkäten 
(Tabell 2). Totalt sett utgör kvinnor runt 33,18 % av populationen och bland 
respondenterna utgjorde kvinnorna 36,56 % vilket är något lägre, men annars i närheten 
av den totala representationen. 

Tabell 3. Bortfall Revisionsbolag. 
Revisionsbyrå Population Andel % Antal svar Andel % 
Deloitte 136  4,69  7 7,53 
KPMG 329  11,35 1 1,08  
PwC 622  21,46 17 18,28 
EY 409  14,11 14 15,05 
Mazars 79  2,73  7 7,53  
Grant Thornton 214  7,38  8 8,60 
BDO 96  3,31  3 3,23 
Annat 1014  34,98 36 38,71 
Totalt 2899  100  93 100  
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Tabell 4. Bortfall Big Four. 
Revisionsbyrå Population Andel % Antal svar Andel % 
Big Four 1496 51,60 39 43,01 
Ej Big Four 1403 48,40 54 56,99 
Totalt 2899 100 93 100  

 
I enkäten ombads respondenterna att fylla i vilket revisionsbolag de tillhörde och 
alternativen de kunde välja var de sju största revisionsbolagen i Sverige (Big Seven) och 
Annat (Tabell 3). Andelen respondenter från Deloitte, EY, Mazars, Grant Thornton och 
Annat är högre än andelen i den totala populationen. Andelen är dock lägre gällande 
KPMG, PwC och BDO. Med anledning av att representativiteten av revisionsbolag i de 
olika grupperna skiljde sig åt skapades en uppdelning i Big Four respektive Ej Big Four. 
Här är skillnaden ungefär 8,5 procentenheter (Tabell 4). 
 

Tabell 5. Bortfall Big Seven. 
Revisionsbyrå Antal utskick Andel % Antal svar Andel % 
Big Seven 1885 65,02 57 61,29 
Ej Big Seven 1014 34,98 36 38,71 
Totalt 2899  100  93 100  

 
En alternativ uppdelning hade varit Big Seven och Ej Big Seven (Tabell 5). Här skiljer 
sig representativiteten också, fast i något mindre utsträckning (3,73 procentenheter). 
Dock finns det inte i lika stor utsträckning tidigare forskning som berör just Big Seven 
utan främst Big Four. Big Four är därmed den uppdelning av revisionsbolag som 
används fortsättningsvis.  
 

Tabell 6. Bortfall Partners. 
Partners Big Four Ej Big Four 
Ja 9 33 
% Partners 21,43 % 78,57 % 
% Partners av Big Four 23,08 %  
% Partners av Ej Big Four  61,11 % 
 
Nej 

 
30 

 
21 

% Ej Partner 58,82 % 41,18 % 
% Ej Partner av Big Four 76,92 %  
% Ej Partner av Ej Big Four  38,89 % 

 
En intressant upptäckt var att 42 av de som besvarade enkäten var partners, alltså 45,16 
%. Genom att titta närmare på de olika grupperna ser vi att 23,08 % av revisorerna inom 
Big Four var partners och 61,11 % av de som inte tillhör Big Four (Tabell 6). Enligt 
Axelsson (2011) är endast en tiondel av de på Big Four partners. 45,16 % skiljer sig 
kraftigt från dessa 10 %, vilket kan tyda på att den höga andelen partners inom 
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revisionsbolag som inte tillhör Big Four drar upp andelen. En annan förklaring kan vara 
att auktoriserade revisorer som tillhör Big Four i större grad är partners jämfört med 
övriga anställda inom Big Four. 10 % är därmed bara en fingervisning, men kan vara 
missvisande. 
 

4.7 Statistisk bearbetning  
 
Som statistiskt hjälpmedel i den här studien används programmet SPSS. Ett statistiskt 
analysprogram såsom SPSS är lämpligt att använda för att kunna analysera material 
som samlas in genom enkäter. Fördelen med att använda just SPSS framför andra 
statistiska analysprogram är vår tidigare erfarenhet av programmet och att det är 
lättanvänt för icke-statistiker (Colman & Pulford, 2008). Lättanvändbarheten är att 
föredra då studien genomförs under en begränsad tid och det är viktigt att på kort tid 
förstå hur testerna ska genomföras. SPSS är också ett bra alternativ då programmet 
finns tillgängligt vid Linköpings universitet och inte kräver några ekonomiska resurser.  
 
Analysen av det insamlade materialet från enkätundersökningen inleds med en univariat 
analys (Djurfeldt m.fl., 2010), där en variabel i taget analyseras. Fördelningen av 
respondenterna på de olika kontrollvariablerna presenteras. Efter den univariata 
analysen följer en bivariat och en multivariat analys dit de statistiska testerna ingår.  
 
Pearsons korrelationsanalys av de oberoende variablerna, beroende variablerna samt 
kontrollvariablerna genomförs för att se hur olika variabler korrelerar och om 
multikollinearitet indikeras. Därefter genomförs en en multipel regressionsanalys för att 
se om det finns samband mellan variablerna. I den multipla regressionsanalysen prövas 
därmed hypoteserna för att kunna se samband mellan olika personlighetsdrag och 
preferens för strukturerade och bedömningsrelaterade arbetsuppgifter.  
 
En variant av Pearsons korrelationsanalys är Spearmans Rho (p) som lämpar sig för 
kvalitativa variabler som bland annat mäts genom ordinalskala. Med utgångspunkt i att 
frågorna med likertskala är i ordinalskala lämpar sig därmed Spearmans Rho 
(Wahlgren, 2012). Dock har en diskussion förts kring huruvida likertskala är 
ordinalskala eller intervallskala (Carifio m.fl., 2008) där främst intervallskalan lyfts 
fram som den bättre kandidaten då intervallskala möjliggör parametriska tester. I denna 
studie kommer därmed likertskalan att behandlas som en intervallskala i de statistiska 
testerna. Parametriska tester beskrivs som känsligare och starkare än icke-parametriska 
tester (ibid). Med anledning av att intervallskala är ett kännetecken för en kvantitativ 
variabel, lämpar sig Pearsons korrelationsanalys bättre än Spearmans Rho (p) (Djurfeldt 
m.fl., 2010). 
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I studier som har kvalitativa variabler och en eller flera binära beroende variabler är en 
logistisk regressionsanalys vid multivariat analys ett lämpligt alternativ (Pallant, 2013). 
Ett sådant test skulle vara möjligt i denna studie, men eftersom de beroende och 
oberoende variablerna i denna studie argumenteras vara kvantitativa genomförs istället 
en multipel regressionsanalys. Den multipla regressionsanalysen är lämplig för att 
avgöra hur ett antal variabler kan förutse en viss utgång, och vilken av variablerna som 
bäst förutser den (ibid). I den här studien är en multipel regressionsanalys lämplig för att 
se hur variablerna för personlighetsdrag kan förklara preferens för struktur och 
bedömning.  
 

4.8 Omkodning 
 
De olika variablerna som ingår i den här studien är av olika variabeltyper och 
omvandlas för att möjliggöra utförandet av statistiska tester. Omkodningen presenteras 
nedan. 
 
4.8.1 Preferens för struktur och bedömning 
Sex olika beroendevariabler framkommer i studien och utgörs av Struktur-Preferens, 
Struktur-Komfort och Struktur samt Bedömning-Preferens, Bedömning-Komfort och 
Bedömning. Respondenterna besvarade de olika personlighetsfrågorna på en femgradig 
skala där 5 motsvarade “Instämmer helt” och 1 motsvarade “Instämmer inte alls”. I 
Tabell 7 visas vilka frågor som hör till vilka variabler.  

Tabell 7. Poängräkning Struktur/Bedömning. 
Variabler Enkätfrågor 
Struktur-Preferens 1, 3, 5, 7. 
Struktur-Komfort 10, 12, 14, 16. 
Struktur 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16 
Bedömning-Preferens 2, 4, 6, 8, 9 
Bedömning-Komfort 11, 13, 15, 17, 18 
Bedömning 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18 

 
För att beräkna poängen för variablerna summerades poängen för de olika påståendena 
enligt tabellen ovan. “Instämmer helt” tilldelades fem poäng och “Instämmer inte alls” 
tilldelades ett poäng. Parallella frågor för Struktur och Bedömning utformades och 
användes i enkäten för att mäta samma variabler. De parallella frågorna utgörs av frågor 
som berör dels Preferens och dels Komfort. Motivet till att inkludera dessa parallella 
frågor var att öka reliabiliteten för enkätfrågorna (Lantz, 2011). I analysavsnittet (5.2.2) 
presenteras ett reliabilitetstest av de beroende variablerna. Genom att räkna den 
sammanlagda poängen för respondenterna och sedan dela med antalet frågor erhölls 
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medelvärdet. Det är detta medelvärde som senare används i korrelationsanalysen och i 
regressionsanalysen.   
 
4.8.2 Personlighetsdrag 
Fem olika personlighetsvariabler framkommer i studien och utgörs av Extroverthet, 
Neuroticism, Öppenhet, Vänlighet och Samvetsgrannhet. Respondenterna besvarade de 
olika personlighetsfrågorna på en femgradig skala där 5 motsvarade “Instämmer helt” 
och 1 motsvarade “Instämmer inte alls”. Tabell 8 nedan visar vilka frågor i enkäten som 
är hänförda till vilket personlighetsdrag. 
 

Tabell 8. Poängräkning BFI. 
Variabler Enkätfrågor 
Extroverthet 1, 6* 11, 16, 21*, 26, 31*, 36 
Neuroticism 4, 9*, 14, 19, 24*, 29, 34*, 39 

Öppenhet 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35*, 40, 41*, 44 

Vänlighet 2*, 7, 12*, 17, 22, 27*, 32, 37*, 42 

Samvetsgrannhet 3, 8*, 13, 18*, 23*, 28, 33, 38, 43* 
 
* Omvända påståenden  

 
För att beräkna poängen för varje personlighetsdrag summeras poängen för de olika 
påståendena. “Instämmer helt” tilldelas fem poäng och “Instämmer inte alls” tilldelas ett 
poäng, osv, och de frågor som följs av “*” får omvänd poäng. Denna poängräkning 
resulterar i fem olika index för de olika personlighetsdragen för varje respondent. 
Indexet utgörs därmed av totalsumman av de besvarade frågorna och inte ett 
medelvärde. Det är detta index som senare används i korrelationsanalysen och i 
regressionsanalyserna.  
 
4.8.3 Bakgrundsfaktorer  
Kontrollvariablerna utgörs av de olika bakgrundsfrågorna som är enkätens inledande 
del. Variablerna Kön, Big Four och Partner är dikotoma variabler (Bryman, 2011) och 
kodas om till dummyvariabler där Man = 0 och Kvinna = 1, Ej Big Four = 0 och Big 
Four = 1 samt Ej Partner = 0 och Partner = 1. Variablerna för Ålder och Erfarenhet 
anses utgöra kvotvariabler (Djurfeldt m.fl., 2010; Bryman, 2011) och kodas inte om 
utan svaren behålls i den kontinuerliga skalan som svaren erhölls på från start.  
 

4.9 Signifikansnivå  
 
Den accepterade risken att förkasta en sann nollhypotes bestäms av vilken 
signifikansnivå som används (Eliasson, 2013). Signifikansnivån utgör också den gräns 
som ställs mellan att säga att ett samband är statistiskt signifikant eller ej. Ju lägre 
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signifikansnivå som används desto lägre är risken. I den här studien används 
huvudsakligen en signifikansnivå på 5 %, vilket minskar risken för att förkasta en sann 
nollhypotes jämfört med om en högre signifikansnivå valts. Det innebär även att risken 
att i den här studien förkasta en nollhypotes som är sann, ligger på 5 % (ibid). Valet av 
en signifikansnivå på 5 % motiveras i den här studien med att en sådan signifikansnivå 
räcker i många fall (Eliasson, 2013) och att det är en vanligt använd signifikansnivå 
(Lantz, 2012). En lägre signifikansnivå ökar resultatens trovärdighet (Eliasson, 2013) 
och används ofta i kliniska tester (Lantz, 2012). Eftersom den här studien inte är av 
klinisk art utan är en studie inom företagsekonomi, anses heller inte de lägre 
signifikansnivåerna vara motiverade. Trots att en signifikansnivå på 5 % används, 
diskuteras resultat som stöds på runt 10 % signifikansnivå då denna nivå förekommit 
tidigare i personlighetsforskningen (Barrick m.fl., 1991). Dock behandlas resultat på 10 
% signifikansnivå med större försiktighet.  
 

4.10 Intervjuer med rekryterare  
 
I uppsatsfasens slutskede genomförs två intervjuer med rekryterare för att se hur 
studiens resultat överensstämmer med deras uppfattning om verkligheten. 
Intervjufrågorna framgår i Bilaga 11. Dessa intervjuer används i syfte att öka 
reliabiliteten av det framkomna resultatet. Intervjuerna som genomförs är semi-
strukturerade, där respondenterna ställs samma frågor utifrån samma ordningsföljd 
enligt en intervjuguide (Johannessen & Tufte, 2003). En jämförande analys sker mellan 
studiens resultat och respondenternas svar och presenteras i slutet av analysavsnittet. 
Intervjuerna genomförs via telefon där frågor gällande revisorers personligheter och 
personlighetens koppling till preferens för arbetsuppgifter ställs. Intervjuerna spelas in 
och transkriberas för att sedan utifrån den strukturerade frågeföljden ordnas upp i en 
jämförande analystabell. 
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5 Analys  
I följande avsnitt presenteras resultatet av enkätundersökningen. Inledningsvis 
presenteras den univariata analysen, sedan ett avsnitt om datahantering och därefter den 
bivariata analysen i form av en korrelationsanalys. Analysen fortsätter därefter med den 
multivariata analysen där multipel regression och hypotesprövning genomförs. 
Avslutningsvis presenteras en analys av intervjuerna med två rekryterare. 
 

5.1 Univariat Analys 
 
5.1.1 Övergripande 
Totalt skickades 1449 enkäter ut som besvarades till sin helhet av 93 personer. Det 
totala bortfallet, vilket presenteras ovan i avsnitt 4.6, visar att det var 21 personer som 
delvis besvarade enkäten, men som avbröt av olika anledningar. De som avbröt enkäten 
har därmed inte tagits med i denna analys. Gemensamt för alla interna bortfall var att 
endast bakgrundsfrågorna var besvarade. Eftersom ingen relevant information 
bedömdes existera i det interna bortfallet exkluderas dessa svar ur analysen.  
 
Syftet med denna studie är att förklara hur personlighetsdrag påverkar preferens för 
strukturerade och bedömningsrelaterade arbetsuppgifter och därmed är det viktigt att 
resultatet från enkätundersökningen är generaliserbart för hela populationen, det vill 
säga för alla auktoriserade revisorer i Sverige. Det är viktigt att urvalsfelet är så litet 
som möjligt, det vill säga att stickprovets genomsnitt skiljer sig så lite som möjligt från 
populationens faktiska medelvärde (Bryman, 2011). Om svaren uppgår till 30 stycken 
eller fler, vilket de gör i denna studie, antas inte längre en skev fördelning av svaren 
utgöra ett problem (Pallant, 2013). Detta eftersom många test och tekniker klarar av att 
hantera även mer skeva fördelningar så länge antalet svar överstiger 30 (ibid).  
 
Enkätfrågorna (Bilaga 2) är utformade för att ta fram mätbara variabler. Medelvärdet 
och standardavvikelsen för de olika variablerna presenteras nedan. Först presenteras de 
beroende variablerna i form av preferens och komfort för strukturerade och 
bedömningsrelaterade arbetsuppgifter. Därefter presenteras de oberoende variablerna i 
form av personlighetsdragen och slutligen bakgrundsfrågorna som utgör 
kontrollvariablerna i denna studie. 
 
Med anledning av att 93 respondenter svarade på samtliga frågor kommer inte antalet 
(n) att medfölja i tabeller framöver. 
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5.1.2 Strukturerade och bedömningsrelaterade arbetsuppgifter 
Här presenteras respondenternas svar från den sista delen av enkäten. Beskrivande 
statistik visas därmed för de beroende variablerna, det vill säga de påståenden som berör 
preferens för och komfort med strukturerade och bedömningsrelaterade arbetsuppgifter.  

Tabell 9. Påståenden Struktur. 
Strukturpåståenden Min Max Medel Std.av. 
Struktur-Preferens     
1. Jag tycker om att arbeta med checklistor 1 5 3,02 1,216 
3.  Jag tycker om rutinmässigt arbete 1 5 2,37 0,987 
5. Jag tycker om formella steg i arbetsprocesser 1 5 2,86 1,119 
7. Jag tycker om att arbeta med olika IT-verktyg 1 5 3,73 0,899 
Struktur-Komfort     
10. Arbete med checklistor bidrar till att jag känner jag 
mig komfortabel 

1 5 3,28 1,015 

12. Rutinmässigt arbete får mig att känna mig 
komfortabel 

1 5 2,73 1,034 

14. Formella steg i arbetsprocesser får mig att känna mig 
komfortabel 

1 5 3,04 0,943 

16. IT-verktyg bidrar till att jag känner mig komfortabel i 
mitt arbete 

1 5 3,76 0,890 

 
Revisorernas inställning till strukturerade arbetsuppgifter mäts både genom komfort- 
och preferensfrågor. Inom båda kategorierna med frågor erhölls ett medelvärde mellan 
2,37 och 3,76 (Tabell 9). Det lägsta medelvärdet uppmättes i en preferensfråga, “Jag 
tycker om rutinmässigt arbete”, och det högsta medelvärdet uppmättes i en 
komfortfråga, “IT-verktyg bidrar till att jag känner mig komfortabel i mitt arbete”. 
Standardavvikelsen  låg runt 1, men varierade från 0,890 och 1,216. På alla frågor har 
respondenterna använt sig av hela likertskalan, där det lägsta svarsalternativet var 1 och 
det högsta svarsalternativet var 5.  
  



 
 
 

46 

Tabell 10. Påståenden Bedömning. 
Bedömningspåståenden Min Max Medel Std.av. 

Bedömning-Preferens     

2. Jag tycker om att utvärdera flera alternativ för att hitta 
en lösning 

2 5 4,28 0,596 

4. Jag tycker om att reflektera kring komplexa problem 2 5 4,35 0,619 
6. Jag tycker om att själv avgöra vad som är relevant för 
revisionsprocessen 

2 5 4,25 0,670 

8. Jag tycker om att göra egna tolkningar av klienternas 
redovisningsval 

2 5 4,13 0,646 

9. Jag tycker om reflektera kring olika sätt att analysera 
insamlat material 

1 5 3,82 0,872 

Bedömning-Komfort     
11. Jag känner mig komfortabel med att utvärdera flera 
alternativ för att hitta en lösning 

3 5 4,23 0,573 

13. Jag känner mig komfortabel med att reflektera kring 
komplexa problem 

1 5 4,19 0,726 

15. Jag känner mig komfortabel med att själv avgöra vad 
som är relevant för revisionsprocessen 

2 5 4,13 0,663 

17. Jag känner mig komfortabel med att göra egna 
tolkningar av klienternas redovisningsval 

1 5 4,11 0,714 

18. Jag känner mig komfortabel med att reflektera kring 
olika sätt att analysera insamlat material 

1 5 4,02 0,780 

 
De bedömningsrelaterade frågorna var två fler än för struktur (Tabell 10). En annan 
skillnad som framgår av tabellerna är att medelvärdet för bedömningspåståendena är 
högre än de för struktur, vilket visar att auktoriserade revisorer i högre utsträckning 
instämt i att de har preferens för och är komfortabla med bedömningsrelaterade 
arbetsuppgifter. Standardavvikelsen är något lägre än för påståendena kring struktur och 
ingen standardavvikelse övergår 0,87. Respondenterna har för bedömningsfrågorna 
utnyttjat en mindre del av skalan jämfört med strukturfrågorna. På flera 
bedömningspåståenden var det lägsta angivna svaret 2, vilket också förklarar de högre 
medelvärdena.  

Tabell 11. Påståenden Struktur och Bedömning. 
Struktur och Bedömning Min Max Medel Std.av. 

Struktur-Preferens 1,00 5 2,99 0,701 
Struktur-Komfort 1,25 5 3,20 0,638 
Struktur 1,13 5 3,10 0,601 
Bedömning-Preferens 2,80 5 4,17 0,467 
Bedömning-Komfort 2,80 5 4,14 0,504 
Bedömning 3,00 5 4,15 0,460 

 
Ovan visas en sammanfattande tabell (Tabell 11) för påståendena kring Struktur och 
Bedömning. Frågorna för Struktur-Preferens och Struktur-Komfort har fyra frågor 
vardera och Bedömning-Preferens och Bedömning-Komfort har fem frågor vardera. 
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Sammanfattningsvis konstateras att medelvärdet totalt sett ligger högre för Bedömning 
än för Struktur.  
 
5.1.3 Personlighetsdrag 
Nedan presenteras tabeller med påståendena som mätt respektive personlighetsdrag 
samt beskrivande statistik för dessa.  

Tabell 12. Påståenden Extroverthet. 
Extroverthet Min Max Medel Std.av. 
1. Är pratsam 1 5 3,78 0,987 
6. Är reserverad* 1 5 3,39 1,207 
11. Är full av energi 1 5 3,69 0,859 
16. Sprider mycket entusiasm 1 5 3,60 0,874 
21. Tenderar att vara tyst* 1 5 3,67 1,126 
26. Är beslutsam som person 2 5 3,87 0,811 
31. Ibland är blyg, hämmad* 1 5 3,35 1,070 
36. Är utåtriktad, social 1 5 3,89 0,926 

* Omvända påståenden 
 
Påståendena om personlighetsdrag besvarades på en femgradig likertskala, vilket 
innebär att minsta och högsta värde befinner sig inom spannet 1 och 5. Vidare uttyds att 
alla påståenden som mäter Extroverthet har ett relativt jämna medelvärden, mellan 3,35 
och 3,89 (Tabell 12). Detta innebär att respondenterna svarat relativt likt på dessa 
påståenden. Standardavvikelsen låg för alla påståenden inom spannet på 0,811 och 
1,207. Respondenterna har utnyttjat hela skalan, förutom på en fråga gällande 
beslutsamhet, där det lägst erhållna svaret var svarsalternativ 2.  

Tabell 13. Påståenden Neuroticism. 
Neuroticism Min Max Medel Std.av. 
4. Är deprimerad, nedstämd 1 4 1,59 0,947 
9. Är avslappnad, hanterar stress bra* 1 5 2,18 0,820 
14. Kan vara spänd 1 5 2,70 1,061 
19. Oroar sig mycket   1 5 2,67 1,210 
24. Är emotionellt stabil, blir inte lätt upprörd* 1 5 2,24 1,026 
29. Kan vara lynnig 1 5 2,11 0,972 
34. Behåller lugnet i spända situationer* 1 4 2,03 0,683 
39. Lätt blir nervös 1 4 2,24 0,949 
* Omvända påståenden 

 
Bland påståendena för Neuroticism var det fråga fyra som fick det lägsta medelvärdet 
(1,59) (Tabell 13). I snitt håller respondenterna inte med om att de är deprimerade eller 
nedstämda. Alla andra påståenden har resulterat i medelvärden mellan 2,11 och 2,70, 
det vill säga relativt lågt jämfört med de andra personlighetsdragen som presenterats 
och presenteras nedan. Standardavvikelsen varierade mellan 0,683 som lägst och 1,210 
som högst. 



 
 
 

48 

Tabell 14. Påståenden Öppenhet. 
Öppenhet Min Max Medel Std.av. 

5. Är originell, kommer på nya idéer  1 5 3,31 0,989 
10. Är nyfiken på många olika saker 1 5 4,23 0,809 
15. Är sinnrik, filosofisk 1 5 3,18 1,010 
20. Har en livlig fantasi  1 5 3,01 1,016 
25. Är uppfinningsrik 1 5 3,35 0,855 
30. Uppskattar konst, estetiska upplevelser 1 5 3,20 1,247 
35. Föredrar rutinmässiga jobb* 2 5 3,81 0,936 
40. Gillar att reflektera, leker med idéer 1 5 3,59 0,912 
41. Har få konstnärliga intressen* 1 5 3,12 1,293 
44. Är bevandrad inom konst, musik eller litteratur 1 5 2,99 1,298 
* Omvända påståenden 

 
Öppenhet mättes genom tio påståenden där varje påstående genererade ett medelvärde 
mellan 2,99 och 4,23 (Tabell 14). Den lägsta och högsta standardavvikelsen uppgick till 
0,809 respektive 1,298. 

Tabell 15. Påståenden Vänlighet. 
Vänlighet Min Max Medel Std.av. 
2. Tenderar att hitta fel hos andra* 1 5 3,16 1,035 
7. Är hjälpsam och osjälvisk med andra 3 5 4,31 0,608 
12. Startar gräl med andra* 1 5 4,59 0,769 
17. Av naturen är förlåtande 1 5 3,57 0,925 
22. Som vanligtvis litar på andra  1 5 3,46 0,828 
27. Kan vara kall och reserverad* 1 5 3,51 1,176 
32. Är omtänksam och vänlig i princip mot alla 2 5 4,12 0,689 
37. Ibland är oförskämd mot andra* 2 5 4,28 0,913 
42. Gillar att samarbeta med andra 2 5 4,08 0,811 

* Omvända påståenden 
 
Medelvärdena för påståendena för Vänlighet låg något högre än för de tidigare 
personlighetsdragen. Här var det högsta medelvärdet på 4,59 och även flera andra 
påståenden erhöll ett medelvärde på över fyra (Tabell 15). Respondenterna verkar även 
ha besvarat påståendena mer likt eftersom standardavvikelsen ligger något lägre än för 
de tidigare presenterade personlighetsdragen. Den högsta standardavvikelsen är 1,176 
och den lägsta 0,608. 
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Tabell 16. Påståenden Samvetsgrannhet. 
Samvetsgrannhet Min Max Medel Std.av. 
3. Utför ett jobb grundligt 2 5 4,32 0,645 
8. Kan vara något oaktsam* 1 5 3,86 0,904 
13. Är en pålitlig medarbetare  3 5 4,68 0,535 
18. Tenderar att vara oorganiserad* 1 5 3,54 1,147 
23. Tenderar att vara lat* 1 5 3,84 0,992 
28. Ger mig inte förrän uppgiften är fullföljd 2 5 4,02 0,807 
33. Gör saker på ett effektivt sätt 2 5 3,85 0,722 
38. Gör upp planer och fullföljer dem 1 5 3,92 0,741 
43. Lätt blir distraherad* 1 5 3,49 1,007 

* Omvända påståenden 
 
Resultaten för påståendena som mäter Samvetsgrannhet visas i tabellen ovan (Tabell 
16). Även detta personlighetsdrag fick relativt höga medelvärden jämfört med de tre 
första personlighetsdragen. Det högsta medelvärdet på 4,68 fick påstående 13 “Är en 
pålitlig medarbetare”. Det lägsta medelvärdet på 3,49 fick påstående 43 “Lätt blir 
distraherad”. Standardavvikelserna var låga relativt de övriga personlighetsdragen, där 
den allra lägsta uppgick till 0,535. 

Tabell 17. Sammanfattning Personlighetsdrag 
Personlighetsdrag Min Max Medel Std.av. 
Extroverthet 1,75 5 3,66 0,676 
Neuroticism 1,13 3,63 2,22 0,587 
Öppenhet 1,90 4,8 3,38 0,668 
Vänlighet 2,67 4,78 3,90 0,481 
Samvetsgrannhet 3,00 5,00 3,95 0,483 

* Omvända påståenden   
 

När värdena för de fem personlighetsdragen slås samman i en gemensam tabell (Tabell 
17) visas att respondenterna i snitt har besvarat påståendena för Extroverthet, Öppenhet, 
Vänlighet och Samvetsgrannhet relativt lika. Dessa får ett medelvärde på mellan 3,38 
och 3,95. Det personlighetsdrag som sticker ut mest är Neuroticism, som får det lägsta 
medelvärdet på 2,22 under de övriga personlighetsdragen.  
 
5.1.4 Bakgrundsfrågor  
Enkäten inleddes med fem påståenden för bakgrundsfrågor gällande: Kön, Ålder, 
Erfarenhet, Revisionsbolag och Partner. Resultaten för bakgrundsfrågorna presenteras 
på nästa sida.   
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Tabell 18. Representation Bakgrundsfrågor. 
Erfarenhet Antal Andel % 

 
Revisionsbyrå Antal Andel %  

 
Ålder Antal Andel % 

0-11år 36 38,7 
 

Deloitte 7 7,53 
 

0-24 0 0,0 
11-20år 22 23,7 

 
KPMG 1 1,08 

 
25-40 47 50,5 

20 år> 35 37,6 
 

PwC 17 18,28 
 

41-55 32 34,4 
Totalt 93 100 

 
EY 14 15,05 

 
55+ 14 15,1 

    
Mazars 7 7,53 

 
Totalt 93 100 

    

Grant 
Thornton 8 8,60 

 
 

  
    

BDO 3 3,23 
    

    
Annat 36 38,71 

    
    

Totalt 93 100 
    

           Kön Antal Andel % 
 

Revisionsbyrå Antal Andel % 
 

Partner Antal Andel % 
Man 59 63,4 

 
Ej Big Four 54 58,1 

 
Ja 42 45,2 

Kvinna 34 36,6 
 

Big Four 39 41,9 
 

Nej 51 54,8 
Totalt 93 100 

 
Totalt 93 100 

 
Totalt 93 100 

  
 

Representationen av män bland respondenterna (se Tabell 18) är högre än för kvinnor, 
vilket stämmer överens med den totala populationen (se 4.6 Bortfallsanalys). 
Medelvärdet för revisorernas erfarenhet är 17,01 år och medianen är 15 år, men 
siffrorna bör tolkas med försiktighet eftersom frågan kan ha tolkats både som år som 
auktoriserad revisor och som revisor mer generellt. Vad gäller partnerfrågan så är 45,2 
% av respondenterna partner, där en stor andel partner framförallt finns inom ”Annat 
revisionsbolag”. Majoriteten av respondenterna arbetar på en av de sju största 
revisionsbyråerna. Eftersom antalet svar från enskilda revisionsbolag är för få för att 
utföra specifika analyser på, delas respondenterna istället upp i Big Four och Ej Big 
Four. Inga anmärkningsbara resultat framgår av respondenternas ålder. Medelåldern för 
alla svarande revisorer var 43,46 år och medianen något lägre på 40 år.  
 
5.2 Hantering av datamaterial 
 
5.2.1 Outliers och normalfördelning 
För att identifiera huruvida outliers existerade eller inte utfördes i SPSS en deskriptiv 
analys av de kontinuerliga variablerna (Pallant, 2013). Dessutom sorterades varje 
enskild variabel i SPSS för att upptäcka extremvärden. Resultaten av dessa två analyser 
visade inte på någon outlier. En respondent hade angivit 70 år plus som ålder och trots 
att det då inte framgår med säkerhet vilken ålder respondenten har så har denne 
inkluderats i testerna eftersom bedömningen gjordes att resultatet inte skulle påverkas i 
någon högre utsträckning av detta, men att bortplockandet av en respondent skulle 
försämra analysen eftersom analysen då skulle bygga på en respondent mindre. Åldern 
angavs som 70 i SPSS. Med tanke på den höga åldern bedömdes även rimligt att antalet 
år aktiv (49 år) som revisor var högre än för övriga respondenter. Bland respondenterna 
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fanns det ett flertal individer som var över 60 år och därmed anses inte 70 år plus som 
en outlier.  
 
Snedfördelning antas inte vara ett problem när antalet svar överstiger 30, utan 
variablerna kan då behandlas som normalfördelade (Pallant, 2013). Ett Kolmogorov-
Smirnov-test (Bilaga 5) visade dock en snedfördelning (signifikansnivå>0,05) för 
majoriteten av variablerna. Variablernas snedfördelning antas trots resultatet i 
Kolmogorov-Smirnov-testet inte utgöra ett problem eftersom antalet besvarade enkäter 
överstiger 30. Normalfördelning är en förutsättning för att kunna utföra parametriska 
tester på det insamlade materialet (Pallant, 2013). Pallant (2013) menar dessutom att 
parametriska tester är känsligare för skillnader mellan grupper. 
 
5.2.2 Reliabilitetstest 
Till skillnad från BFI, som är ett redan utvecklat test för att mäta personlighetsdrag, har 
struktur- och bedömningsfrågorna inte testats i tidigare studier. För att se om frågorna 
för Struktur och Bedömning är korrekt utformade är det lämpligt att genomföra ett 
Cronbach alpha-test (Lantz, 2011). Med hjälp av ett sådant test undersöks den 
genomsnittliga samvariationen mellan olika variabler som är avsedda att mäta samma 
sak. Cronbach alpha-värdet bör överstiga 0,7 enligt Djurfeldt & Barmark (2009). Dock 
menar Nunnally (1967) att 0,5-0,6 är tillräckligt högt för att godta nya mätinstrument. 
Cronbach alpha-testet genomförs både för komfort- och preferensfrågorna separat och 
sedan ihopslaget (se Tabell 19). 

Tabell 19. Cronbach alpha-test. 
Variabel Enkätfrågor Cronbach alpha 

Struktur-Preferens  1, 3, 5, 7 0,569 
Struktur-Komfort  10, 12, 14, 16. 0,561 
Bedömning-Preferens 2, 4, 6, 8, 9 0,707 
Bedömning-Komfort 11, 13, 15, 17, 18. 0,775 
Struktur-Totalt 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16 0,735 
Bedömning-Totalt 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18 0,860 

 
Resultatet av ovanstående Cronbach alpha-test (Tabell 19) visar att frågorna för 
Struktur-Preferens och Struktur-Komfort genererar ett lägre alpha-värde jämfört med 
Bedömning-Preferens och Bedömning-Komfort. Ett lågt alpha-värde indikerar en låg 
reliabilitet och att frågorna inte mäter samma sak. Dock överstiger de 0,5 och antas 
godtagbara enligt Nunnally (1967). Dessutom menar Mohsen och Dennick (2011) att 
alpha-värdet tenderar att bli lägre när färre variabler används och testets längd därmed 
är kortare. Eftersom antalet påståenden som mätts här endast uppgår till 4 kan detta 
därmed förklara det låga värdet. Trots att variablerna har godtagbara alpha-värden vid 
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ihopslagning är det av intresse att se skillnader mellan Preferens och Komfort. 
Fortsättningsvis genomförs statistiska tester på samtliga beroende variabler för att se om 
skillnad existerar mellan Preferens och Komfort.  

 
5.2.3 Faktoranalys 
Med anledning av det lägre Cronbach alpha-värdet för strukturvariablerna (se Tabell 19) 
genomförs en faktoranalys som gör det möjligt att se hur enkätfrågorna förhåller sig till 
varandra (Pallant, 2013). För att  avgöra om faktoranalys är lämpligt krävs att ett flertal 
kriterier är uppfyllda (ibid). Enkätfrågornas Kaiser-Meyer-Olkin-värde, förkortat KMO, 
översteg inte 0,6 vilket är ett första kriterium. Istället blev KMO-värdet 0,507. Dock 
blev vårt Bartlett’s test of sphericity signifikant, vilket uppfyller det andra kriteriet 
(Bilaga 7). Det sista kriteriet blev uppfyllt då ett flertal av enkätfrågorna i 
korrelationsanalysen översteg 0,3 (se Bilaga 6) Trots att det första kriteriet angående 
KMO-värdet inte ansågs uppfyllt anser Kaiser (1974, i Hutcheson & Sofroniou, 1999) 
att värden runt 0,6 är medelmåttigt och att värden först när de understiger 0,5 blir 
oacceptabla. Med anledning av det låga KMO-värdet kommer resultaten som framgår i 
faktoranalysen att tas med försiktighet då enkätfrågorna inte till fullo uppfyller de 
kriterier gällande faktoranalysens lämplighet.  
 

Tabell 20. Total förklarad varians. 
Komp.  Egenvärden  Extraherade laddningar Roterade laddningar 

 
 Total % of var. Kum. %  Total % of var. Kum. % Total % of var. Kum. % 

1  2,859 35,739 35,739  2,859 35,739 35,739 2,334 29,170 29,170 
2  1,746 21,826 57,564  1,746 21,826 57,564 1,853 23,164 52,334 
3  1,314 16,428 73,993  1,314 16,428 73,993 1,733 21,659 73,993 
4  0,801 10,009 84,002  

      
5  0,723 9,032 93,034  

      
6  0,237 2,961 95,995  

      
7  0,172 2,154 98,149  

      
8  0,148 1,851 100,00  

      
 
Nästa steg var att avgöra hur många olika faktorer, framöver benämnda som 
komponenter, som är gemensamma för enkätfrågorna för strukturvariabeln. Enligt 
Pallant (2013) är de komponenter som har egenvärden på 1,0 eller mer intressanta. I 
detta fall innebär det att enkätfrågorna kan delas upp i tre komponenter (se Tabell 20) då 
dessa uppfyller kravet på ett egenvärde på 1,0. Komponenterna benämns 
fortsättningsvis Checklistor och Formella steg, IT-verktyg och Rutinmässigt arbete. 
Dessa tre komponenter har förmågan att förklara upp till 73,99 % av den totala 
variansen. 
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Tabell 21. Roterad komponentmatris. 
   

Påståenden 

Komp. 1:  
Checklistor & 
Formella steg 

 
Komp. 2: 

 IT-
verktyg 

Komp. 3:  
Rutinmässigt 

arbete Komp. Egenvärde 
1. Preferens-Checklistor 0,776 -0,028 0,061 1 0,607 
3. Preferens-Formella steg 0,829 -0,019 0,175 2 0,718 
5. Komfort-Checklistor 0,708 0,237 -0,056 3 0,561 
7. Komfort-Formella steg 0,689 0,191 0,268 4 0,583 
4. Preferens-IT-verktyg 0,080 0,939 0,131 5 0,905 
8. Komfort-IT-verktyg 0,133 0,937 -0,109 6 0,908 
2. Preferens-Rutinmässigt arbete 0,058 0,021 0,906 7 0,825 
6. Komfort-Rutinmässigt arbete 0,201 -0,007 0,879 8 0,813 

Signifikans (Cronbach alpha) 0,763 0,891 0,789     
 
Den roterade komponentmatrisen presenteras ovan i Tabell 21. Fördelningen av 
enkätfrågorna till de olika komponenterna avgörs av det högsta värdet som framgår i 
komponentmatrisen (Pallant, 2013). Exempelvis hamnar frågorna 1, 3, 5 och 7 under 
Checklistor & Formella steg. Genom den roterade komponentmatrisen framgick att 
enbart två frågor tillhörde komponent två och tre. Detta går emot Djurfeldt m.fl. (2009) 
som menar att minst tre eller fyra frågor per komponent är att föredra. Faktoranalysen 
ska därmed tolkas med försiktighet. 
 
Av den roterade komponentmatrisen ser vi att frågorna för Checklistor och Formella 
steg hör ihop, IT-verktyg är en egen grupp samt Rutinmässigt arbete är en egen grupp. 
Indikationen av dessa uppdelningar är att resultat för strukturvariablerna ska tolkas med 
försiktighet då frågorna upplevdes mäta olika saker hos respondenterna. Detta visar på 
att det kan vara svårt att definiera struktur i konkreta arbetsuppgifter. 
Strukturvariablerna kommer dock att användas fortsättningsvis med tanke på att 
Cronbach alpha-värdet mellan 0,5 och 0,6 enligt Nunnally (1967) är godtagbart vid 
skapandet av nya enkätfrågor. Faktoranalysen gav även svaga indikationer på att 
strukturvariablerna skulle delas upp. Dock var KMO-värdet lågt, vilket visar på att 
faktoranalysen inte var helt lämplig att tillämpa. Den rekommenderade uppdelning av 
strukturvariablerna ska därför tolkas med försiktighet. Intressant är dock 
komponentuppdelningarna, som faktoranalysen trots allt presenterar, vilket diskuteras 
vidare i studiens diskussion och slutsats. 

 
5.3 Bivariat analys 
 
5.3.1 Korrelationsanalys  
En korrelationsanalys kan avslöja huruvida det finns samvarians mellan de oberoende 
variablerna, vilket i sin tur kan påverka förklaringsgraden i en regressionsanalys 
(Djurfeldt m.fl., 2009). I en korrelationsmatris indikerar korrelationer som överstiger 
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0,7-0,8 att samvariansen kan utgöra ett bekymmer. I den här studien bör därför 
korrelationen mellan personlighetsdragen vara så låg som möjligt eller åtminstone under 
0,7. Korrelationsmatrisen visas i Bilaga 8. Resultatet av Pearsons korrelationsanalys 
visar på ett flertal starkt signifikanta (0,001) samband, främst sinsemellan 
bakgrundsfaktorerna Ålder-Erfarenhet (0,929), Partner-Ålder (0,548), Partner-
Erfarenhet (0,567) och Partner-Big Four (-0,377). Även starkt signifikanta 
samband (0,001) finns mellan Neuroticism-Extroverthet (- 0,438), Öppenhet-
Extroverthet (0,357), Vänlighet-Neuroticism (-0,366) och Samvetsgrann-Kön (0,342). 
Dock är det enbart Ålder-Erfarenhet som har ett kritiskt korrelationsvärde på över 0,7 
(Djurfeldt m.fl., 2009).  
 
En nackdel med parvis korrelationsanalys är att den inte avslöjar multikollinearitet 
mellan en oberoende variabel och en grupp av oberoende variabler. Därför bör 
multikollinearitet testas enskilt med hjälp av exempelvis VIF-faktorer (Djurfeldt m.fl., 
2009). Ett VIF-värde över 2,5 indikerar multikollinearitet. Multikollinearitet innebär att 
det är svårt att särskilja effekterna av hur oberoende variabler påverkar de beroende 
variablerna (Djurfeldt m.fl., 2010). Till skillnad från Pearsons korrelationsanalys 
visades enbart två VIF-värden (Bilaga 9) överstiga en högre nivå än 2,5. Dessa 
utgjordes av variablerna Ålder och Erfarenhet, vilket är naturligt eftersom äldre 
revisorer haft mer tid att skaffa sig erfarenhet. Med andra ord finns en risk för 
multikollinearitet om Ålder och Erfarenhet inkluderas i samma modell. Med anledning 
av denna problematik kommer Ålder och Erfarenhet inte förekomma i samma modeller 
vid genomförandet av regressionsanalyserna. 
 
5.4 Multivariat analys och hypotesprövning 
 
En multipel regressionsanalys gör det möjligt att se i hur stor utsträckning en modell 
med variabler kan förutsäga en viss utgång, men även hur enskilda oberoende variabler 
påverkar den beroende variabeln (Pallant, 2013). I denna analys kommer de oberoende 
variablerna, som utgörs av personlighetsdragen (1a.-1e.), och kontrollvariablerna, som 
utgörs av bakgrundsfrågor (2a.-2e.), att testas mot den beroende variabeln. Totalt testas 
sex olika beroende variabler. Valet är motiverat eftersom det inte är säkerställt att 
Preferens och Komfort mäter samma sak.  
 
Inledningsvis testas Struktur som beroende variabel mot de oberoende variablerna. 
Därefter testas Struktur ur ett preferens- och komfortperspektiv. Syftet med att testa ur 
båda perspektiven är för att testa variablernas reliabilitet och därmed hur pålitliga 
resultaten från den multivariata analysen är. Efter att Struktur, Struktur-Preferens och 
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Struktur-Komfort har testats görs likartade tester på Bedömning, Bedömning-Preferens 
och slutligen Bedömning-Komfort. 
 
5.4.1 Struktur  
I Tabell 22 nedan framgår resultatet av regressionsanalysen som genomfördes med 
Struktur som beroende variabel.  

Tabell 22. Regression Struktur. 
Struktur       Struktur 

	  
    

Variabler Justerad modell exklusive Erfarenhet Variabler Modell BFI   
  B SE(b) VIF   B SE(b) VIF 
Konstant 2,464 0,887   Konstant 2.23 0,806   
1a. Extroverthet -0,01 0,012 1,508 1a. -0,008 0,012 1,446 
1b. Neuroticism -0,017 0,014 1,523 1b. -0,013 0,013 1,345 
1c. Öppenhet -0,026** 0,009 1,293 1c. -0,026** 0,009 1,179 
1d. Vänlighet 0,000 0,014 1,324 1d. 0,002 0,014 1,246 
1e. Samvetsgrannhet 0,059*** 0,014 1,325 1e. 0,061*** 0,013 1,097 
2a. Kön 0,073 0,123 1,227 R2/Adj. R2/ 0,330/0,292/   
2b. Ålder -0,001 0,006 1,658 F value/Sig.  8,572/0,000     
2d. Big Four 0,03 0,121 1,252         
2e. Partner -0,044 0,144 1,792      
R2/Adj. R2/  
F value/Sig. 

 
0.337/0.265/
4.690/0.000       

† Korrelation är delvis signifikant på 0,1 nivå        
* Korrelation är signifikant på 0,05 nivå   	   	   	  
** Korrelation är signifikant på 0,01 nivå  

  
	   	  

*** Korrelation är signifikant på 0,001 nivå   
  

	   	  
 
De modeller som visas ovan är båda signifikanta på 0,001 nivå. En full 
regressionsanalys (Bilaga 9) med alla oberoende variabler och bakgrundsfrågor visade 
på multikollinearitet mellan Ålder och Erfarenhet, då deras VIF-värde översteg 8 och 
det kritiska VIF-värdet är 2,5 (Djurfeldt m.fl., 2009). På grund av denna risk för 
multikollinearitet exkluderades Erfarenhet som variabel. Anledningen till varför Ålder 
valdes att inkluderas och inte Erfarenhet var att Erfarenhet i korrelationsanalysen 
(Bilaga 8) korrelerade med fler variabler än vad Ålder gjorde. Ett annat viktigt skäl till 
exkluderandet av variabeln Erfarenhet var att enkätfrågan för Erfarenhet var tvetydig 
och därmed inte har lika hög validitet som enkätfrågan för Ålder. Sammantaget visade 
de båda modellerna på liknande resultat, men den justerade förklaringsgraden är något 
lägre i modellen där Erfarenhet exkluderats än i modellen exklusive Ålder (Bilaga 9). 
Den justerade förklaringsgraden används eftersom förklaringsgraden ofta ger ett 
övervärderat resultat bland små urval (Pallant, 2013). 
 
De oberoende variablerna och bakgrundsfrågorna förklarar 0,265 i variationen av den 
beroende variabeln Struktur (Tabell 22). När bakgrundsfrågorna (2a.-2e.) exkluderas ur 
modellen ökar den justerade förklaringsgraden till 0,292, vilket visar på att 
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personlighetsvariablerna i stor utsträckning förklarar Struktur. Båda modellerna är 
signifikanta på 0,001 nivå. Tillvägagångssättet att jämföra förklaringsgrad mellan 
modeller stöds av Broberg, Tagesson & Collin (2010). Enligt regressionerna finns inga 
signifikanta samband mellan bakgrundsfaktorerna och den beroende variabeln Struktur.  
 
Mellan personlighetsdragen och Struktur finns däremot signifikanta samband. Det finns 
ett negativt signifikant (0,01) samband mellan Öppenhet och Struktur med en 
koefficient på -0,026. Resultatet stödjer HA3 om ett negativt samband mellan öppna 
revisorer och preferens för strukturerade arbetsuppgifter. Även korrelationsanalysen 
stödjer sambandet mellan Öppenhet och Struktur. Det finns även ett positivt signifikant 
samband (0,001) mellan Samvetsgrannhet och Struktur med en koefficient på 0,059. 
Resultatet stödjer HA4 om ett positivt samband mellan samvetsgranna revisorer och 
preferens för strukturerade arbetsuppgifter. Även korrelationsanalysen (Bilaga 8) stödjer 
denna hypotes. Det finns inga signifikanta samband mellan Struktur och 
personlighetsdragen Extroverthet, Neuroticism och Vänlighet; varken i 
regressionsanalysen eller i korrelationsanalysen. Därmed förkastas HA1 och HA2 om att 
det skulle finnas samband mellan extroverta samt neurotiska revisorer och preferens för 
strukturerade arbetsuppgifter. Ett signifikant samband mellan Kön och Struktur i 
regressionen framgår inte, vilket säger emot korrelationsanalysen som visar på ett 
positivt samband mellan dessa variabler. 
 
5.4.2 Struktur-Preferens  
I Tabell 23 på nästa sida framgår resultatet av regressionsanalysen som genomfördes 
med Struktur-Preferens som beroende variabel.  
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Tabell 23. Regression Struktur-Preferens. 
Struktur-Preferens       Struktur-Preferens     

Variabler Justerad modell - exklusive 
Erfarenhet Variabler Modell med BFI   

  B SE(b) VIF   B SE(b) VIF 
Konstant 1,957 1,033   Konstant 1,759 0,938   
1a. Extroverthet -0,016 0,014 1,508 1a.  -0,015 0,014 1,446 
1b. Neuroticism -0,015 0,016 1,523 1b.  -0,012 0,015 1,345 
1c. Öppenhet -0,023* 0,011 1,293 1c.  -0,022* 0,01 1,179 
1d. Vänlighet -0,009 0,017 1,324 1d.  -0,006 0,016 1,246 
1e. Samvetsgrannhet 0,078*** 0,017 1,325 1e.  0,081*** 0,015 1,097 
2a. Kön 0,081 0,143 1,227 R2/Adj. R2/ 0,333/0,295/   
2b. Ålder 0,002 0,008 1,658 F value/Sig.  8,689/0,000     
2d. Big Four -0,011 0,141 1,252         
2e. Partner -0,102 0,167 1,792      
R2/Adj. R2/  
F value/Sig. 

 
0,339/0,268/ 
4,737/0,000       

† Korrelation är delvis signifikant på 0,1 nivå  
 

   
* Korrelation är signifikant på 0,05 nivå  

    
** Korrelation är signifikant på 0,01 nivå  

    *** Korrelation är signifikant på 0,001 nivå  
      

Av samma anledningar som förklarats i stycket ovan presenteras här enbart en modell 
av Struktur-Preferens där Erfarenhet exkluderats för att förhindra multikollinearitet. Den 
justerade förklaringsgraden är i denna modell 0,268. Utan bakgrundsfrågorna, det vill 
säga med enbart personlighetsdragen som oberoende variabel, stiger den justerade 
förklaringsgraden något till 0,295. Detta innebär att personlighetsvariablerna även här 
förklarar Struktur-Preferens i större utsträckning än bakgrundsfrågorna. Båda 
modellerna ovan är signifikanta på 0,001 nivå och signifikanta samband finns enbart 
mellan personlighetsdragen och den beroende variabeln.  
 
Precis som i föregående modell är det två personlighetsdrag som har ett signifikant 
samband med den beroende variabeln. Det finns ett negativt signifikant (0,05) samband 
mellan Öppenhet och Struktur-Preferens med en koefficient på -0,023. Resultatet 
stödjer HA3 om ett negativt samband mellan öppna revisorer och preferens för 
strukturerade arbetsuppgifter. Samvetsgrannhet har istället ett positivt samband med 
Struktur-Preferens på 0,078 på 0,001 signifikansnivå. Sambandet som framgår i 
regressionen ger stöd för HA4 om ett positivt samband mellan samvetsgranna revisorer 
och preferens för strukturerade arbetsuppgifter. Denna hypotes förkastas ej. Även 
korrelationsanalysen (Bilaga 8) stödjer denna hypotes. HA1 och HA2, om att det skulle 
finnas ett samband mellan extroverta samt neurotiska individer och preferens för 
strukturerade arbetsuppgifter, förkastas dock eftersom inga sådana samband visas. 
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5.4.3 Struktur-Komfort. 
I Tabell 24 framgår resultatet av regressionsanalysen som genomfördes med Struktur-
Komfort som beroende variabel.  

Tabell 24. Regression Struktur-Komfort. 
Struktur-Komfort   

 
      

 Variabler Justerad modell - exklusive 
Erfarenhet Variabler Modell med 

BFI     

  B SE(b) VIF   B SE(b) VIF 
Konstant 2,957 1,01   Konstant 2,688 0,919   
1a. Extroverthet -0,004 0,014 1,508 1a.  -0,001 0,013 1,446 
1b. Neuroticism -0,019 0,016 1,523 1b.  -0,015 0,015 1,345 
1c. Öppenhet -0,028** 0,01 1,293 1c.  -0,03** 0,01 1,179 
1d. Vänlighet 0,01 0,016 1,324 1d.  0,011 0,016 1,246 
1e. Samvetsgrannhet 0,04* 0,016 1,325 1e.  0,041** 0,015 1,097 
2a. Kön 0,065 0,14 1,227 R2/Adj. R2/ 0,227/0,183/  

 2b. Ålder -0,005 0,007 1,658 F value/Sig.  5,123/0,000     
2d. Big Four 0,07 0,138 1,252         
2e. Partner 0,016 0,164 1,792      
R2/Adj. R2/ 

 
0,238/0,155/  

 
  

  F value/Sig.  2,874/0,005       
  † Korrelation är delvis signifikant på 0,1 nivå      

  * Korrelation är signifikant på 0,05 nivå 
     ** Korrelation är signifikant på 0,01 nivå 
     *** Korrelation är signifikant på 0,001 nivå  
      

Den tredje modellen visar de oberoende variablernas och bakgrundsfrågornas förmåga 
att förklara variansen i Struktur-Komfort. Modellen där Erfarenhet exkluderats uppvisar 
en justerad förklaringsgrad på 0,155. Med enbart personlighetsdragen uppgår den 
justerade förklaringsgraden istället till 0,183, vilket innebär att personlighetsdragen har 
starkare samband med Struktur-Komfort än vad bakgrundsfrågorna har. Dessutom är 
båda modellerna signifikanta, den första på 0,01 nivå och den andra på 0,001 nivå.  
 
Personlighetsdragen har signifikanta samband med Struktur-Komfort, där det mest 
signifikanta sambandet på 0,01 signifikansnivå är det mellan Öppenhet och Struktur-
Komfort med en negativ koefficient på -0,028. Sambandet stöds av den tidigare 
korrelationsanalysen och stödjer även HA3 om ett negativt samband mellan öppna 
revisorer och preferens för strukturerade arbetsuppgifter. Signifikansen ser likadan ut 
när bakgrundsfrågorna utesluts, men då minskar den negativa koefficienten till -0,03. 
Även Samvetsgrannhet visar samband med Struktur-Komfort på 0,05 signifikansnivå 
och med en positiv koefficient på 0,04. Koefficienten ändras inte mycket när enbart 
personlighetsdragen inkluderas, men signifikansnivån ökar då till 0,01. Detta gör att 
hypotes HA4 om ett positivt samband mellan samvetsgranna revisorer och preferens för 
strukturerade arbetsuppgifter, ej förkastas, vilket även stöds av resultatet från 
korrelationsanalysen (se Bilaga 8). De hypoteser som förkastas är HA1 och HA2, om att 
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det skulle finnas ett samband mellan extroverta och neurotiska revisorer och 
strukturerade arbetsuppgifter, då inga sådana samband visas.  
 
Jämförs ovanstående resultat för Struktur-Komfort (Tabell 24) med Struktur-Preferens 
(Tabell 23) framgår att Struktur-Preferens har en högre justerad förklaringsgrad jämfört 
med Struktur-Komfort. Cronbach alpha-testet som presenterades tidigare (Tabell 19) 
visade på relativt hög överensstämmelse mellan frågorna för komfort och preferens, 
men regressionerna visar att det skiljer sig åt mellan dessa frågor. Dock visar 
regressionerna att likartade samband mellan personlighetsdrag och strukturerade 
arbetsuppgifter stämmer överens oavsett om frågorna är uttryckta i ett komfort- eller 
preferensperspektiv, vilket stödjer att dessa variabler skulle kunna behandlas som en 
enda strukturvariabel. 
 
5.4.4 Bedömning  
I Tabell 25 nedan framgår resultatet av regressionsanalysen som genomfördes med 
Bedömning som beroende variabel.  

 
Tabell 25. Regression Bedömning. 

Bedömning       Bedömning  
Variabler Justerad modell exklusive 

Erfarenhet Variabler Modell med BFI 

  B SE(b) VIF   B SE(b) VIF 
Konstant 2,625 0,75  Konstant 2,523 0,693 
1a. Extroverthet -0,011 0,01 1,508 1a. -0,008 0,01 1,446   
1b. Neuroticism 0,004 0,012 1,523 1b. 0,007 0,011 1,345   
1c. Öppenhet 0,031*** 0,008 1,293 1c. 0,027*** 0,007 1,179   
1d. Vänlighet 0,002 0,012 1,324 1d. 0,002 0,012 1,246   
1e. Samvetsgrannhet 0,029* 0,012 1,325 1e. 0,021† 0,011 1,097   
2a. Kön -0,114 0,104 1,227 R2/Adj. R2/ 0,154/0,105/    

    
2b. Ålder -0,008 0,005 1,658 F value/Sig.  3,166/0,11      
2d. Big Four -0,001 0,102 1,252          
2e. Partner 0,000 0,121 1,792        
R2/Adj. R2/ 

 
0,190/0,102/     

 
  

F value/Sig.  2,166/0,033       
 

  
† Korrelation är delvis signifikant på 0,1 nivå  

 
  

 
  

* Korrelation är signifikant på 0,05 nivå 
       

** Korrelation är signifikant på 0,01 nivå 
       

*** Korrelation är signifikant på 0,001 nivå  
       

 
Modellen exklusive Erfarenhet är signifikant och uppvisar en justerad förklaringsgrad 
på 0,102, att jämföra med modellen exklusive Ålder där den är 0,085 (Bilaga 10). Till 
skillnad mot modellerna för Struktur är därmed modellen exklusive Erfarenhet den 
modell som har högre justerad förklaringsgrad. När bakgrundsfrågorna utesluts ökar den 
justerade förklaringsgraden en aning till 0,105, vilket innebär att personlighetsdragen 
något bättre förklarar varians i Bedömning än vad bakgrundsfrågorna gör. Denna 
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modell ligger nära en signifikansnivå på 10 % (0,11). Här finns en risk att slumpen kan 
ha orsakat variationen i den beroende variabeln. Orsaken till att denna modell trots detta 
bedöms tillförlitlig är att de identiska modellerna för Bedömning-Preferens och 
Bedömning-Komfort visade sig vara signifikanta samt att Cronbach alpha var högt 
(0,86) för dessa ihopslagna frågor (Tabell 19). Dock tolkas resultatet försiktigt.  
 
Precis som för strukturvariablerna uppvisar personlighetsdragen Öppenhet och 
Samvetsgrannhet signifikanta samband till Bedömning, på 0,001 respektive 0,05 
signifikansnivå. Båda sambanden är positiva, Öppenhet med en positiv koefficient på 
0,031 och Samvetsgrannhet med en positiv koefficient på 0,029. Även när 
bakgrundsfrågorna uteslutits visar Öppenhet på ett signifikant (0,001) samband med 
Bedömning, även om koefficienten är något lägre på 0,027. Signifikansen för 
Samvetsgrannhet minskar något i modellen med enbart personlighetsdragen, till 0,10 
signifikansnivå, vilket är den svagaste signifikansnivån som fortfarande räknas som 
signifikant i den här studien. Sambanden i modellen med enbart personlighetsdrag 
tolkas med försiktighet då modellens signifikansnivå bara gränsar till svag. Det 
signifikanta sambandet innebär att hypotes HB3 om ett positivt samband mellan öppna 
revisorer och preferens för bedömningsrelaterade arbetsuppgifter, ej kan förkastas, 
vilket även stöds av korrelationsanalysen (Bilaga 8). Det innebär även att inte heller 
hypotes HB4 om ett positivt samband mellan samvetsgranna revisorer och preferens för 
bedömningsrelaterade arbetsuppgifter, kan förkastas. Dock stöds sambandet inte av 
korrelationsanalysen. Inga signifikanta samband mellan Bedömning och Extroverthet 
respektive Neuroticism existerar. Därmed förkastas hypoteserna HB1 samt HB2 om ett 
positivt samband mellan extroverta och neurotiska revisorer och preferens för 
bedömningsrelaterade arbetsuppgifter.  
 
5.4.5 Bedömning-Preferens  
I Tabell 26 på nästa sida framgår resultatet av regressionsanalysen som genomfördes 
med Bedömning-Preferens som beroende variabel.  
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Tabell 26. Regression Bedömning-Preferens. 
Bedömning-Preferens       Bedömning-Preferens  
Variabler Justerad modell exklusive Erfarenhet Variabler Modell med BFI   
  B SE(b) VIF   B SE(b) VIF 
Konstant 2,689 0,78   Konstant 2,666 0,718   
1a. Extroverthet -0,013 0,011 1,508 1a. -0,01 0,01 1,446 
1b. Neuroticism 0,002 0,012 1,523 1b. 0,005 0,012 1,345 
1c. Öppenhet 0,028*** 0,008 1,293 1c. 0,024** 0,008 1,179 
1d. Vänlighet 0,009 0,013 1,324 1d. 0,009 0,012 1,246 
1e. Samvetsgrannhet 0,025† 0,013 1,325 1e. 0,016 0,011 1,097 
2a. Kön -0,128 0,108 1,227 R2/Adj. R2/ 0,119/0,069/   
2b. Ålder -0,006 0,006 1,658 F value/Sig.  2,356/0,047     
2d. Big Four 0,004 0,107 1,252         
2e. Partner -0,048 0,126 1,792      
R2/Adj. R2/ 

 
0,151/0,058/      

 F value/Sig.  1,635/0,119          † Korrelation är delvis signifikant på 0,1 nivå     
 * Korrelation är signifikant på 0,05 nivå 

     ** Korrelation är signifikant på 0,01 nivå 
     *** Korrelation är signifikant på 0,001 nivå  
      

Den justerade förklaringsgraden i modellen exklusive Erfarenhet för Bedömning-
Preferens är den lägsta bland modellerna hittills och uppgår endast till 0,058. Modellen 
gränsar dock till svagt signifikant. Här är modellen där enbart personlighetsvariablerna 
inkluderas signifikant på en 0,05 nivå, vilket är positivt för att kunna dra slutsatser kring 
personlighetsdragens påverkan på Bedömning-Preferens. Den justerade förklarings-
graden ökar något, till 0,069 när bakgrundsfrågorna utesluts ur modellen, vilket innebär 
att bakgrundsfrågorna inte förklarar variansen i Bedömning-Preferens lika bra som 
personlighetsdragen gör. Koefficienten är på 0,01 signifikansnivå för Öppenhet 0,024 
när bakgrundsfrågorna uteslutits. Det svaga positiva sambandet mellan 
Samvetsgrannhet och Bedömning-Preferens försvinner helt i modellen där enbart 
personlighetsdragen inkluderats.  
 
Sammanfattningsvis innebär detta att HB3 om ett positivt samband mellan öppna 
revisorer och preferens för bedömningsrelaterade arbetsuppgifter, ej förkastas, vilket 
även stöds av korrelationsanalysen (Bilaga 8). Dock förkastas HB4 om ett positivt 
samband mellan samvetsgranna revisorer och preferens för bedömningsrelaterade 
arbetsuppgifter. Icke-sambandet stöds av korrelationsanalysen som ej påvisar 
signifikant korrelation. Även HB1 och HB2 förkastas om samband mellan extroverta och 
neurotiska revisorer och preferens för bedömningsrelaterade arbetsuppgifter. 
 
5.4.6 Bedömning-Komfort  
I Tabell 27 på nästa sida framgår resultatet av regressionsanalysen som genomfördes 
med Bedömning-Komfort som beroende variabel.  
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Tabell 27. Regression Bedömning-Komfort 
Bedömning-Komfort       Bedömning-Komfort 	  	   	  	  
Variabler Justerad modell exklusive Erfarenhet Variabler Modell med BFI   

  B SE(b) VIF   B SE(b) VIF 
Konstant 2,561 0,816   Konstant 2.38 0,755 	  	  
1a. Extroverthet -0,009 0,011 1,508 1a. -0,006 0,011 1,446 
1b. Neuroticism 0,005 0,013 1,523 1b. 0,009 0,012 1,345 
1c. Öppenhet 0,034*** 0,008 1,293 1c. 0,03*** 0,008 1,179 
1d. Vänlighet -0,004 0,013 1,324 1d. -0,005 0,013 1,246 
1e. Samvetsgrannhet 0,034* 0,013 1,325 1e. 0,026* 0,012 1,097 
2a. Kön -0,101 0,113 1,227 R2/Adj. R2/ 0,164/0,116/   
2b. Ålder -0,011† 0,006 1,658 F value/Sig.  3,421/0,007      
2d. Big Four -0,005 0,111 1,252     	  	   	  	  
2e. Partner 0,048 0,132 1,792      
R2/Adj. R2/ 

 
0,203/0,116/     

  F value/Sig.  2,343/0,021       
  † Korrelation är delvis signifikant på 0,1 nivå      
  * Korrelation är signifikant på 0,05 nivå  

    ** Korrelation är signifikant på 0,01 nivå  
    *** Korrelation är signifikant på 0,001 nivå   
     

I modellen exklusive Erfarenhet för Bedömning-Komfort uppgår den justerade 
förklaringsgraden till 0,116 och i modellen med enbart personlighetsdragen är den 
justerade förklaringsgraden densamma, det vill säga 0,116. Skillnaden mellan dessa 
modeller är att modellen med enbart personlighetsdragen är mer signifikant 0,007 
jämfört med den mer omfattande modellen. Denna skillnad tyder på att 
bakgrundsfrågorna inte har någon stark förklaringskraft och att modellen med enbart 
personlighetsdragen är lämplig att använda sig av. Båda modellerna är dock signifikanta 
och positiva signifikanta samband uppvisas på 0,001 signifikansnivå och 0,05 
signifikansnivå för Öppenhet respektive Samvetsgrannhet, vars koefficienter uppgår till 
0,034 för vardera. Dessa signifikanta samband stödjer HB3 och HB4 om positiva 
samband mellan öppna och samvetsgranna revisorer och preferens för 
bedömningsrelaterade arbetsuppgifter. Dock förkastas HB1 och HB2 om samband mellan 
extroverta och neurotiska revisorer och preferens för bedömningsrelaterade 
arbetsuppgifter. Även korrelationsanalysen (Bilaga 8) stödjer det faktum att HB3 ej 
förkastas, men visar inget stöd för att HB4 ej förkastas. 
 
5.4.7 Sammanfattning av hypotesprövning 
Huruvida hypoteserna förkastas eller ej bygger på de regressioner som presenterats 
ovan, det vill säga regressionsmodeller där Erfarenhet exkluderats och 
regressionsmodeller där bakgrundsfrågorna exkluderats. Nedan visas sammanfattningen 
av hypotesprövningen (Tabell 28). En parentes indikerar att sambandet endast är svagt 
signifikant (runt 0,10). Generellt för alla modeller är att Öppenhet och Samvetsgrannhet 
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har samband med både strukturerade och bedömningsrelaterade arbetsuppgifter. 
Sambanden är dock signifikanta på olika nivåer och är varierande positiva och negativa. 

Tabell 28. Sammanfattning Hypotesprövning. 

 
  

                                                
7 Dessa fyra hypoteser (med parenteser) förkastas ej eftersom signifikanta samband alltid visas i minst en 
av modellerna. Resultatet bör dock tolkas med försiktighet eftersom modellerna med och utan 
bakgrundsfrågor varit olika signifikanta där vissa modeller enbart gränsat till svagt signifikanta.  

Hypotes Oberoende 
variabel 

Beroende variabel Förkastas/ 
förkastas ej 

HA1: Revisorer som är mer 
extroverta har större preferens för 
strukturerade arbetsuppgifter än 
revisorer som är mindre extroverta 

Extroverthet Struktur 
Struktur-Preferens 
Struktur-Komfort 

Förkastas 
Förkastas 
Förkastas 

HA2: Revisorer som är mer 
neurotiska har större preferens för 
strukturerade arbetsuppgifter än 
revisorer som är mindre neurotiska 

Neuroticism 

 
 

Struktur 
Struktur-Preferens 
Struktur-Komfort 
 

Förkastas 
Förkastas 
Förkastas 
 

HA3: Revisorer som är mer öppna 
har en mindre preferens för 
strukturerade arbetsuppgifter än 
revisorer som är mindre öppna. 

Öppenhet Struktur 
Struktur-Preferens 
Struktur-Komfort 

Förkastas ej 
Förkastas ej 
Förkastas ej 

HA4: Revisorer som är mer 
samvetsgranna har större preferens 
för strukturerade arbetsuppgifter än 
revisorer som är mindre 
samvetsgranna 

Samvetsgrannhet Struktur 
Struktur-Preferens 
Struktur-Komfort 

Förkastas ej 
Förkastas ej 
Förkastas ej 

HB1: Revisorer som är mer 
extroverta har större preferens för 
bedömningsrelaterade 
arbetsuppgifter än revisorer som är 
mindre extroverta 

Extroverthet Bedömning 
Bedömning-Preferens 
Bedömning-Komfort 

Förkastas 
Förkastas 
Förkastas 

HB2: Revisorer som är mindre 
neurotiska har större preferens för 
bedömningsrelaterade 
arbetsuppgifter än revisorer som är 
mer neurotiska 

Neuroticism Bedömning 
Bedömning-Preferens 
Bedömning-Komfort 

Förkastas 
Förkastas 
Förkastas 

HB3: Revisorer som är mer öppna 
har större preferens för 
bedömningsrelaterade 
arbetsuppgifter än revisorer som är 
mindre öppna 

Öppenhet Bedömning 
Bedömning-Preferens 
Bedömning-Komfort 

(Förkastas ej)7 
(Förkastas ej) 

Förkastas ej 

HB4: Revisorer som är mer 
samvetsgranna har större preferens 
för bedömningsrelaterade 
arbetsuppgifter än revisorer som är 
mindre samvetsgranna 

Samvetsgrannhet Bedömning 
Bedömning-Preferens 
Bedömning-Komfort 

(Förkastas ej) 

(Förkastas ej) 

Förkastas ej 
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5.5 Intervjuer med rekryterare  
 
Respondenternas profiler: 
Respondent 1: Erfarenhet rekrytering 1 år, arbetar idag med rekrytering av revisorer, 
anställd på revisionsbyrå.  
Respondent 2: Erfarenhet rekrytering 5 år, arbetar idag med rekrytering av revisorer, 
anställd på revisionsbyrå.  

Tabell 29. Analystabell Intervjuer 
Intervjuämne Respondent 1 Respondent 2 

Personlighetens 
påverkan på hur 
revisor utför sitt 
arbete 

Ja, personligheten påverkar.  
Kompetens är också viktigt. 
 
Personligheten påverkar hur väl man 
arbetar, exempelvis hur man säljer in 
företag och skapar förtroende för kunden. 
För att göra det behöver man vara: 
affärsmannamässig, social, se till kundens 
behov. 

Ja, det skulle jag absolut säga. 
 
En revisors jobb är ju i mångt och 
mycket styrt av regler, men i själva 
arbetet och vad de fokuserar på (ex. 
detaljer) är upp till varje individ. 
 
Varje person får själv avgöra vad 
den tycker är viktigt och avgöra 
vad som ska framgå av revisionen. 

Hänsynstagande 
till personlighet vid 
rekrytering? 

Ja, det gör vi. 
 
Använder personlighetstest på alla.   

Både ja och nej. 
 
Använder inget personlighetstest 
men har haft det förut. Nu används 
kapacitetstest istället. 

Vilka 
personlighetsdrag 
uppskattas hos 
kandidater? 

Affärsmannamässighet och dess 
underrubriker: förtroendefull, knyta 
kontakt, kunskap, tillmötesgående, vilja 
träffa personer, utåtriktad. 
 
Söker även kandidater som har vissa 
personlighetsdrag som man vill stärka upp 
med i något särskilt arbetsteam. 
 
En mix av personligheter behövs, både 
den som gillar att sitta med siffror och den 
som är säljande. 

Vi vill ha en mångfald och många 
personligheter. 
 
Men det är några personligheter 
som de vill att alla ska ha: 
initiativtagande, 
anpassningsförmåga, 
ansvarsfullhet. De är framtagna ur 
vår internationella organisation 
genom stora undersökningar och 
referensgrupper. 

Representation 
personlighetsdrag 
inom 
revisionsbolag 

Personligheter hos revisorer skiljer sig 
mycket åt. 

Vi har utrymme får många olika 
personligheter. Men utifrån kanske 
många ser likadana ut. Men vi 
försöker ha i åtanke mångfald och 
jämställdhet och där inkluderas ju 
olika personligheter. 

Personlighetens 
koppling med 
strukturerade 
arbetsuppgifter 

Ja, skulle tro att det påverkar. Om man är 
mer bekväm i att inte ha förändringar 
gillar man rutin eller om man gillar 
löpande band-arbete. 

Inget som är uppmärksammat. 

Personlighetens 
koppling med 
bedömnings-
relaterade 
arbetsuppgifter 

Det finns säkert personligheter som är mer 
konceptuella som föredrar 
bedömningsuppgifter.  

Inget som är uppmärksammat. 
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Resultatet av intervjuerna (Tabell 29) visar att båda rekryterarna anser att 
personligheten hos kandidaten är viktig. På den ena byrån kartlägger de kandidater med 
hjälp av ett personlighetstest, medan den andra byrån söker efter några huvudsakliga 
personlighetsdrag. Rekryterarna menar att personligheten är viktig för att den påverkar 
hur revisorn utför sitt arbete. Rekryterare 1 lyfte fram affärsmannamässighet som något 
viktigt eftersom detta påverkar hur revisorer arbetar utåt mot sina kunder. Rekryterare 2 
lyfte upp betydelsen av personligheten som något som påverkar det individuella 
bidraget till revisionen. Båda rekryterarna var överens om att flera personligheter finns 
representerade på deras byrå, och Rekryterare 1 ansåg att en mix av personligheter 
stärker arbetsteamet.  
 
Vad gäller strukturerade och bedömningsrelaterade arbetsuppgifter uppskattade 
Rekryterare 1 att det finns samband mellan personlighetsdrag och ovan nämnda 
arbetsuppgifter. Revisorer som är bekväma med att inte ha förändring skulle exempelvis 
uppskatta strukturerade arbetsuppgifter. Bedömningsrelaterade arbetsuppgifter skulle 
istället kunna föredras av revisorer som är mer konceptuella.   
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6 Diskussion och slutsats 
I det avslutande kapitlet presenteras en diskussion och slutsats kring studiens resultat. 
En diskussion förs kring huruvida revisorns personlighetsdrag lyckats förklara preferens 
för strukturerade och bedömningsrelaterade arbetsuppgifter, i enlighet med syftet. 
Resultatets samstämmighet med utvalda teorier diskuteras och intervjuernas resultat 
diskuteras. Avslutningsvis presenteras studiens implikationer på framtida forskning, 
men även dess användbarhet för revisionsbranschen.  
 

6.1 Den typiske revisorn 
 
Personlighetstestet BFI har i denna studie mätt varje respondent utifrån fem olika 
personlighetsdrag. För varje personlighetsdrag kunde varje respondent antingen hamna 
lågt eller högt på en femgradig skala. Sammantaget mättes revisorerna i denna studie 
högt för Extroverthet, Öppenhet, Vänlighet och Samvetsgrannhet och lågt gällande 
Neuroticism. Resultatet visar därmed att revisorer är extroverta, öppna, vänliga, 
samvetsgranna och stabila. En mindre andel visade sig dock befinna sig på motsatta 
änden av skalorna för personlighetsdragen, vilket indikerar att revisionsbranschen även 
består av revisorer som är introverta, slutna, lättretliga, oansvarsfulla och ostabila.  
 
Tidigare studier av revisorers personlighet har gjorts, både med hjälp av Big Five och 
med hjälp av andra personlighetstester (Aranya m.fl., 1986; Schloemer m.fl., 1997; 
Levy m.fl., 2011). Levy m.fl:s (2011) studie visar på att revisorer kan beskrivas som 
samvetsgranna, vilket stöds av resultatet i vår studie. Även Aranya m.fl:s (1986) 
resonemang om att revisorer är heterogena stöds. Sammanfattningsvis kan sägas att 
nyss nämnda studiers resultat ger många olika beskrivningar av revisorer. Även denna 
studies resultat visar på att revisorers personlighetsdrag inte är något svart på vitt utan 
varierar från individ till individ. Någon enskild studie eller teori stärks därför inte, men 
det faktum att resultaten för personlighetsforskningen är omfattande stöds.  
 
Föregående analyskapitel visar även på ett intressant resultat gällande struktur och 
bedömning där revisorer fått högre medelvärden för preferens för bedömningsrelaterade 
arbetsuppgifter än för strukturerade arbetsuppgifter. Detta indikerar att revisorer i högre 
utsträckning föredrar bedömningsrelaterade arbetsuppgifter jämfört med strukturerade. 
Tidigare diskussion har förts kring huruvida struktur kan försämra kvaliteten i 
revisionen (Knechel, 2007), då bedömning läggs åt sidan, men resultatet av denna studie 
visar dock att revisorer ändå uppskattar bedömningsrelaterade arbetsuppgifter i högre 
utsträckning än strukturerade arbetsuppgifter.  Det visade sig inte finnas ett negativt 
signifikant korrelation mellan struktur och bedömning vilket innebär att preferens för 
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struktur inte motsätts av preferens för bedömning. Resultatet skulle därmed kunna 
stödjas av Brobergs (2013) resonemang om att revisorer genomför strukturerade 
bedömningar.   
 
6.2 Revisorers personlighetsdrag och yrkesmässiga intressen 

 
Generellt för resultatet av hypotesprövningen är att teorier gällande yrkesmässiga 
intressen samt sambandet mellan yrkesmässiga intressen och personlighetsdrag 
(Holland, 1997; Hogan m.fl., 1999; De Fruyt m.fl., 1999) stärks. Det som härefter 
diskuteras är huruvida sambanden är sådana att de styrker Big Five och applicerad 
forskning på Big Five eller om sambanden visar på nya resultat. Inga signifikanta 
samband mellan kontrollvariablerna och de beroende variablerna uppvisades, vilket 
visar på att uppkomna samband mellan personlighetsdrag och yrkesmässiga intressen 
kan styrkas desto mer. 
 
Det förväntade positiva sambandet mellan Samvetsgrannhet och strukturerade 
arbetsuppgifter visade sig existera för de beroende variablerna Struktur, Struktur-
Preferens och Struktur-Komfort. Sambanden styrker tidigare teori inom Big Five och 
yrkesmässiga intressen om att sådana samband skulle finnas. En förklaring till 
sambandet sett till Big Five och yrkesmässiga intressen är den att samvetsgranna 
individer har preferens för standardiserat och strukturerat arbete, vilket stöds av tidigare 
applicerad forskning av Big Five (Larson m.fl., 2002; Barrick m.fl., 2003; Berings m.fl., 
2004). Detta torde förklara varför samvetsgranna individer söker sig till den 
strukturerade och standardiserade revisionsbranschen. 
 
En annan möjlig förklaring skulle kunna ligga i det faktum att samvetsgranna individer 
är noggranna. I enlighet med Hollands (1997) teori om att personlighetstyper gärna 
söker sig till liknande miljöer, torde samvetsgranna individer söka sig till miljöer där de 
får användning för sin noggrannhet. Samvetsgranna revisorer drar sig då troligen till 
arbetsuppgifter som innehåller struktur, exempelvis detaljerat arbete där formella steg 
(Öhman m.fl., 2006) med fokus på att regler ska följas (Ruscio m.fl., 1999). Enligt 
Cushing m.fl. (1986) har revisionsprocessen ett förutbestämt strukturerat 
tillvägagångssätt och formaliserade steg. Även senare studier har beskrivit att 
revisionsprocessen innehåller mycket struktur (Knechel, 2007; Sutton, 2010; Broberg, 
2013) Detta torde visa på att samvetsgranna individer söker sig till revisionsyrket.  
 
Samvetsgrannhet visade sig som förväntat även ha ett positivt samband med 
bedömningsrelaterade arbetsuppgifter, men framförallt när variabeln Bedömning-
Komfort användes. Resultatet indikerar att tidigare teori stärks om att samvetsgranna 
individer dras till miljöer där uppgifter löses på ett komplext och abstrakt sätt 
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(Gottfredson m.fl., 1993; Holland, 1997; Fritzsche m.fl., 2002), varför teorin om Big 
Five och yrkesmässiga intressen stärks. Dessutom innebär resultatet att strukturerade 
och bedömningsrelaterade arbetsuppgifter inte utgör varandras motsats. Komfort med 
bedömningsrelaterade arbetsuppgifter kan infinna sig samtidigt som komfort med 
strukturerade arbetsuppgifter. Samvetsgranna revisorer visas även i och med resultatet 
vara komfortabla med flera typer av arbetsuppgifter, vilket kan tyda på att 
samvetsgranna revisorer generellt känner sig komfortabla med arbetsuppgifter. Detta 
resonemang skulle kunna stödjas av Barrick m.fl. (1991) som visar på att 
Samvetsgrannhet har samband med prestation inom alla yrken. Revisionsprocessen 
kräver bedömning där revisorer behöver förstå helheten av revisionen samt förstå vad 
som är rätt saker att utföra i revisionsprocessen (Öhman m.fl., 2006). Eftersom 
samvetsgranna individer beskrivits som målinriktade (Reilley m.fl., 2002) och att de har 
en strävan efter bedrifter (Berings m.fl., 2004), skulle detta kunna förklara varför 
samvetsgranna individer söker sig till revisionsbranschen.  
 
Personlighetsdraget Öppenhet visade sig som förväntat ha samband med både Struktur 
och Bedömning, ett negativt samband med Struktur och ett positivt samband med 
Bedömning. Sambanden överensstämmer med tidigare applicerad forskning på Big 
Five, där två förklaringar är att öppna individer föredrar kreativitet (Berings m.fl., 2004) 
och söker variation (Maddi m.fl., 1964; McCrae m.fl., 1997). Eftersom resultatet 
indikerar att revisorer är öppna och därmed antas vara kreativa förklarar detta varför de 
har preferens för bedömningsrelaterade arbetsuppgifter, men inte strukturerade 
arbetsuppgifter. Vad som dock är viktigt att förtydliga är att sambanden med Struktur 
och Bedömning ska tolkas med viss försiktighet på grund av statistiska osäkerheter som 
tidigare nämnts. Dock visar resultaten på någorlunda starka indikationer om att 
personlighetsdragen, främst Öppenhet och Samvetsgrannhet, har förmåga att förklara 
revisorers preferens för strukturerade och bedömningsrelaterade arbetsuppgifter.  
 
De övriga personlighetsdragen Extroverthet, Neuroticism och Vänlighet hade dock inte 
förmåga att förklara preferens för strukturerade och bedömningsrelaterade arbets-
uppgifter. Redan vid uppställandet av hypoteserna var det svårt att se tydliga samband 
mellan dessa personlighetsdrag och arbetsuppgifter. Förklaringen till detta skulle kunna 
vara att både Extroverthet och Vänlighet främst beskriver en individs interpersonella 
egenskaper (Graziano m.fl., 1997; Watson m.fl., 1997; Motowildo m.fl., 1997; Reilly 
m.fl., 2002) och inte hur individen förhåller sig till arbetsuppgifter. Orsaken till varför 
inget samband existerade mellan arbetsuppgifterna och personlighetsdraget Neuroticism 
är desto svårare att förstå. Berings m.fl. (2004) menade att neurotiska individer behöver 
struktur och Spector (1982) menade att neurotiska individer i större utsträckning 
behöver ha mer direkta och precisa arbetsuppgifter, vilket av Tschudi (2005) 
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kännetecknas som struktur. Dock finns det studier som visat att Neuroticism inte verkar 
ha samband med yrkesmässiga intressen mätta med Hollands arbetsmiljöer (McCrae 
m.fl., 1984; De Fruyt m.fl., 1999; Larson m.fl., 2002), vilket innebär att denna 
applicerade forskning på Big Five stöds av resultatet i denna studie. En möjlig 
förklaring till att hypoteserna med Neuroticism förkastas skulle kunna ligga i det faktum 
att neurotiska individer av Berings m.fl. (2004) även visats ha samband med 
tävlingsinstinkt. Tävlingsinstinkten beskrivs som möjligheten att särskilja sig från 
kollegor (ibid), vilket kanske är svårt att göra i exempelvis rutinmässiga arbetsuppgifter 
där färre initiativ förmodligen krävs eller möjliggörs. Detta är en möjlig förklaring för 
studiens resultat då revisionsyrket enligt Grey (1998) innehåller mycket karriärfokus 
och tävlingsmoment.   
 
6.3 Komfort - ett mått för preferens 
 
Teorier om Big Five och yrkesmässiga intressen samt komfortteori hade förmåga att 
förklara sambanden mellan revisorers personlighetsdrag och preferens för strukturerade 
och bedömningsrelaterade arbetsuppgifter. Likartade signifikanta samband uppstod 
oavsett om den beroende variabeln var uttryckt i preferens eller komfort. De individer 
som hade preferens för vissa arbetsuppgifter hade också hög grad av komfort för dessa. 
Detta resultat stöds även av Cronbach alpha-testet som genomfördes (Tabell 19). En 
möjlig förklaring till de likartade resultaten för preferens och komfort skulle kunna vara 
det som tidigare nämnts, att preferens för något rimligtvis inte borde vara något som 
skapar obekvämhet. Tidigare studier inom komfortteori har varit inriktade på kvalitativa 
studiemetodiker (Pentland, 1993; Carrington, m.fl., 2007) men här lyckas denna studie 
bidra till forskningsfältet med resultatet från en kvantitativ studie. 
 

6.4 Intervjuernas koppling till resultatet 
 
De två rekryterarna som intervjuades i slutskedet i studien (se avsnitt 5.5) upplevde 
revisorerna som heterogena. Mångfald lyftes upp som något betydelsefullt av den ena 
rekryteraren. Den andra rekryteraren berättade att det är viktigt att vid rekryteringen se 
till mixen av personligheter i det arbetsteam som kandidaten ska ingå i. Dock menade 
båda rekryterarna att vissa personlighetsdrag bedömdes särskilt viktiga vid rekrytering 
av nya revisorer. De personlighetsdrag som nämndes var bland annat 
affärsmannamässighet samt initiativförmåga, anpassningsförmåga och ansvarsfullhet. 
Affärsmannamässighet definierade ena rekryteraren som en social förmåga och 
tillmötesgående attityd. Detta stödjer denna studies resultat som visar på att skillnader 
mellan revisorer existerar, men att revisorer i hög grad är extroverta (sociala) samt 
vänliga (tillmötesgående) och samvetsgranna (ansvarsfulla).  
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Intervjuerna innehöll även frågor om revisorers personlighetsdrags koppling med 
arbetsuppgifter. Här upplevde den ena rekryteraren att det förmodligen finns samband 
mellan revisorers personlighetsdrag samt strukturerade och bedömningsrelaterade 
arbetsuppgifter. En revisor som är bekväm med att inte ha förändringar skulle uppskatta 
strukturerade arbetsuppgifter och en revisor som är mer konceptuell skulle uppskatta 
bedömningsrelaterade arbetsuppgifter. Vilka personlighetsdrag dessa går under enligt 
Big Five är svårt att dra någon slutsats om. Dock indikerar detta att revisorns 
personlighet påverkar preferensen för dessa arbetsuppgifter. 
 

6.5 Implikationer 
 
6.5.1 Teoretiska implikationer 
Denna studie visar på att Big Five och teorier om yrkesmässiga intressen stärks. Studien 
har indikerat att Big Five kan ge förklaringar i ett sammanhang bland revisorer och 
deras preferens för olika arbetsuppgifter. Eftersom vissa hypoteser förkastas bör dock 
poängteras att Big Five och yrkesmässiga intressen enbart delvis stärks, och poängteras 
bör även att resultatet helst tolkas med försiktighet på grund av svag signifikans i vissa 
tester och att nya variabler skapats. 
 
Ytterligare en teoretisk implikation av resultatet är att denna studie bidragit med ett nytt 
perspektiv till struktur- och bedömningsdebatten inom revisionsforskningen. Revisorers 
personlighet har tidigare studerats (Aranya m.fl., 1986; Schloemer m.fl., 1997; Levy 
m.fl., 2011) liksom struktur och bedömning (Cushing m.fl., 1986; Kinney, 1986; Elliott 
m.fl., 1987; Morris m.fl., 1988; Power, 2003; Sutton, 2010; Knechel, 2013; Broberg, 
2013), men personlighetsdragens inverkan på preferens för struktur och bedömning 
bidrar med ett nytt perspektiv.    
 
Studien har även bidragit till möjligheten att utveckla komfortteorin. Komforten skiljer 
sig åt mellan revisorer eftersom det är varje enskild revisor som måste avgöra sin egen 
komfortnivå. Vad som dock inte framgått i tidigare beskrivningar av komfortteorin är en 
jämförelse med preferens. Resultatet från den här studien indikerar att det finns stor 
överensstämmelse mellan Preferens och Komfort, vilket skulle kunna följas upp i nya 
studier. Dessutom indikerar resultatet att komforten kan förklaras med hjälp av 
personlighetsdrag, vilket också bidrar till komfortteorin.  
 
Det har funnits en brist på forskning inom audit practice. Denna studie bidrar till 
forskningsfältet då studien visar på hur olika arbetsuppgifter inom revisionsprocessen 
föredras av olika revisorer med olika personligheter.  
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6.5.2 Praktiska implikationer 
Studiens resultat är till nytta för exempelvis rekryterare inom revisionsbyråerna. En 
förståelse för vilka revisorer som kan tänkas föredra och vara komfortabla med 
strukturerade respektive bedömningsrelaterade arbetsuppgifter, kan underlätta arbetet att 
hitta rätt person för rätt arbete. Utöver detta ger studien indikationer på 
personlighetstyper som finns representerade på revisionsbyråerna och vad för slags 
arbetsuppgifter revisorerna föredrar, vilket kan vara användbart för personalansvariga 
och HR-experter.  
 

6.6 Förslag till framtida forskning 
 
Resultaten från denna studie problematiserar genomgående mätningen av struktur och 
bedömning. Resultaten för struktur och delvis bedömning bör tolkas med försiktighet 
eftersom testerna inte använts förut och eftersom de inte helt säkert verkar mäta samma 
sak eller vara helt skilda från varandra. Eftersom struktur- och bedömningsdilemmat 
diskuteras flitigt i revisionsforskningen skulle ett test med god mätbarhet av struktur 
och bedömning underlätta vidare forskning. Ett förslag till vidare forskning är därför att 
först och främst genom kvantitativa studier utveckla och färdigställa ett test som bättre 
mäter struktur och bedömning, vilket också skulle ge en tydligare definition på dessa 
begrepp.    
 
Eftersom denna studie enligt vår kännedom är den första att förklara samband mellan 
revisorers personlighet och deras preferens för strukturerade och bedömningsrelaterade 
arbetsuppgifter, skulle uppföljande studier vara av intresse. Fortsatta kvantitativa studier 
med samma upplägg skulle öka denna studies reliabilitet och bidra till att detta resultat 
tillsammans med det framtida är mer applicerbart inom revisionsbranschen och 
revisionsforskningen.  
 
Ett konkret förslag till fortsatt kvalitativ forskning är att i samarbete med psykologer 
utföra intervjuer med olika revisorer för att fastställa personlighetsdrag. I kombination 
med detta skulle strukturerade observationer kunna genomföras där notering tas kring 
vilka arbetsuppgifter dessa revisorer utför. Här kan det även vara av intresse att se om 
personlighetsdrag har samband med andra arbetsuppgifter än just de strukturerade och 
bedömningsrelaterade. 
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Bilagor 
Bilaga 1 
 
Intervjufrågor Dan Brännström 
 
1. Kan du berätta om hur du ser på revisorns roll idag? 
2. Hur skulle du beskriva en typisk revisor år 2015? Finns det typiska 

personlighetsdrag? I så fall, vilka? 
3. Vilka personlighetsdrag bedömer du vara viktiga hos revisorer idag? 

4. Skiljer sig dessa från hur det har varit tidigare? I så fall, hur? 
5. Hur skulle du säga att revisorers personlighet speglas i sättet de arbetar på? 

6. Upplever du att det finns något personlighetsdrag bland revisorer som revisionsbolag 
skulle behöva ha mer av? Vilket/vilka? 

  



 
 
 

Bilaga 2  
 
Enkät 
 



 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

Bilaga 3 
 
Påståenden för Struktur och Bedömning 
 

Nr.  Påståenden för Struktur 

1. Jag tycker om att arbeta med checklistor 

10. Arbete med checklistor bidrar till att jag känner jag mig komfortabel 

3. Jag tycker om rutinmässigt arbete 

12. Rutinmässigt arbete får mig att känna mig komfortabel 

5. Jag tycker om formella steg i arbetsprocesser 

14. Formella steg i arbetsprocesser får mig att känna mig komfortabel 

7. Jag tycker om att arbeta med olika IT-verktyg 

16. IT-verktyg bidrar till att jag känner mig komfortabel i mitt arbete 

Nr.  Påståenden för Bedömning 

2.  Jag tycker om att utvärdera flera alternativ för att hitta en lösning 

11. Jag känner mig komfortabel med att utvärdera flera alternativ för att hitta en lösning 

4.  Jag tycker om att reflektera kring komplexa problem 

13.  Jag känner mig komfortabel med att reflektera kring komplexa problem 

6.  Jag tycker om att själv avgöra vad som är relevant för revisionsprocessen 

15.  Jag känner mig komfortabel med att själv avgöra vad som är relevant för revisionsprocessen 

8.  Jag tycker om att reflektera kring olika sätt att analysera insamlat material 

17.  Jag känner mig komfortabel med att reflektera kring olika sätt att analysera insamlat material 

9.  Jag tycker om att göra egna tolkningar av klienternas redovisningsval 

18.  Jag känner mig komfortabel med att göra egna tolkningar av klienternas redovisningsval 

 
 

  



 
 
 

Bilaga 4  
 
Påståenden för Big Five enligt Big Five Inventory 
 

 
 

  

  Påståenden  Omvända påståenden 

Extroverthet 1. 
11.  
16.  
26.  
36.  

 

Är pratsam 
Är full av energi 
Sprider mycket entusiasm 
Är beslutsam som person 
Är utåtriktad, social 

6. 
21. 
31.  

Är reserverad 
Tenderar att vara tyst   
Ibland är blyg, hämmad 

Neuroticism 4.  
14. 
19. 
29. 
39.  

Är deprimerad, nedstämd 
Kan vara spänd 
Oroar sig mycket   
Kan vara lynnig 
Lätt blir nervös 
 

9. 
 24. 

  
34.  

 

Är avslappnad, hanterar stress bra 
Är emotionellt stabil, blir inte lätt 
upprörd 
Behåller lugnet i spända 
situationer 
 

Öppenhet 5.  
 

10.  
 

15. 
20.  
25.  
30. 

  
40. 

  
44.  

Är originell, kommer på nya 
idéer  
Är nyfiken på många olika 
saker 
Är sinnrik, filosofisk 
Har en livlig fantasi  
Är uppfinningsrik 
Uppskattar konst, estetiska 
upplevelser 
Gillar att reflektera, leker med 
idéer 
Är bevandrad inom konst, 
musik eller litteratur 
 

35. 
 41.  

 

Föredrar rutinmässiga jobb 
Har få konstnärliga intressen 

Vänlighet 7.  
 

17.  
22.  
32.  

 
42.  

Är hjälpsam och osjälvisk med 
andra 
Av naturen är förlåtande 
Som vanligtvis litar på andra  
Är omtänksam och vänlig i 
princip mot alla 
Gillar att samarbeta med andra 
 

2.  
12.  
27.  
37.  

Tenderar att hitta fel hos andra 
Startar gräl med andra 
Kan vara kall och reserverad 
Ibland är oförskämd mot andra 

Samvetsgrann 3.  
13.  
28.  

 
33.  
38.  

Utför ett jobb grundligt 
Är en pålitlig medarbetare  
Ger mig inte förrän uppgiften 
är fullföljd 
Gör saker på ett effektivt sätt 
Gör upp planer och fullföljer 
dem 

8.  
18.  
23.  
43.  

 

Kan vara något oaktsam 
Tenderar att vara oorganiserad 
Tenderar att vara lat 
Lätt blir distraherad 



 
 
 

Bilaga 5 
 
Kolmogorov-Smirnov-test 
 

 
Kolmogorov-Smirnov 

Variabler Statistic Df Sig 
Extroverthet 0,108 93 0,010 
Neuroticism 0,080 93 0,184 
Öppenhet 0,070 93 0,200 
Vänlighet 0,117 93 0,003 
Samvetsgrann 0,107 93 0,010 
Struktur-Preferens 0,099 93 0,026 
Struktur-Komfort 0,141 93 0,000 
Struktur-Totalt 0,076 93 0,200 
Bedömning-Preferens 0,133 93 0,000 
Bedömning-Komfort 0,219 93 0,000 
Bedömning-Totalt 0,113 93 0,005 

 
  



 
 
 

Bilaga 6  
 
Korrelationsanalys Enkätfrågor-Struktur 
 
Enkätfrågor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
1. Checklistor-Preferens 1        
2. Rutinmässigt Arbete-
Preferens 0,229* 1       
3. Formella Steg-Preferens 0,594** 0,224* 1      
4. IT-verktyg-Preferens 0,115 0,149 0,092 1     
5. Checklistor-Komfort 0,480** -0,027 0,303** 0,250* 1    
6. Rutinmässigt Arbete-
Komfort ,0143 0,652** 0,230* 0,109 0,218* 1   
7. Formella Steg-Komfort 0,236* 0,170 0,634** 0,193† 0,442** 0,391** 1  
8. IT-verktyg-Komfort 0,085 -0,049 0,119 0,804** 0,243* -0,094 0,245* 1 

  

† Korrelation är delvis signifikant på 0,1 nivå. 
* Korrelation är signifikant på 0,05 nivå. 
**  Korrelation är signifikant på 0,01 nivå. 



 
 
 

Bilaga 7 
 
KMO och Bartletts test 
 

 
 
  

KMO och Bartletts test 

Kaiser-Meyer-Olkin of Sampling Adequacy 
 

0,507 

Bartlett’s Test of Sphericity:  
Approx. Chi-Square / df / Sig. 
 

 334,047 / 28 / 0,000 



 
 
 

Bilaga 8 
 
Korrelationsmatris 
  

 
 
 
 
Variabel 

 
1a. 1b. 1c. 1d.  

 
 
 
 
1e. 2a. 2b. 2c. 

1a. Kön 
1b. Ålder 

1,00
0 
-0,101 1,000 

      1c. Erfarenhet -0,173† 0,929*** 1,000 
     1d. Big Four -0,057 -0,111 -0,055 1,000 

    1e. Partner -0,106 0,548*** 0,567*** -0,377*** 1,000 
   2a. Extroverthet 0,052 0,057 0,013 0,103 -0,058 1,000 

  2b. Neuroticism 0,055 -0,286** -0,263* -0,044 -0,188† -0,438*** 1,000 
 2c. Öppenhet -0,007 0,250* 0,215* -0,033 0,060 0,357*** -0,165 1,000 

2d. Vänlighet 0,179† 0,036 -0,016 -0,045 -0,066 0,317** -0,366*** 0,040 
2e. Samvetsgrann 0,342*** 0,171 0,144 0,017 0,144 0,123 -0,177† -0,099 
3a. Strukt.-Preferens 0,206* 0,038 -0,020 0,022 0,030 -0,110 -0,065 -0,294** 
3b. Strukt.-Komfort 0,151 -0,070 -0,127 0,070 -0,011 -0,018 -0,127 -0,329*** 
3c. Struktur 0,200† -0,014 -0,079 0,050 0,011 -0,074 -0,105 -0,345*** 
4a. Bedömn.-Preferens -0,030 -0,019 0,024 0,016 -0,054 0,026 -0,008 0,286** 
4b. Bedömn.-Komfort 0,009 -0,045 -0,004 -0,012 0,005 0,052 0,024 0,331*** 
4c. Bedömning -0,011 -0,034 0,010 0,001 -0,025 0,042 0,009 0,327*** 
 
†   Korrelation är signifikant på 0,1 nivå. 
*** Korrelation är signifikant på 0,001 nivå. 
** Korrelation är signifikant på 0,01 nivå.  
* Korrelation är signifikant på 0,05 nivå.             
 

Forts. 
 

      Variabel 2d. 2e. 3a. 3b. 3c. 4a. 4b. 4c. 
2d. Vänlighet 1,000 

       2e. Samvetsgrann 0,245* 1,000 
      3a. Strukt.-Preferens 0,066 0,510*** 1,000 

     3b. Strukt.-Komfort 0,165 0,347*** 0,617*** 1,000 
    3c. Struktur 0,125 0,481*** 0,909*** 0,889*** 1,000 

   4a. Bedömn.-Preferens 0,073 0,113 -0,160 -0,069 -0,129 1,000 
  4b. Bedömn.-Komfort -0,021 0,154 -0,056 -0,018 -0,042 0,792*** 1,000 

 4c. Bedömning 0,026 0,142 -0,112 -0,045 -0,089 0,942*** 0,951*** 1,000 

 
†  Korrelation är signifikant på 0,1 nivå. 
*** Korrelation är signifikant på 0.,01 nivå. 
** Korrelation är signifikant på 0,01 nivå.    
* Korrelation är signifikant på 0,05 nivå. 

      



 
 
 

Bilaga 9 
 
Multipel regression Struktur  

 
 

  

Struktur 
	   	   	  

Struktur 
	   	   	  

Variabler Fulla modellen   Justerad modell exklusive 
Ålder   

  B SE(b) VIF   B SE(b) VIF 
Konstant 1,901 0,914 

	  
Konstant 2,452 0,867 

	  1a. Extroverthet -0,012 0,012 1,519 1a. -0,011 0,012 1,518 
1b. Neuroticism -0,017 0,014 1,523 1b.  -0,018 0,014 1,518 
1c. Öppenhet -0,025** 0,009 1,294 1c. -0,024* 0,009 1,278 
1d. Vänlighet -0,001 0,014 1,327 1d.  0,000 0,014 1,323 
1e. Samvetsgrannhet 0,06*** 0,014 1,326 1e.  0,061*** 0,014 1,324 
2a. Kön 0,03 0,123 1,265 2a.  0,055 0,123 1,248 
2b. Ålder 0,024† 0,014 8,027 2c.  -0,007 0,007 1,736 
2c. Erfarenhet -0,03* 0,014 8,409 2d.  0,051 0,122 1,282 
2d. Big Four 0,081 0,122 1,307 2e.  0,027 0,147 1,888 

2e. Partner 0,023 0,145 1,888 R2/Adj, R2/ 
Fvalue/Sig.  

0,346/0,275/ 
4,878/0,000 

	  R2/Adj, R2/ 
F value/Sig. 

0,369/0,292/ 
4,800/0,000 

	  

  

† Korrelation är delvis signifikant på 0,1 nivå   * Korrelation är signifikant på 0,05 nivå  ** Korrelation är signifikant på 0,01 nivå  *** Korrelation är signifikant på 0,001 nivå  
	   	   	  



 
 
 

Bilaga 10 
 
Multipel regression Bedömning  
 
 
  Bedömning 

  
Variabler 

Justerad modell exklusive 
Ålder   

  B SE(b) VIF 
Konstant 2,433 0,744 

 1a. Extroverthet -0,010 0,010 1,518 
1b. Neuroticism 0,005 0,012 1,518 
1c. Öppenhet 0,029*** 0,008 1,278 
1d. Vänlighet 0,002 0,012 1,323 
1e. Samvetsgrannhet 0,028* 0,012 1,324 
2a. Kön -0,114 0,106 1,248 
2c. Erfarenhet -0,004 0,006 1,736 
2d. Big Four -0,001 0,105 1,282 
2e. Partner -0,036 0,126 1,888 
 
R2/Adj, R2/ 
F value/Sig.  

0,175/0,085/ 
1,951/0,056 

 † Korrelation är delvis signifikant på 0,1 nivå    
* Korrelation är signifikant på 0,05 nivå 

 ** Korrelation är signifikant på 0,01 nivå 
 *** Korrelation är signifikant på 0,001 nivå  
 



 
 
 

Bilaga 11 
 
Intervju: Rekryterare på revisionsbolag 
 
 

1. Upplever du att individuella personligheter påverkar hur en revisor utför sitt 
arbete? 

 
2. När du rekryterar, tar du hänsyn till individens personlighet?  

Om ja: 
a) Används personlighetstest vid rekrytering? 
b) Vilka personlighetsdrag uppskattas hos kandidater? Varför? 
 

3. Hur upplever du att representationen av olika personlighetsdrag ser ut på din 
revisionsbyrå idag? Är revisorer homogena eller skiljer sig personligheterna åt? 
 

4. Hur upplever du att personlighet påverkar en individs preferens för rutinmässigt 
arbete (administration, dokumentation, checklistor etc.)? 

 
5. Hur upplever du att personlighet påverkar en individs preferens för 

bedömningsrelaterade arbetsuppgifter (analys av material, bedöma 
redovisningsval, reflektion kring komplexa problem etc.)? 

 


