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Abstract 

For an audit organization, it is important to work toward maintaining 
a high error climate to handle errors in an efficient and proper 
manner. This means that it is important for accountants to work 
towards high quality of work, reduce and manage errors that may 
occur in their daily work. Therefore, auditors must know how to 
handle errors in order to improve efficiency, which can be affected by 
how leadership is exercised in the workplace. The error climate 
means being able to act in a manner which will ensure a good job 
towards customers but also within the internal operations.  
 

The ethical leadership may thus have an impact on how auditors 
handle the error environment both internally and externally. It is very 
important for customers to have confidence in the business but also to 
maintain the order and the general rules of society for accounting 
firms. 

 
My study aims to show the thinkable relationship between ethical 

leadership and the error climate. The study included a questionnaire 
survey with answers from 113 accountants in Sweden. Three 
hypotheses were formulated and the analytical tests showed that there 
is a hint of connection between ethical leadership and error climate. A 
strong relation was however found between error management and 
error climate. The study also shows a weak relation between ethical 
leadership and learning from errors in the error climate. 
 

Keywords: Error climate, ethical leadership, error management. 
 
 



 

  

Sammanfattning 
För revisionsbolag är det viktigt att arbeta mot att upprätthålla ett 
högt felsökningsklimat för att kunna hantera fel på ett effektivt och 
regelrätt sätt. Det innebär bland annat att det är viktigt för revisorer 
att arbeta mot en hög kvalité i arbetet, minska och hantera 
felaktigheter som kan inträffa i det dagliga arbetet. Därför behöver 
revisorer veta hur de ska hantera fel för att därigenom effektivisera 
arbetet vilket kan påverkas av hur ledarskapet utövas på arbetsplatsen. 
Felsökningsklimatet innebär också att kunna agera på ett sätt som 
innebär att säkerställa ett bra arbete gentemot kunder men också inom 
den interna verksamheten.  
 

Det etiska ledarskapet kan därmed ha en inverkan på hur revisorer 
hanterar felsökningsklimatet både internt och externt. Det är mycket 
viktigt för att kunderna ska få förtroende för verksamheten men också 
för att kunna upprätthålla den ordning och de generella regler som 
finns i samhället för revisionsbolagen.  

 
Min förstudie syftar till att visa på tänkbara samband mellan etiskt 

ledarskap och felsökningsklimat. Studien omfattas av en enkätstudie 
som besvarats från 113 revisorer i Sverige. Tre arbetshypoteser 
formulerades och som de analytiska testerna visar finns det en 
antydan till samband mellan etiskt ledarskap och felsökningsklimat. 
En stark relation hittades däremot mellan felhantering och 
felsökningsklimat. Resultatet visar också på ett svagt samband mellan 
etisk ledarskap och lärande av fel i felsökningsklimat. 

 
Nyckelord: Felsökningsklimat, etiskt ledarskap, felhantering, 



 

  

Förord 
Genom denna sista kandidatexamensuppgift avslutas mina studier på 
Högskolan i Gävle som distansstudent inom ekonomprogrammet. 
Inriktningen för arbetet kom att rikta in sig på redovisning och 
ledarskap. 

Ett stort tack till alla respondenter som svarat på enkäten vilket 
gjorde studie resultatet möjlig. Även ett stort tack till familjen som 
fått korrekturläsa arbetet och kommit med bra synpunkter. 
 

Västerås, Maj 2013 
 
Maria Vedin 
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Viktiga begrepp och 
förkortningar 
 

ELS - Etichal Leadership Scale som översatts till etiska ledarskapet 
modellen och som sammanfattar en modell för hur det etiska 
ledarskapet uppfattas. 

 
Etiskt ledarskap - Det etiska ledarskapet innebär att en ledaren 
använder sig av ärlighet, trovärdighet, rättvisa för att påverka sina 
medarbetare att även de ska agera efter dennes normer. 
 
Felhantering - Revisorernas sätt att hantera uppkomna/påkomna fel. 
 
Felsökningsklimat - Ett felsökningsklimat är en del i en 
organisationskultur och påverkas därmed av normer och värderingar 
för hanteringen av fel i verksamheten. 
 
OEC - Organizational Error Climat som översatts till organisatoriska 
felsökningsklimat och sammanfattar en modell för hur 
felsökningsklimatet mäts. 
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1. Inledning 
I det första inledande kapitlet av detta arbete kommer bakgrunden till 
uppsatsen att förklaras. Därefter kommer en problemdiskussion att 
framställas med syfte och frågeställningar. Inledningen är till för er 
som läsare att bli introducerade i ämnet etiskt ledarskap och 
felsökningsklimat, dels för att få en övergripande bild av det valda 
området och dels för att introducera arbetet i sin helhet. Arbetet och 
undersökningen kommer att handla om att påvisa samband mellan 
det etiska ledarskapet och det felsökningsklimat som kan förekomma 
inom revisionsbyråer. 

1.1 Bakgrund 
Sweeney m.fl. (2009) har i en studie visat att den etiska kulturen i 
revisionsbolag har en inverkan på benägenheten att fatta etiska beslut 
om revision. Studie är den första som gjorts på området och har en 
stor betydelse genom att den indikerar färdriktningen för framtida 
studier. Det finns stor anledning till att vidare undersöka hur 
kulturella aspekter på revisionsbolag påverkar kvaliteten på 
revisionen. En faktor som är mycket viktig för revisionens kvalitet är 
hur revisorer agerar när de finner ett fel, antingen ett eget fel eller ett 
fel begånget av klienten som de reviderar. Benägenheten att agerar på 
ett effektivt sätt vid att upptäcka fel har eventuellt en pionjärstudie 
undersökts med begreppen felsökningsklimat och benägenheten att 
hantera fel. Donle och Gronewold:s (2011) undersökning behandlar 
fel som revisorerna hanterar i den egna verksamheten men också hur 
revisorerna hanterar kundernas fel. Studien bygger i sin tur på en 
studie i tillämpad psykologi genomförd av VanDyck m.fl. (2005) som 
utvecklade enkätbaserad mätmetod för de grundbegrepp som Donle 
och Gronewold (2011) använde.  
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Forskning inom ämnet organisationspsykologi visar att fel är 
viktiga problem att ta hänsyn till med många olika negativa 
konsekvenser som till exempel ineffektivitet, prestationsproblem och 
minskad kvalité i arbetet (Rybowiak m.fl., 2013). Fel kan också leda 
till positiva konsekvenser såsom bra arbetsmoral. Den vetenskapliga 
forskningen för de negativa aspekterna är mycket bättre utvecklade än 
de positiva effekterna av felhantering (VanDyck m.fl., 2005). 
Inställning och attityd till att hantera fel indikerar företagets 
organisationskultur (Rybowiak m.fl., 2013). Ett högre 
felsökningsklimat leder till bättre effektivitet än ett lågt 
felsökningsklimat. Hög grad av felsökningsarbete leder även till 
bättre prestationer och högre kvalité i arbetet (Donle och Gronewold, 
2011). 

Donle och Gronewold (2011) menar att en hög grad av 
felsökningsarbete innebär att kunna se felaktigheter som en naturlig 
del av mänskliga aktiviteter och att ha ett förhållningssätt att leta efter 
förbättringar och en vilja att utvecklas. Genom att använda 
felsökningssystem kan lärdom av problemen göra att lättare undvika 
liknande fel i framtiden. Rybowiak m.fl. (2013) beskriver att om fel 
inte får förekomma i företag kan ständiga kontroller av verksamheten 
utvecklas med en hög grad av planering. Detta kan leda till svagheter 
i strategier där fel inte kan elimineras eller minimeras. Negativa 
aspekter kring felsökningsklimatet kan fel komma att döljas vilket 
minskar den individuella och det organisatoriska lärandet om att 
hantera fel. 

En viktig faktor som påverkar hur felsökningsklimatet ser ut torde 
kunna vara ledarskapet (Donle och Gronewold, 2011). Ledningen kan 
genom beslutsfattande påverka revisionsbyråernas syn på 
felhantering. Kultur innebär att det finns ett system/strategi för 
gemensamma normer och värderingar med gemensamma metoder för 
att hantera olika situationer i en organisation. Felhanteringsklimatet 
omfattas av organisatoriska och allmänna hanteringar när det gäller 
att kommunicera fel, dela kunskapen om felhanteringen, att avhjälpa 
fel och att snabbt kunna uppsöka och hantera dessa fel (VanDyck 
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m.fl., 2005). Otley och Pierce (1996a) skriver om att ledarskapet i 
revisionsbyråer har en betydande inverkan på beteendet hos revisorer, 
vilket påverkar hur revisorerna hanterar fel och också inverkar på hur 
organisationsklimatet ser ut. Det finns emellertid ingen forskning som 
visar om ledarskap i revisionsbyråer kan förbättra benägenheten att 
hantera fel.  

Föreliggande studie är en utvidgning av Donle och Gronewold 
(2011) genom att effekten av ledarskap på benägenheten att hantera 
fel i revisionsverksamheten undersöks. Donle och Gronewold (2011) 
som framställt den första studien av relationen mellan 
felsökningsklimat och benägenheten att hantera fel hos revisorer, har 
visat att det finns ett samband mellan klimat och benägenhet. Den 
aktuella studien söker att finna samband mellan begreppet etisk kultur 
i revisionsbolag och de av Donle och Gronewold (2011) undersökta 
två variablerna. Påverkar det etiska ledarskapet i revisionsbolag dels 
felsökningsklimatet, dels enskilda revisorers benägenhet att hantera 
uppkomna fel? 

1.2 Problemdiskussion 
Det finns studier och forskning inom både felsökningsklimat och 
etiskt ledarskap där fokus på felhanteringen internt och externt 
studerats (Donle och Gronewold, 2011). Det etiska ledarskapet har 
fokuserat på att se vilka aspekter/faktorer som påverkas av det etiska 
ledarskapet (Brown m.fl., 2005). Därmed kommer denna förstudie att 
fånga det problemområde som behandlar aspekterna kring 
felsökningen och om det etiska ledarskapet påverkar revisorernas 
hantering av fel. Felsökningsklimatet ses som en del av en 
organisationskultur för hanteringen av fel i verksamheten. 

Hur revisionsbyråerna hanterar felaktigheter påverkar förtroendet 
hos kunderna och även samarbetsvilligheten (Donle och Gronewold, 
2011). Att skapa ett högt felsökningsklimat är således av stor vikt, 
inte enbart för det interna arbetet utan även för arbetet med klienterna, 
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externa arbetet, för att skapa förtroende och en hållbar och långvarig 
relation. Vad kan det etiska ledarskapet ha för tänkbart samband med 
felsökningsklimatet?  

Felsökningsklimatet i revisionsbyråer formas av ledningen men det 
saknas bevis för vilka faktorer som har störst betydelse. 
Undersökningen av Brown m.fl. (2005) utvecklade ett mått på etiskt 
ledarskap innehållande 10 faktorer (enkätfrågor) som karaktäriserar 
etiskt ledarskap, varav dessa frågor valts för att undersöka om det 
finns påverkningsfaktorer kring revisorernas hantering i 
felsökningsarbetet. Det etiska ledarskapet omfattas av att agera i 
enlighet med de regler och moraliska regler som går att följa där 
inflytandet av ledarskapet förväntas genomsyra verksamhetens 
beslutfattande att agera efter bestämda normer. Föreliggande studie 
undersöker sambandet mellan denna konstruktion (engelska 
construct) och konstruktionerna felsökningsklimat och benägenhet att 
hanterar fel. Revisorernas arbete omfattar, att granska och bedöma 
redovisning, vilket innebär att fatta beslut som därmed kan påverkas 
av ledarskapet. Hanteringen av felsökningsarbetet och dess påverkan 
på hur revisorerna fattar beslut är denna förstudies uppgift att 
undersöka möjliga och tänkbara samband för denna grupp. 

1.3 Frågeställning 
Frågor och problem ska anges för att förklara vad undersökningen 
kommer att handla om (Eriksson och Weidersheim-Paul, 2011). Vid 
uppkomsten av arbetet och dess utformning har frågeställningen och 
problemdiskussionen behandlat båda ämnena, det etiska ledarskapet 
och felsökningsklimatet i revisionsbyråer. 
 

Denna uppsats kommer att behandla och undersöka de centrala 
frågorna om: 
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� Finns det ett samband mellan det etiska ledarskapet och 
felsökningsklimatet i en revisionsorganisation? 

 
� Finns samband mellan felsökningsklimat, etiskt ledarskap och 

hanteringen av fel? 

1.4 Syfte 
Studiens syfte är att leta efter tänkbara samband och ta fram möjliga 
arbetshypoteser för fortsatt undersökning mellan etiskt ledarskap och 
felsökningsklimat i revisionsbolag. Syftet är också att undersöka hur 
benägenheten att hantera fel kan påverkas av det etiska ledarskapet 
för felsökningsklimatet men också för att senare kunna utveckla och 
vidare undersöka denna fråga för en större urvalsgrupp. 
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras uppsatsens metod. Detta kommer att ske 
genom en presentation av uppsatsens forskningsfilosofi, 
forskningsansats, forskningsstrategi, forskningsdesign, val av teori 
och även val av den kvantitativa respektive kvalitativa metoden. För 
att genomföra denna studie, har metoder använts som varit en bra 
undersökningsform för att kunna hitta relationer och svar på det 
problemområde som legat till grund för uppkomst av uppsatsen. 
Modeller och teorier har testats för arbetet som sedan har 
utvärderats och ställts mot nya aspekter för att begrunda det ämne 
som valts till syfte för denna undersökning. 

2.1 Forskningsfilosofi 
Forskningsfilosofin är en viktig del att behandla då den lägger 
grunden till vad som ska genomföras men även för att få en förståelse 
för vad det är som ska undersökas. Valet av forskningsfilosofi 
fördelar sig på fyra filosofier att tillämpa. De fyra filosofierna 
förklaras nedan: 
  

� Positivismen utgår från tidigare forskningshypoteser som 
utvecklats i syfte för att testa och bekräfta dessa för att sedan 
kunna förankra en allmän verklighet inom det område som 
forskats (Saunders m.fl., 2003). 

� Realismen innefattar egenskaper som är gemensamma med 
positivismens filosofi där realismens på samma sätt utgår från 
tidigare vetenskapliga undersökningar som ligger till grund 
för att utveckla kunskap. Realismen omfattas av två typer: 
Empirisk realism som i korthet tenderar att påstå att det vi 
upplever med våra sinnen avspeglar världen i exakthet. Detta 
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kan förklaras som att forskning inte kan påverka världen som 
är oföränderlig. Kritisk realism, som är den andra typen, 
påstår att sinnen tenderar att luras och därmed skapa en skev 
verklighetsuppfattning som har påverkats av känslor. Den 
kritiska realismen innebär också att se på världen som hela 
tiden är under förändring (Bryman och Bell, 2003). 

� Interprevitismen, som också kan kallas för 
tolkningsperspektivet (Bryman och Bell, 2003), handlar om 
att förstå människor som sociala aktörer och enskilda 
individer som skiljer sig från varandra. Interprevitismens 
filosofi menar att generaliseringar som positivismen står för 
gör att hela den totala komplexa världen går om intet 
(Saunders m.fl., 2003). Studieobjekten för forskningen utförs 
mellan människor i denna filosofi istället för objekt. Grunden 
för interprevitismen kommer ursprungligen från två 
traditioner, fenomenologi och symbolisk interaktionism. 
Fenomenologi omfattas av hur människor uppfattar världen 
och symbolisk interaktionism innebär att alltid tolka världen 
runtomkring men även att tolka händelser hos de som vi 
interagerar med (Bryman och Bell, 2003).  

� Pragmatism ses som en kombination av både positivismen 
och interprevitismen. Pragmatismen menar att det ibland kan 
behövas/vara nödvändigt att använda fler än en filosofi för att 
genomföra forskningsprojekt (Saunders m.fl., 2008). 

 

Till denna förstudie anses positivismen vara en lämplig filosofi att 
använda där tidigare forskning ligger till grund för uppkomsten av 
nya arbetshypoteser att testa. För att utföra undersökningen har även, 
till stor del, ett kvantitativt förhållningssätt valts för att få fram egna 
data för utvärdering. Kvantitativ metod omfattar användning av 
mätningar (Backman, 2011). Forskning inom den kvantitativa 
metoden anses som en mer specifik undersökningsmetod där frågor 
och problem är mer klara enligt Bryman och Bell (2003).  
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2.2 Forskningsansats 
Eftersom uppsatsen utgår från teori kommer arbetet behandla den 
deduktiva forskningsansatsen istället för den induktiva ansatsen. 
Syftet är att se vilka tänkbara orsakssamband som finns (Bryman och 
Bell, 2003). Den teori som kommer att användas hämtas främst från 
vetenskapliga artiklar. Den deduktiva ansatsen grundar sig i 
datainsamling där analysen av resultatet inriktas på att belysa den 
problemformulering och det syfte som fanns vid uppsatsens inledning 
(Bryman och Bell, 2003). 
 

Den deduktiva teorin betecknas enligt Bryman och Bell (2003) som 
den vanligaste tolkningen om hur förhållandet mellan teori och 
praktik i samhällsvetenskapen ser ut. Genom den kunskap som redan 
finns inom ett visst ämne och de teoretiska aspekterna deducerar 
forskaren hypoteser som sedan ska underkastas en empirisk 
undersökning.  

 
Deduktion behandlar ett ämne genom teori för att sedan resultera i 

observationer/resultat. Detta kan förklaras som att teoretiska aspekter 
reflekteras över en uppsättning data som redan har behandlats 
(Bryman och Bell, 2003). Detta arbete kommer att begrunda de 
teorier och modeller som Donle och Gronewold (2011) har använt och 
undersökt. Nya resultat kommer att ställas mot nya uppsatta 
arbetshypoteser där infallsvinklarna som valts för denna uppsats inte 
har begrundats såsom syftet återspeglar. 

2.3 Forskningsdesign 
Forskningsdesignen utgör angreppssättet och ger designen för 
förstudien i detta arbete. Olika modeller tas upp och förklaras för att 
eventuellt hitta ett samband för att i senare undersökningar kunna 
testas fullt ut och användas i andra forskningssammanhang. 
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För att få fram tänkbara samband behövs svar på frågor för att 
senare kunna utvärdera och komma fram till ett resultat vilket förs 
fram genom en enkätstudie. 

I en enkätstudie behövs ett klart syfte, som också ska preciseras, 
vara grunden till upprättandet av enkäten (Trost, 2012). Denna enkät 
har upprättats i syfte att få in datasamling som senare ska utredas till 
en forskningsansats för att klargöra om det finns en tänkbar relationen 
och ett eventuellt samband mellan felsökningsklimatet och det etiska 
ledarskapet. 

 
Uppsatsens enkätstudie kommer att bestå av tre delar:  
 

� demografiska frågor som behandlar ålder, kön, 
yrkeserfarenhet och position. 

� frågor om felsökningsklimatet inom verksamheten. 
� frågor om det etiska ledarskapet på revisionsbyrån. 

2.4 Val av metod 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) skriver att frågor och 
frågeställningar kommer att ge ett reflekterande resonemang som 
betecknas som ett filosofiskt tänkande. För att sedan genom dessa 
frågor komma fram till en modell för att få fram ett resultat.  

Arbetet kommer därmed att rikta in sig på ett kvantitativt mätesätt 
som kommer att föra fram ett resultat att analysera och tolka för 
undersökningens arbetshypoteser.  

 

Kvantitativ forskning kan betraktas som en forskningsstrategi som 
lägger sin fokus på kvantifiering gällande datainsamling och analys 
av data. Den innehåller också ett deduktivt synsätt som har sitt fokus 
på att pröva teorier genom sambandet mellan den teoretiska och 
praktiska forskningen (Bryman och Bell, 2003).   
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Det kvantitativa förhållningssättet kommer att föra fram arbetet 
mot korrekta riktlinjer genom att behandla den kvantitativa 
mätmetoden för att få en specifik undersökningsmetod som kan 
hjälpa till att få fram resultat till undersökningsområdena. 

2.5 Metodkritik 
Den metodiska kritiken omfattas av de frågor som enkäten 
sammanställer vilket är att vissa misstolkningar kan göras både 
genom frågornas utformning och dels på grund av översättning från 
engelskan som gjorts. Frågorna kan uppfattas olika beroende på hur 
respondenten tolkar frågan vilket också bör uppmärksammas 
(Bryman och Bell, 2003).  
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3. Tidigare forskning 
I det tredje kapitlet presenteras en mer ingående insyn i 
felsökningsklimatet och det etiska ledarskapet med information som 
hämtats från tidigare forskning. Dessa ämnen ska förklaras och 
beskrivas grundligt för att ge en vidare förståelse för läsaren i de två 
enskilda ämnena. Modellen för hur arbetets undersökning ska gå 
tillväga samt sökning och analysering av teori kommer att förklaras 
genom tidigare forskning och litteratur som hämtats från 
vetenskapliga artiklar. 

I referensramen samlas den redan dokumenterade erfarenheten 
med att undersöka den tidigare forskningen för att kunna beskriva 
och analysera området som eftersöks i enlighet med Eriksson och 
Wiedersheim-Paul (2011).  

3.1 Felsökningsklimat, felhantering och kultur 
Det organisatoriska felsökningsklimatet är en del av en 
organisationskultur och omfattar delar av övertygelse, normer och 
metoder för hanteringen av fel i verksamheten (Donle och 
Gronewold, 2011). I ett högt felsökningsklimat känns fel igen och 
kommer sannolikt att inträffa när olika arbetsuppgifter utförs men 
med ett öppet hanterande för att få stöd. Däremot påvisas att lågt 
felhanteringsklimat innebär en motvillighet mot att hantera fel, där 
aktiv och öppen hantering däremot inte stöds (Donle och Gronewold, 
2011). VanDyck m.fl. (2005) hävdar att en hög organisatorisk 
felhanteringskultur är avgörande för att minska negativa 
felkonsekvenser och främja de positiva felkonsekvenserna. 
Felsökningsklimatet kan behandlas både i den inre och yttre miljön 
(Gilchrist m.fl., 2011) som kommer att förklaras i detta underliggande 
kapitel. 
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Kultur och klimat är i sig svåra att skilja på (VanDyck m.fl., 2005) 

vilket medför att båda benämningarna är i sig lika och kan komma att 
benämnas och värderas på snarlika sätt. Shafer och Wang (2009) 
definierar etiskt klimat som organisatoriska rutiner och/eller 
procedurer som har en etisk innebörd där det etiska klimatet innefattar 
allmänna och starka egenskaper. Egenskaper som kan påverka en 
bred skala av beslut och attityder. Det betyder att felhantering och 
felsökningsklimatet grundar sig i hur det etiska klimatet är format och 
som därmed kan påverka organisationens inställning till hantering av 
arbetsuppgifter, såsom felhantering.  

Studier som gjorts i ledning och affärsetik har visat på att 
medarbetarnas uppfattningar om de etiska normerna i organisationen 
har en betydande effekt för etiska beslut (Shafer och Wang, 2009). 
Därför är det betydande för ledarskapet att genomsyra normer i 
organisationen för att få revisorerna att fatta etiska beslut i 
felhanteringen. Sålunda kan fel inspirera individer att utveckla en 
bättre och en mer sofistikerad förståelse för en speciell situation som 
orsakats av ett fel. Felhanteringskulturen kan i sig stimulera den 
organisatoriska förbättringen/nyskapandet (VanDyck m.fl., 2005)  
som också kan få verksamhetens felhanterande att fungera på ett 
effektivt sätt med moderna verktyg att uppdatera och förnya 
allteftersom. 

Den etiska kulturen kan omfattas av olika formella och informella 
kontroller som antingen kan uppmuntra etiska eller oetiska beteenden. 
Formella system kan omfattas av organisatorisk politik och 
ledaregenskaper med informella kontroller som utgörs av till exempel 
normer, förväntningar eller beteenden (Shafer och Wang, 2009).  

3.1.1 Felsökningsklimat i revisionsbyråer 
Felsökningsklimat är ett tillstånd på en revisionsbyrå. I 
revisionsbyråer används termen felaktigheter oftast som ett ganska 
snävt begrepp som innefattar skillnad mellan det faktiska värdet som 
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är tillgängligt och det rätta värdet. Donle och Gronewold (2011) 
definierar dock felaktigheter utifrån organisationspsykologi som ger 
ett vidare begrepp. Detta begrepp står således för skillnaden mellan 
ett aktuellt stadium som kommer av ett resultat, av en process eller 
handling och det korrekta stadiet med hänsyn till mål, normer och 
standards. 

Gold m.fl. (2012) beskriver felsökningsklimatet som ett specifikt 
organisationsklimat som faller under arbetsklimatet men som 
koncentrerar sig på ett särskilt område som till exempel funktioner, 
alltså uppgifter som ingår i arbetsklimatet. Negativa konsekvenser 
kan uppkomma av att inte korrigera felaktigheter i en revisionsbyrå. 
Fel kan leda till negativa konsekvenser som kan innebära till exempel 
tidsbrist, felaktigheter gällande produkter/arbetet i sig. De positiva 
konsekvenserna kan omfattas av till exempel lärande och innovation 
(VanDyck m.fl., 2005). Rapporteringen av felaktigheter blir därmed 
en viktig del för organisatorisk framgång. 

3.1.2 Inre och yttre felsökningsklimat 
En viktig faktor som påverkar hur felsökningsklimatet ser ut är 
företagets kultur och här spelar även ledarskapet en stor roll (Donle 
och Gronewold, 2011). Ledningen kan genom beslutsfattande 
påverka revisionsbyråernas syn på felhantering. När det gäller etiska 
aspekter kan ledare fungera som en vägvisare (Brown m.fl., 2005). 
Det etiska ledarskapet definieras enligt Brown m.fl. (2005) som ett 
normativt lämpligt beteende genom personliga handlingar, 
medmänskliga relationer och användandet av tvåvägskommunikation, 
egna åtgärder och beslutsfattande. 

Donle och Gronewold (2011) menar också att ett högt 
felsökningsklimat som beror på ledarskapet kan uppmuntra revisorer 
att hantera uppkommande av fel på ett aktivt och öppet sätt. Detta 
ställningstagande/synsätt är en fördel för revisorns kvalité för arbetet 
både i det korta och långa loppet. I det korta loppet på grund av att 
försäkra att fel blir tillrättade inom en lämplig tid, och i det långa 
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loppet på grund av att revisorer ska lära sig från felaktigheter och 
därmed bli bättre på att hantera eller kanske till och med undvika fel i 
framtiden.  

3.1.3 OEC-modell för felsökningsklimatsundersökning 
Frågor om felsökningsklimat kommer att baseras på de faktorer som 
Donle och Gronewold (2011) beskriver i sin OEC-modell som står för 
Organisatoriska felklimats modellen (Organizational Error Climate) i 
revisionsbyråer. De fyra faktorerna är att:  
 

� diskutera felaktigheter.  
� hjälpa varandra med felaktigheter.  
� analysera felaktigheter.  
� korrigera felaktigheter. 

 
Dessa faktorer innehåller underfrågor som besvaras på en 5 gradig 

skala. De exakta frågorna kring OEC-modellen kommer att förklaras i 
senare kapitel. 

Förstudien avser att se ett tänkbart samband till det etiska 
ledarskapet i revisionsbyråer och hur felsökningsklimatet ser ut. 
Således kan vi avgöra ledarskapets betydelse för hanteringen av fel. 
Detta kommer att göras genom att undersöka och analysera de båda 
ämnena genom att se hur företagen/revisionsbyråerna hanterar interna 
fel och hur de hanterar fel hos klienterna. 

• Modellens fyra faktorer 
Genom den undersökning och modell som Donle och Gronewold 
(2011) använt kommer även denna undersökning att använda OEC-
modellen. Modellen omfattas av fyra faktorer som förklarades i 
tidigare text. Dessa faktorer avser olika dimensioner på hur fel 
uppfattas och hur de allmänt behandlas inom revisionsorganisationer. 
Diskutera fel, första faktorn, beskriver i vilken utsträckning 
människor uppfattar en öppen kommunikation om att hantera fel till 
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att bli en vanlig aktivitet. I revisionsorganisationer är en öppen och 
klar kommunikation om fel i det utförda arbetet, inom 
revisionsgruppen och med en relevant chef, en viktig del i att 
diskutera fel. Detta kan leda till att en sådan kommunikation kan 
bidra till att undvika felaktigheter i framtiden (Donle och Gronewold, 
2011). Den andra faktorn, hjälpa varandra efter fel, förklaras av 
Donle och Gronewold (2011) som att när fel uppkommit ska support 
och hjälp från andra i organisationen finnas. Den tredje faktorn, att 
analysera fel, gäller hanterandet av att analysera fel som funnits till att 
också bli en bra övning. Genom denna analys kan fel reduceras eller 
till och med förebygga negativa felkonsekvenser. Den fjärde faktorn 
behandlar felhanteringens tillrättning, där upptäckande av fel i arbetet 
rättas och är viktigt för att garantera en bra kvalité (Donle och 
Gronewold, 2011). Dessa komponenter och faktorer används för att 
mäta revisionsorganisationens felsökningsklimat. 

3.1.4 Modell för felsökningsklimatet 
Genom att undersöka hur etiskt ledarskap används hos 
revisionsbyråer och hur felsökningsklimatet ser ut kan vi tänka oss 
följande modell, egenutvecklad från Donle och Gronewold:s (2011) 
artikel och studie. 

 
Felsökningsklimat figur: Med inspiration från Donle och Gronewold  s.82 

(2011). 
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Modellen visar de utformade hypoteserna och den redan testade 
forskningen men med ny infallsvinkel att möjliggöra en ytterliga och 
ny arbetshypotes. Det etiska ledarskapets inverkan på 
felsökningsklimatet. 

3.1.5 Arbetshypotes för felsökningsklimat 
En hypotes är ett förmodat svar, en tänkt lösning som skall prövas. En 
hypotes kan endast falsifieras och aldrig accepteras. (Eriksson och 
Wiedersheim-Paul, 2011). 

Det etiska ledarskapet ska enligt arbetshypotesen, framtagen för 
denna undersökning, påverka OEC, felsökningsklimatet i 
revisorsbyråer. 

 
Arbetshypoteser för felsökningsklimat: Med ny hypotes (H4) och inspiration 

från Donle och Gronewold s.82 (2011). 
 

Detta medför en ny arbetshypotes som bilden avser att visa, det 
etiska ledarskapets inverkan på felsökningsklimatet och revisorernas 
benägenhet att hantera interna och externa fel. 

 
Tolkningar inom de etiska normerna, klimatet, och kulturen i 

revisionsorganisationer har betydande effekt för hur etiskt beslut tas. 
Det ställs höga krav på yrkesetiken inom revisionsbranschen (Shafer 
och Wang, 2009) för att kunna skapa ett högt felsökningsklimat.  
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Därmed betyder detta att ett högt felsökningsklimat leder till en hög 
benägenhet att söka fel vilket innebär att följande arbetshypotes kan 
utformas: 

 

H1: Högt felsökningsklimat skapar en benägenhet att hantera fel. 

3.2 Etiskt ledarskap 
Det finns anledning till att undersöka vilken betydelse etiskt 
ledarskap har för revisionsbyråers felsökningsklimat på grund av att 
den tidigare forskningen inte har undersökt om det finns ett samband 
mellan dessa komponenter eller vilken betydelse det har för hur 
revisionsorganisationernas felsökningsklimat hanterar egna och 
kundernas fel. 

3.2.1 Definition av det etiska ledarskapet 
Brown m.fl. (2005) definierar etiskt ledarskap som ett normativt 
lämpligt beteende genom personliga handlingar och medmänskliga 
relationer och användandet av tvåvägskommunikation, egna åtgärder 
och beslutsfattande. 

Ett normativt lämpligt beteende innefattar att ledaren använder sig 
av ärlighet, trovärdighet, rättvisa och omhändertagande. Ett sådant 
beteende kan dock innebära olika ageranden, beroende på kultur och 
situation. Tvåvägskommunikation innebär att en etisk ledare inte bara 
använder sig av etik utan också pratar och diskuterar även med 
medarbetarna. Detta ger medarbetarna inflytande och delaktighet. 
Egna åtgärder innebär att en etisk ledare sätter en etisk standard för 
andra att följa där de som följer belönas och de andra tillrättavisas. 
Beslutsfattandet för en etisk ledare innebär att ta hänsyn till de etiska 
konsekvenser som ett beslut kan innebära (Brown m.fl., 2005). 
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3.3 Etiskt ledarskap i jämförelse med olika 
ledarskapstekniker 
Det etiska ledarskapet kan innebära att ledarskapet utövas med ett 
varierande antal olika tekniker. Dessa olika ledarskapstekniker 
kommer nedan att förklaras för att skapa en översyn över att det finns 
skillnader att tillgå under utövandet av det etiska ledarskapet. 

3.3.1 Etiskt ledarskap och 
karismatiskt/transformatoriskt ledarskap 
Transformatoriskt (transformational) ledarskap har egenskaper som 
kan hänföras till en etisk dimension. Ledare inom transformatoriskt 
ledarskap inspirerar medarbetare till att följa moraliska principer. 
Fyra dimensioner karaktäriserar det transformatoriska ledarskapet och 
dessa är inspirerande av motivation, idealiskt inflytande, 
individualiserad hänsyn, och intellektuell stimulans (Brown m.fl., 
2005). Idealiskt inflytande kan för det transformatiska ledarskapet 
således innebära att göra det rätta och ha hög standard av etiskt och 
moraliskt genomförande. Detta stödjer således relationen mellan det 
transformatoriska ledarskapet och etiska principer. Dock finns det 
kritik som säger att både karismatiskt ledarskap och transformatoriskt 
ledarskap kan vara oetiskt. Detta främst om det endast drivs av eget 
vinstintresse snarare än altruism och om det använder makt på ett sätt 
som är olämpligt. 

Följaktligen kan en åtskillnad göras mellan etiskt ledarskap och 
transformatoriskt och de behöver därför inte vara av samma karaktär. 
Etiska ledare använder sig dock av transformatoriskt ledarskap då de 
vill påverka medarbetarnas beteenden (Brown m.fl., 2005).  

3.3.2 Etiskt ledarskap och ledarens uppriktighet 
Uppriktighet och integritet är viktiga komponenter i transformatoriska 
ledares idealiska inflytande. Etiska ledare använder sig av liknande 
metoder. Howell och Avalio (1992) fann att uppriktigheten var ett av 
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få karaktärsdrag som särskiljer etiska ledare och etiska karismatiska 
ledare. Treviño m.fl. (2000) visade dock att uppriktighet och 
trovärdighet endast är en aspekt, den moraliska aspekten av det etiska 
ledarskapet. Det moraliska ledarskapet i etiskt ledarskap innefattade 
även en rad beteenden såsom ihållande kommunikation av etiska 
meddelanden, och att hålla medarbetare ansvariga för genomförande 
av etiska metoder (Brown m.fl., 2005). 

3.3.3 Etiskt ledarskap, hänsynsfullhet och rättvisande 
behandling 
Ledare har en unik position genom maktutövande, kontroll över 
resurser och ansvarar för viktiga beslut när det gäller medarbetarna. 
Rättvisande behandling är således en viktig faktor för att få stöd av 
medarbetarna. Fokus på att behandla anställda med värdighet, respekt 
och att fatta beslut som de anställda uppfattar som rättvisa. Treviño 
m.fl. (2000, 2003) fann att en ledares beteende såsom hänsyn och 
rättvisande behandling bidrog till uppfattningar om det etiska 
ledarskapet. 

Etiskt ledarskap kan därför likställas med hänsynsfullhet och 
rättvisande behandling. Dock går det etiska ledarskapet steget längre 
till att även innebära principiella ställningstaganden och att sätta 
etiska förväntningar på de anställda som genomförs genom 
belöningar och tillrättavisande (Brown m.fl., 2005). 

3.3.4 Etiskt ledarskap och socialt lärande 
Brown m.fl. (2005) beskriver att ett socialt lärande perspektiv på det 
etiska ledarskapet innebär att ledare använder modellering för att 
inspirera medarbetare till etiskt genomförande. Modellering innefattar 
en bred skara av psykologiska matchningsprocesser såsom 
observerande lärande, imitation och identifikation. Brown och 
Treviño (2006) som hänvisar till Bandura (1986) menar att det inte är 
enbart medarbetarna som har nytta av dessa modeller utan det är 
viktiga även för ledare att observera förebilders agerande i etiskt 
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ledarskap och användandet av värderingar och attityder. Även om en 
ledare har ett lågt användande av etiskt ledarskap behöver det inte 
betyda att det handlar om oetiskt ledarskap. Många ledare har 
nämligen svårt att vidarebefordra etiska kunskaper till medarbetarna. 
Kan vi lära genom att observera andra är detta en viktig aspekt i det 
beteendemässiga etiska genomförandet i organisationer (Brown m.fl., 
2005). 

Enligt teorin om socialt lärande behöver ledaren, för att ses som 
etiska ledare, vara attraktiva och trovärdiga förebilder (Brown och 
Treviño, 2006). 

3.3.5 Ledarskapet - Junzi 
Junzi ledarskap är ett exempel på en form av etiskt ledarskap som 
hämtats ur traditionell kinesisk kultur där användandet av traditionell 
vishet i form av medkänsla, riktighet och riter är grundfundamenten 
(Keung Ip, 2011).  En Junzi-ledare har egenskaper av att vara både en 
moralisk person och en samarbetande ledare. En Junzi-ledare har det 
passande temperamentet, motivationen och känslorna likväl som den 
har rätt uppförande. Som person är Junzi-ledaren omhändertagande 
om människor och ämnar göra det rätta i både det professionella och 
privata livet. I det professionella använder sig en Junzi-ledare av alla 
dessa egenskaper. Han håller sitt ord och är därför en god förebild för 
andra. Hans engagemang för firman och de anställda, uppmanar till 
nödvändiga etiska ställningstaganden (Keung Ip, 2011). 

3.3.6 Etisk ledarskap och etiskt klimat 
Neubert m.fl. (2009) menar att genom etiskt ledarskap kan ledaren 
påverka det etiska klimatet i företagen vilket i sin tur ökar 
arbetstillfredsställelsen för medarbetarna och gör att de blir lojala mot 
företaget.  
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Figur 3: Med figur med inspiration från Neubert m.fl. s.158 (2009). 
 

Modellen visar relationen mellan det etiska ledarskapet och det 
etiska klimatet och vilka faktorer som möjligen kan påverkas till 
felsökningsklimatet. 

3.3.7 ELS - "Ethical Leadership Scale" en modell för 
undersökning av etiskt ledarskap 
För att mäta det etiska ledarskapet har Brown m.fl. (2005) skapat ELS 
- "Ethical Leadership Scale" som på svenska översätts till etisk 
ledarskaps skala. Detta mått överensstämmer med det föreslagna 
teoretiska perspektivet på genomförandet av etiskt ledarskap. Etiskt 
ledarskap består av en kombination av karaktärsdrag och beteenden 
som inkluderar integritet, hög etisk standard, rättvisande behandling 
av medarbetare och att hålla medarbetarna ansvariga för etiskt 
genomförande (Brown m.fl., 2005). 

Av 10 olika faktorer enligt Brown:s tabell visade undersökningen 
att dessa faktorer starkt stämde med den etiska definitionen enligt 
undersökningen då alla 10 faktorer hade medelvärden större än 5. 8 
av dessa faktorer hade medelvärden större än 6. Undersökningen 
visade även att dessa faktorer med större sannolikhet representerar 
etiskt ledarskap jämfört med passiv avoidant leadership då p<.001). 
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Browns tabell: Hämtad figur Brown m.fl. s.125 (2005). 
 

Browns tabell visar de frågor och faktorer som är relevanta att ta i 
akta vid undersökning av det etiska ledarskapet vilket också användes 
för denna förstudie. 

 

3.3.8 Arbetshypotes för etiskt ledarskap 
Därmed är det tänkbart att det etiska ledarskapet och 
felsökningsklimatet skall ha ett positivt samband. Det vill säga att 
etiskt ledarskap bidrar till ett högre felsökningsklimat. Genom 
upprättandet av vad som anses rättmätigt eller acceptabelt inom en 
organisation kan etiken påverka anställdas attityder och beteenden 
(Treviño m.fl., 1998) som kan visa hur revisorer hanterar fel. Detta 
leder till att det etiska ledarskapet kan ha en inverkan på revisorernas 
benägenhet att hantera fel. Därmed leder till följande arbetshypotes: 
 

H2: Etiskt ledarskap påverkar benägenheten att hantera fel. 
 

Table 4 
Study 4 
                                                        
Item                    Ethical  leadership  Consideration   Passive avoidant 

                                                                 Mean (SD)             Mean (SD)  Mean (SD) 
Conducts h/h personal life in an ethical manner                                6 .40 (.99)                        3.9 (2.1)                   2.10  (1.29) 
Defines success not just by results but by the way they are obtained        6,7 (.66)                           4.35 (1.84)               2.55 (1.64) 
Listens to what employees have to say                                                      5.45 (1.76)                       6,5 (.69)                   2.65 (1.63) 
Disciplines employees who violate ethical standards                                6,63 (.50)                         4,00 (1,63)               2,75 (2,07) 
Makes far and balanced decisions                                                              6,40 (.82)                         5,10 (2.0)                 2,55 (1,39) 
Can be trusted                                                                                        6,25 (1.16)                       6,00 (1,21)               2,85 (1,60) 
Discusses business ethics or values with employees                               6.40 (1.5)                         4,45 (1,.82)              2,30 (1,49) 
Sets an example of how to do things right in terms of ethics                     6,65 (1.35)                       4,05 (1,76)              2,26 (1.19) 
Has the best interest of employees in mind                                                5.40 (1, 98)                      6.60 (.60)                2,05 (1.15) 
When making decisions asks “what is the right thing to do?”                    6,65 (1.35)                       4.45 (1.76)              2,6 (1.43) 

  
Note: Items rated form 1 (“highly unlikely”) to 7 (“highly likely”) in terms of how well 
they represent ethical leadership, consideration and passive avoidant leadership. 
 
Källa: Brown m.fl. (2005). 
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 Detta medför också att en hög grad av etiskt ledarskap i 
revisionsbyråer skapar ett högt felsökningsklimat som leder till 
följande arbetshypotes: 

 

H3: Etiskt ledarskap har en inverkan på felsökningsklimatet i 
revisionsorganisationer. 

3.4 Etiskt ledarskap och lagar 
Regler och riktlinjer för hur det etiska ledarskapet utövas finns inte 
direkt med exakta mått som kan följas genom till exempel lagboken. 
Det finns istället organisationer som har till uppgift att granska och 
kontrollera hur företag agerar och behandlar arbetsuppgifterna och 
agerande på marknaden. Joffer (2013) skriver i sin artikel från 
tidningen ”dt” att stora svenska företag har fått pris/utmärkelser för 
sitt agerande med det etiska ledarskapet som grund. Han skriver 
också att det blir allt mer viktigt att jobba efter etiska aspekter som 
också ingår i företagens affärsmodeller att jobba efter. Stora företag 
väljer att starta nya initiativ till att jobba med etikprogram och där 
kulturen sprids genom hela branscher. 

Joffer (2013) skriver också att företags agerande kring faktorerna 
ökar det finansiella resultat. 
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4. Empirisk metod 
I det fjärde kapitlet presenteras uppsatsens empiriska metoder där 
datainsamlingsmetoder och urval för undersökningen beskrivs. En 
operationalisering av den enkät som upprättats för denna 
undersökning specificeras samt undersökningens validitet och 
reliabilitet finns också att tillgå i detta kapitel. De metoder som 
använts för dataanalysen kommer även de att beskrivas under detta 
kapitel. 

4.1 Datainsamlingsmetod 
Användandet av enkäten ska genom datainsamling kunna analyseras 
och genom detta komma fram till ett resultat till att förkasta eller 
förklara de uppsatta hypotesernas sanning (Yin, 2006). Detta innebär 
att det är primär data som kommer att behandlas i denna uppsats. 
Undersökningen genomfördes med en enkät som har upprättats och 
genomförts via internet där de tillfrågade har besvarat frågorna för att 
sedan låta utnyttja svaret endast för denna förstudie. Beroende på tid 
och pengar är enkätalternativet ett bra val för genomförandet av 
undersökningen (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2011). Denna 
datainsamlingsmetod gör också att respondenterna inte påverkas av 
de frågor som ställs och blir oberoende och att anonymitet upprättas 
för ett mer sanningsenligt svar.  

Undersökningens respondenter avgränsades till att söka efter 
revisorer som är auktoriserade eller godkända från FAR. FAR är en 
branschorganisation som bildades år 2006 för redovisningskonsulter, 
revisorer och rådgivare. FAR ger rekommendationer och utbildning 
inom revision och rådgivningsbranschen och sätter klara spelregler 
för företagen att följa (FAR, 2013). Vid insamlingstillfället fanns 
3136 godkända revisorer och 776 auktoriserade revisorer 
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(Revisorsnämnden, 2013). Enkäten sändes ut till 1200 respondenter 
under en period på 16 dagar för att sedan samla in data för 
utvärdering. En påminnelse skickades ut redan efter 5 dagar, en 
åtgärd för att öka svarsfrekvensen och för att minska bortfall av 
enkätsvaren (Bryman och Bell, 2003). 

 
Total population 3912 
Beräknat sample 1561 
Utskick 1200 

Tabell 1: Sammanfattning av antalet revisorer och sample. 
 

Tabellen visar en sammanfattning av den totala populationen vid 
insamlingstillfället med både godkända och auktoriserade revisorer. 
Beräknat sample berör de antal revisorer som svarade på 
enkätfrågorna och där med utgör det tänkbara sambanden som 
förstudien undersöker. Utskicket berör det totala antal utskick som 
gjordes. 

4.2 Urval 
Enkäten skickades ut till 1200 respondenter, men för att få en bra 
kvalité på arbetet har avgränsningar och urval gjorts för att hålla en 
koncis struktur av de tillfrågade respondenterna. Detta betyder att 
endast revisorer bosatta i Sverige tillfrågades och har valts helt 
slumpmässigt genom det register som finns att tillgå från FAR. 

Anonymitet har också garanterats respondenterna för att få så 
sanningsenliga svar som möjligt och för att få respondenterna att vilja 
besvara enkäten (Gillham, 2008) Svaren kommer endast att hanteras 
för denna undersökning och därmed inte användas i något annat syfte. 
Om anonymitet kan säkerställas och tryggas finns det en chans till att 
öka möjligheterna för att få en högre svarsfrekvens från de tillfrågade 

                                                 
1
 Beräknat sample 113/(3912-1087)*100= 4%*3912=156,48 avrundat till 156.  
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respondenterna. Därmed ökar chanserna till att den tillfrågade 
respondenterna svarar mer sanningsenligt (McNamara m.fl., 2008).  
Därför valdes att inte formulera de demografiska frågorna med att 
namnge personnamn eller bostadsort till den tillfrågade. Frågorna 
besvarades genom att den tillfrågade besvarade en online enkät, själv-
administrerad, som upprättats i ett program ämnat för hantering av 
enkäter över internet att skickas ut via e-post. Enkäten som upprättats 
i syfte för detta arbete var frivillig att besvara. 

Enkätens omfattande frågor kan påverkas av respondenternas 
tolkningar vilket bör påminnas och som skrivits om i kap 2.5. Det är i 
detta fall kvaliteten på svaren som är det väsentliga och inte för 
arbetshypotes prövningen.  

4.3 Operationaliseringen 
Operationaliseringen kommer att redogöra för de variabler som 
används i studien och hur de kommer att mätas. Enkätfrågorna 
kommer att presenteras och förklaras mer ingående. Denna del 
kommer att sammankoppla frågorna i enkäten med hur de är 
utformade och hur arbetshypoteserna är strukturerade och för att visa 
att enkäten omfattar och mäter alla variabler som finns med i 
uppsatsen.  

Brown m.fl. (2005) anser att ledare kan vara en viktig källa för 
etisk vägledning för anställda. Rybowiak (2013), VanDyck m.fl. 
(2005) och Donle och Gronewold (2011) framhåller i 
undersökningarna ett fokus på felhantering och felsökningsklimat 
som ses påverkas av både ledarskap, organisationskultur och 
felhantering. Därmed tycks det skapa en relation sinsemellan och 
leder till att undersöka sambandet mellan felsökningsklimat och 
ledarskap, där etiska aspekter tycks påverka verksamhetens alla led. 

Enkäten kommer att omfattas av frågor om det etiska ledarskapet 
som härstammar från de faktorer som Brown m.fl. (2005) skapat i sin 
ELS-modell, etiska ledarskaps modell med 10 faktorer som 
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karaktäriserar det etiska ledarskapet och dessa kommer att besvaras 
enligt en 7 gradig skala vilket kommer att förklaras längre fram i 
arbetet. 

Enkäten som upprättats består av 53 frågor. 8 av dessa frågor är 
demografiska frågor som inleder enkäten. Därefter följer 35 frågor 
som angriper felsökningsklimatet i revisionsorganisationen. Det sista 
antalet, 10 frågorna, omfattas av etiskt ledarskapet. Frågorna som 
behandlar felsökningsklimat och etiskt ledarskapet är hämtade från 
ELS; och OEC-modellens faktorer som har förklarats i tidigare text 
och som härstammar från Donle och Gronewold:s (2011) tidigare 
forskning om felsökningsklimat i revisionsbyråer. De tre innehållande 
delarna i enkätundersökningen består av följande: 

 
Del 1: Demografi. 
Del 2: Felhantering. 
Del 3: Etiskt ledarskap. 

4.3.1 Bakgrundsfrågor - Demografi 
Enkäten som respondenterna svarar på inleds med de demografiska 
frågorna. Demografiska frågorna finns med i enkäten för att kunna 
utvärdera om till exempel kön, ålder, arbetsplats eller auktoritet har 
vissa samband till det som efterfrågas och för att se att enkäten 
omfattar en varierande bredd på respondenterna. Dels för att kunna se 
samband eller kunna dra slutsatser kring de data som samlats in och 
dels för att kunna utvärdera resultatet bättre beroende på variabler 
som till exempel arbetsplatsen. Frågorna i den första delen, 
demografiska frågorna, ställdes genom öppna eller slutna frågor 
vilket innebär att en öppen fråga kan besvaras fritt och att i en sluten 
fråga presenteras vissa alternativ som går att välja mellan (Bryman 
och Bell, 2003). Bakgrundsfrågorna som valdes för enkäten är: 
 

Kön: Denna variabel angavs med fixerade alternativ för att kunna 
sorteras genom statistiska mätningar och är därmed en sluten fråga. 
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Ålder: En öppen fråga och besvarades med ett öppet alternativ, för 

att få ett exakt svar på den tillfrågades ålder som angavs med siffror. 
 
Hur många år har du jobbat med redovisning: Besvarades som en 

öppen fråga med fritt svarsalternativ för att få fram erfarenheten i 
respondentens jobberfarenhet där åren kan ge statistiska skillnader. 

 
Har du följande auktorisation: Denna variabel besvarades med 

fixerade alternativ, sluten fråga, för att få en bra utmätning på den 
tillfrågades benämning/auktorisation i verksamheten. 

 
Hur lång tid har du arbetat hos din nuvarande arbetsgivare: 

Valdes att besvaras som ett fritt alternativ, öppen fråga, då tiden kan 
ha en stor variation i antalet år för nuvarande arbetsgivare.  

 
Vad är din position i det nuvarande företaget: Tillfrågades som en 

sluten fråga med fixerade alternativ för att få enstämmiga svar på 
positionerna och för att undvika för stort varierande svar med 
benämningar som inte kan hanteras. 

 
Arbetar du i en av följande byråer: Deloitte, Ernst och Young, 

KPMG eller PwC: Denna variabel är fixerad och en sluten fråga på 
grund av valet av företag som ses som stora företag inom revision. 

 
Hur många kolleger har du på kontoret: Besvarades genom en 

öppen fråga med fritt alternativ på grund av det varierande antal 
arbetskolleger som kan finnas för de anställda i de olika 
verksamheterna.   

4.3.2 Beroende variabler 
Detta innebär att arbetshypoteserna i denna uppsats är upprättade 
enligt att den beroende variabeln förändras när den oberoende 
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variabeln förändras. I detta fall utgör etiska ledarskapet beroende 
variabeln som betyder att ju högre det etiska ledarskapet (beroende 
variabeln) agerar efter etiska normer ökar felsökningsklimatet 
(oberoende variabeln). 

I enkäten för denna undersökning, som kommer från Brown m.fl. 
(2005) finns 10 frågor om det etiska ledarskapet som ska mäta 
ledarskapet utifrån respondenternas uppfattning om närmaste 
chefs/lednings agerande i den organisation som han/hon jobbar. 
Dessa frågor eller påståenden har sedan besvarats från en 7 gradig 
skala från 1 "stämmer inte alls" till 7 som representerar "stämmer helt 
och hållet". De frågor som finns med i enkäten omfattar följande 
meningar: 

 

"Tycker/tror du att din chef/ledning lever sitt privatliv på ett etiskt 
sätt?" 

 
"Definierar ledningen framgångar mer än enbart resultat?" 
 
"Lyssnar din chef/ledning på vad anställda säger eller har för 

åsikter?" 
 
"Tillrättavisar din chef/ledning de arbetare som inte följer de 

etiska riktlinjerna?" 
 
"Fattar din chef/ledning långsiktiga och balanserade beslut?" 
 
"Tycker du att din chef/ledning är pålitlig?" 
 
"Diskuterar din chef/ledning affärsetik och värderingar med 

anställda?" 
 
"Är din chef/ledning en förebild för att arbeta enligt etiskt rätta 

riktlinjer?" 
 



 

 30 
 

"Tar din chef/ledning hänsyn till medarbetarnas bästa?" 
 
"Frågar sig din chef/ledning vad som är etiskt korrekt att 

arbeta/agera efter när de fattar beslut?" 
 
Dessa frågor är baserade och utformade efter den modell som 

tidigare i uppsatsen beskrivits, ELS-modellen i kapitel 3 som mäter 
det etiska ledarskapets utövande i verksamheter. 

4.3.3 Oberoende variabler 
Den oberoende variabeln är den faktor som påverkar den beroende 
variabeln. För detta har påstående och frågor till den andra delen av 
enkäten tagits från VanDyck m.fl. (2005) och Rybowiak:s (2013) 
forskning om felhantering. Frågorna utformades som 35 frågor om 
hur felsökningsklimatet uppfattas i den revisionsbyrå som 
respondenten jobbar inom. Frågorna besvaras med en svarsfrekvens 
på en femgradig skala där 1 stod för "aldrig" och 5 stod för "nästan 
alltid". 
 

Enkäten som behandlar felsökningsklimat indelades i två delar med 
första delen i enkäten som behandlar 16 påståenden/frågor om 
felsökningsklimatet och dess felkorrigering. Den andra delen i 
enkäten omfattas av 19 påstående/frågor om felsökningsklimat med 
inriktning på felhantering. 

För att få reda på om det etiska ledarskapet kan tänkas påverka 
felhanteringen i denna grupp användes dessa oberoende faktorer i 
syfte för att se vilka delar som kan kopplas samman med de 
arbetshypoteser som framställts tidigare i arbetet. Enkätfrågorna 
behandlar hanteringen av fel där dessa ska kunna sammanställa en 
förmodad koppling till att det etiska ledarskapet påverkar arbetets 
utförande. 
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Dessa frågor är utformade efter den modell som det tidigare har 
skrivits om i kapitel 3, OEC-modellen.  

• Felsökningsklimat och felkorrigering  
Den första delen i enkätundersökningen om felhantering bestod av 
följande 16 frågor/påståenden att ta ställning till: 
 

"Jag upplever att vår organisation ser fel/misstag som mycket 
användbara för att förbättra arbetsprocessen." 

 
"Efter upptäckten av ett fel/misstag, tänker vi igenom hur man 

rättar det." 
 
"Efter att ett fel har påträffats, analyserar jag felet noggrant." 
 
"Om något har gått fel, tar jag mig tid att tänka igenom det." 
 
"När ett fel har gjorts, försöker jag analysera vad som orsakade 

det." 
 
"I min organisation upplever jag att vi tänker mycket på hur ett fel 

hade kunnat undvikas." 
 
"Ett fel ger viktig information för verksamhetens fortsatta 

arbetssätt." 
 
"Verksamhetens fel pekar på vad vi kan förbättra." 
 
"När jag kan behärska en uppgift, kan jag lära mig mycket av mina 

misstag för att förbättra arbetssättet." 
 
"När ett fel har inträffat, vet vi oftast hur man rättar till det." 
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"När ett fel har gjorts, korrigerar vi det direkt." 
 
"Trots att det görs misstag, låter vi det inte gå ut över det 

slutgiltiga målet." 
 
"När jag inte kan rätta ett fel själv, vänder jag mig till mina 

kolleger." 
 
"Om jag inte kan fortsätta mitt arbete efter ett fel, kan jag lita på 

att andra tar över." 
 
"När jag har gjort ett fel, kan jag fråga mina kolleger om råd hur 

jag ska fortsätta." 
 
"När jag gjort ett fel, delar jag med mig till andra så att de inte gör 

samma misstag." 
 

• Felsökningsklimat och felhantering  
Den andra delen i enkätundersökningen om felhantering bestod av 
följande 19 frågor/påståenden att ta ställning till: 
 

"När jag har gjort ett fel vet jag genast hur jag korrigerar det." 
 
"När jag gjort något fel i arbetet korrigerar jag det på direkten." 
 
"Jag släpper inte sikte på målet, fast jag kan göra fel på vägen." 
 
"Mina misstag har hjälpt mig att förbättra mitt arbete" 
 
"Om jag vill bli framgångsrik, får jag riskera att göra misstag." 
 
"Jag är ofta rädd för att begå misstag." 
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"Om jag gör ett misstag på jobbet, förlorar jag mitt lugn och blir 

arg istället." 
 
"Medan jag arbetar är jag orolig för att göra något fel." 
 
"Närhelst jag startar ett arbete, är jag medveten om att misstag 

kan inträffa." 
 
"Mestadels av tiden är jag inte förvånad över ett misstag för att jag 

är förberedd på denna situation." 
 
"Jag är beredd på att misstag kan ske i mitt arbete." 
 
"Jag förväntar mig att något kan gå fel ibland." 
 
"Jag anser att: Varför nämna ett misstag när det inte är 

uppenbart?" 
 
"Det kan vara fördelaktigt att dölja misstag" 
 
"Anställda som erkänner sina gjorda fel/misstag begår ett stort 

misstag." 
 
"När jag gjort ett fel i arbetet berättar jag för mina kolleger för att 

de ska undvika att göra samma misstag." 
 
"När jag har gjort något fel frågar jag mina kolleger hur jag skulle 

gjort det bättre/annorlunda." 
 
"När jag har gjort ett fel så tänker jag efter hur det kunde 

uppkomma." 
 
"När något gått fel i arbetet tänker jag över det mycket noggrant." 
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4.4 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 
Som tidigare beskrivits har studien omfattats att kontakta 1200 
respondenter vilket medförde att 113 svarade på enkäten och det 
omfattar en svarsfrekvens på 10,62%. 106 av dessa svar var 
fullständiga och därmed kunde denna grupp undersökas att hitta 
tänkbara samband mellan variablerna. Ett större antal respondenter 
var föräldralediga, hade bytt adresser, tagit semester, jobbar inte 
längre kvar eller annan ledighet som meddelats direkt genom autosvar 
från respondenternas mail, därav föll dessa bort omedelbart, vilket 
sänkte svarsfrekvensen. Det fanns också några av respondenterna som 
inte hade tid till att besvara frågorna och en del av respondenterna 
som besvarat enkäten delvis. Detta kunde också vara på grund av att 
svarsalternativ med "vet ej" eller "inget svar" eliminerats för att skapa 
en hög validitet. Bryman och Bell (2003) anser att risken är relativt 
stor att få tillbaka enkäter som är delvis besvarade på grund av att 
hjälp inte finns att tillgå på direkten som vid en intervju. För de frågor 
som inte besvaras, går informationen om den variabeln förlorad. 
Bortfallet bör inte vara för stort för att påverka resultatet och kan 
därmed medföra en skevhet (Bryman och Bell, 2003). 

4.5 Analysmetoder 
För att kunna testa arbetshypoteserna mot de data som samlats in 
behövs metoder användas för att förklara arbetshypoteserna sanna 
eller förkastas. Detta kommer att göras genom modellen Pearsons r. 

Pearsons r är en metod, korrelationsanalys, som visar relationer 
mellan variabler och som huvudsakligen kännetecknas av att 
koefficienten kommer att ligga mellan 0 och 1. Talet 0 kännetecknar 
att det inte finns något samband alls och 1 visar ett perfekt samband 
vilket påvisar styrkan i sambandet mellan variablerna. Desto närmare 
koefficienten ligger 1 ju starkare är sambandet och visar att 
variablerna rör sig i exakt samma riktning. Ligger koefficienten 
närmare 0 desto svagare är sambandet. Visar koefficienten -1 är det 



 

 35 
 

en perfekt negativ relation och variablerna rör sig i exakt motsatt 
riktning, då den ena variabeln ökar så minskar den andra variabeln i 
samma grad och påverkas inte av någon annan variabel. Koefficienten 
kan därmed vara positiv eller negativ och därmed påvisar riktningen 
på sambandet (Bryman och Bell, 2003). 

För att kontrollera och bekräfta undersökningens validitet och för 
att se om korrelationen mellan variablerna uppstått av en slump testas 
detta med statistisk signifikans. Detta görs genom att ta fram ett p-
värde (p står för probability) som ska understiga p < 0,05 vilket 
betyder att risken för ett samband är fem på hundra (Bryman och 
Bell, 2003).  

När korrelationen har analyserats ska en regressionsanalys göras. 
Regressionsanalysens syfte är att kunna visa effekten av en variabel 
på en annan eller flera andra variabler. Till exempel att påvisa 
effekten av den oberoende variabeln på en/flera beroende variabler. 
En regressionsanalys kan vara både bivariat och multivariat. Bivariat 
behandlar endast en oberoende och en beroende variabel (Bryman 
och Bell, 2003) medan en multivariatanalys behandlar en eller flera 
variabler (Bryman och Bell, 2003). I detta fall kommer 
regressionsanalysen att behandlas av en multivariatanalys då denna 
undersökning har fler än två oberoende variabler. 

Förklaringsgraden är en variabel som ingår i analysen av 
regressionen och betecknas som R². Förklaringsgraden mäter hur väl 
variationen i den oberoende variabeln förklarar variationen i den 
beroende variabeln. Detta kan sen utläsas med måttet mellan 0-1, i 
procent, och tolkas som att desto högre värde ju bättre 
förklaringskraft (Sundell, 2009). Signifikanttest utförs också för att 
samband inte har uppkommit genom slumpen. Detta kommer att 
göras genom ett t-test och F-test, avgörande om det är den enskilda 
variabeln eller modellen i sin helhet som mäts (Sundell, 2010). 

Varje variabels betavärde beräknas också i regressionsanalysen. 
Betavärdet förklarar den oberoende variabelns påverkan på den 
beroende variabeln som därmed betyder att ett högt betavärde för den 
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oberoende variabeln har en hög påverkan på den beroende variabeln 
(Sundell, 2011).  

4.6 Validitet och reliabilitet 
Bryman och Bell (2003) beskriver att validiteten handlar om att ett 
mått verkligen mäter vad det är avsett att mäta. Detta arbete gör som 
tidigare forskning gjort, använder samma mätesätt och svarsalternativ 
för att skapa en bra validitet. Översättningen från engelska till 
svenska har gjorts noggrant för att skapa så god validitet som möjligt 
till undersökningen.  

Reliabilitet behandlar graden av överensstämmelse mellan olika 
observationer vilket betyder att två eller flera observatörer kan vara 
överens om samlingen av normer av de beteenden som ingår i 
observationen (Bryman och Bell, 2003). Detta arbete kommer att 
använda samma normer, skalor och beteckningar för att skapa 
reliabilitet för just denna undersökning.  
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5. Resultat 
I detta kapitel kommer insamlade data från den gjorda 
enkätundersökningen att analyseras. Resultaten från undersökningen 
kommer att presenteras och arbetshypoteserna kommer att testas 
genom den valda analysmetoden.  

5.1 Demografisk profil av urvalet 
Undersökningen fick totalt en respons av 113 svarande. 106 
respondenter svarade på frågan om kön varav 78 män och 28 kvinnor. 
Detta ger en procentsats på 73,58% män och 26,42% kvinnor. Ett 
bortfall av 7 respondenter som motsvarar 6,19%. 

Fördelningen av respondenternas ålder hade en svarsprocent på 
93,81% och en fördelning på 83 svarade män och 23 svarande 
kvinnor av totalt 106. Den yngsta respondenten var 29 år gammal och 
den äldsta respondenten som svarande var 66 år gammal. 
Medelåldern på respondenterna var 50 år och motsvarade medelvärde 
på 49,29 år.  

Arbetad tid med redovisning visade en ganska varierande bredd 
då den svarande respondent som arbetat kortast tid endast arbetat 
under mindre än 1 år (0 år) och den som arbetet längst med 
redovisning hade arbetat 43 år. Medelvärdet blev 22,86 år med en 
total svarsfrekvens på 93,81%, med totalt 106 svarande respondenter.  

75 respondenter var auktoriserade revisorer som därav utgjorde 
30 godkända revisorer vilket medförde en procentsats på 71,43% för 
auktoriserade och 28,57% utgjordes av godkända revisorer. Detta 
medförde ett bortfall på 8 respondenter, 7,08%. 

Den revisor som jobbat kortast tid hade jobbat 1 år och den som 
jobbat längst 40 år. Medelvärdet blev därmed 14,66 år. Medianen 
blev 13 år. 93,81% besvarat denna fråga. 
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Procentsatsen för de följande alternativen som angavs i 
enkätundersökning visade på att 0% var Junior, Senior 5,22%, 
Manager 26,09%, Partner 48,70% och det sista alternativet Annan 
12,17%. (Svarsalternativet "Annan" kunde väljas om revisorn i fråga 
hade en annan benämning än de svarsalternativen som gavs i 
enkäten). Bortfallet blev 6,19%. 

Respondenter som besvarade enkäten svarade 52 "Ja" på att de 
jobbade i ett Big 4-företag, "Nej" svarade 54. Även under denna post 
visade det sig att bortfallet blev 6,19%. 

Den revisor som hade flest antal kolleger på sin arbetsplats hade 
1500 medarbetare och minsta antal kolleger var ingen (0 kolleger). 
Detta medförde ett medelvärde på 286,3. Vilket visade på en stor 
variation/spann och bredd i det antalet kolleger som fanns i företaget 
där respondenten arbetade. 

Tabell 2 visar en summering av de demografiska frågorna med 
mätningar och resultat. Tabellen består av variabler (frågorna i 
enkäten), frekvens, medelvärde och standardavvikelse som förklaras 
nedan. 
 

Variabler    Frekvens Medelvärde Standardavvikelse 

Män 

Kvinnor 

Ålder 

Arbetserfarenhet 

Auktoriserad revisor 

Godkänd revisor 

Nuvarande arbetsgivare 

Junior 

Senior 

Manager 

Partner 

Annan 

Big 4-företag 

Annat företag 

Kolleger 

83 

28 

 

 

75 

30 

 

0 

6 

30 

56 

14 

52 

54 

 

 

49,29 

22,86 

 

 

14,66 

 

 

 

 

 

 

 

286,3 

 

 

10,715 

11,714 

 

 

10,750 

 

 

 

 

 

 

 

421,053 

Tabell 2: Sammanfattning av demografiska frågor. 
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Tabell 2 omfattar frekvensen av det antalet svarande 

respondenter som till exempel är män eller kvinnor. Medelvärdet 
utgörs av vilket medelvärde som tillexempel åldern på de svarande 
respondenterna tillgodoser genom att endast besvara frågan om ålder. 
Standardavvikelsen avser ett statistiskt mått på värdena i populationen 
för denna förstudie och som avviker från medelvärdet.  

 
Observera, att denna förstudie enbart undersöker den grupp av 

revisorer som besvarade enkätfrågorna och utgör därför enbart ett 
tänkbart samband och svar till detta arbete. Syftet är därför inte att 
testa utan ta fram möjliga variabler för att senare i andra studier 
kunna testa detta. 

5.2 Inledande analys 
Innan dataanalysen inleds utförs justeringar av de variabler som ingår 
i studien med att enskilda frågor binds samman till skalor och att 
skalornas inre reliabilitet testas. Ett flertal variabler i tidigare studier 
består av skalor, såsom skalorna för felhantering, felsökningsklimat 
och etiskt ledarskap. För att kunna göra en multipel regression av 
dessa variabler kan en situation tillskapas där de oberoende faktiska 
variablerna uppvisar låg inbördes korrelation, vilket kan ske genom 
användning av Principal Components Analysis (PCA), eller som kan 
översättas till svenska principalkomponentanalys.  

 PCA med varimaxrotation utfördes på frågorna som mäter 
felhantering (19 frågor), varvid det eftersträvades att dimensioner 
kunde utvinnas som återspeglade benägenheten till handling som är 
effektiv för en revisor. Analysen visade, efter det att frågor med högre 
korsladdning än 0,3 hade strukits att enkäten i denna del kunde 
representeras med fyra dimensioner då endast två hade en för denna 
analys relevant inriktning mot hantering av fel. Dessa två dimensioner 
redovisas i Tabell 3. De två dimensionerna kommer att i 
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fortsättningen kallas Lärande (dimension 1) respektive Korrigering 
(dimension 2) och används i den följande analysen av samband 
mellan felhantering (Lärande och Korrigering), felsökningsklimat och 
etiskt ledarskap.  

 

Faktorladdning  

Component  

Lärande Korrigering 

3.1 När jag har gjort ett fel 

vet jag genast hur jag 

korrigerar det. 

-,067 ,904 

3.2 När jag gjort något fel i 

arbetet korrigerar jag det på 

direkten. 

,295 ,584 

3.17 När jag har gjort något 

fel frågar jag mina kolleger 

hur jag skulle gjort det 

bättre/annorlunda. 

,709 -,274 

3.18 När jag har gjort ett fel 

så tänker jag efter hur det 

kunde uppkomma. 

,866 ,135 

3.19 När något gått fel i 

arbetet tänker jag över det 

mycket noggrant. 

,827 ,262 

Tabell 3: Faktorstruktur hos variabeln felhantering. 
 

Samtliga faktorladdningar översteg 0,5 och ingen korsladdning 
var över 0,3 och därmed visar ett tänkbart samband till revisorernas 
benägenhet att hantera fel och påverkan av det etiska ledarskapet som 
också påvisar att lärande av fel och att korrigering agerar högst i 
samband med felsökningsarbetet. 

5.2.1 Faktoranalys av etiskt ledarskap 
Faktoranalysen av etiskt ledarskap gav följande resultat. Tre frågor 
utgick på grund av korsladdning över 0,3 varpå en endimensionell 
struktur kunde identifieras. De tre frågorna som utgick var "Definierar 
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ledningen framgångar mer än enbart resultat?”, "Tillrättavisar din 
chef/ledning de arbetare som inte följer de etiska riktlinjerna?" och 
"Tar din chef/ledning hänsyn till medarbetarnas bästa?".  

 
Faktorladdning  

Component 

4.1 Tycker/tror du att din 

chef/ledning lever sitt 

privatliv på ett etiskt sätt? 

,604 

4.3 Lyssnar din 

chef/ledning på vad 

anställda säger eller har för 

åsikter? 

,675 

4.5 Fattar din chef/ledning 

långsiktiga och balanserade 

beslut? 

,837 

4.6 Tycker du att din 

chef/ledning är pålitlig? 
,913 

4.7 Diskuterar din 

chef/ledning affärsetik och 

värderingar med anställda? 

,813 

4.8 Är din chef/ledning en 

förebild för att arbeta med 

etiska riktlinjer? 

,902 

4.10 Frågar sig din 

chef/ledning vad som är 

etisk korrekt att 

arbeta/agera efter när de 

fattar beslut? 

,707 

Tabell 4: Faktorstruktur hos variabeln för etiskt ledarskap. 
 

Resultatet av PCA för faktoranalysen av etiskt ledarskap redovisas 
i Tabell 4, och sammanfattar de variabler som korsladdade högst och 
som därmed visar på hög trovärdighet för påverkan av det etiska 
ledarskapet på arbetsplatsen.  
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5.2.2 Faktoranalys av felsökningsklimat 
Faktoranalysen av felsökningsklimat ledde till en reducering av den 
ursprungliga enkäten av 16 frågor till en tvåfaktorstruktur bestående 
av 5 frågor enligt Tabell 5. Frågor med korsladdning över 0,3 ströks 
och faktorer som inte kunde ges en i sammanhanget relevant 
teoretiskt tolkning ströks också. Den första faktorn uttrycker en 
repressiv inställning hos organisationsklimatet till att fel har begåtts, 
varför den kallas Repressiv, och den andra komponenten uttrycker en 
mer öppen, tillåtande, hållning med inslag av lärande av misstag 
varför den hädan efter kallas Utveckling. Efter faktoranalysen 
testades de erhållna skalorna med avseende på inre reliabilitet med 
Cronbach alfa-värden och samtliga skalor hade värden över 0,7 vilket 
antyder att skalorna har en tillfredsställande inre reliabilitet.  

 

Rotated Component Matrixa 

Component  

Repressiv Utveckling 

2.1 Jag upplever att vår 

organisation ser fel/misstag 

som mycket användbara för 

att förbättra 

arbetsprocessen. 

,035 ,850 

3.1 I min organisation, kan 

jag känna mig stressad när 

jag gjort ett fel. 

,834 ,010 

3.2 Mina kolleger och jag 

känner oss besvärade att ha 

gjort ett fel. 

,743 ,103 

2.6 I min organisation 

upplever jag att vi tänker 

mycket på hur ett fel hade 

kunnat undvikas. 

,158 ,797 

3.11 I min organisation kan 

det vara skadligt att göra 

sina fel kända för andra. 

,509 ,250 

Tabell 5: Faktoranalys av variabeln felsökningsklimat. 
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Faktoranalysen belyser felsökningsklimatet med korsladdningar på 
de faktorer, som tidigare beskrevs, som har betydelse för revisorernas 
felsökningsarbete.   

5.3 Regressionsanalys  
Sambanden mellan benägenheten att hantera fel och 
felhanteringsklimatet undersöktes med multipelregression enligt 
tabellerna 6 och 7. På samma sätt undersöktes relationen mellan etiskt 
ledarskap och benägenheten att hantera fel i samma regressioner. 
Slutligen undersöktes sambanden mellan etiskt ledarskap och 
felsökningsklimat med multipelregressioner beskrivna i tabellerna 7 
och 8. De första två regressionerna visar att det inte finns något 
samband mellan etiskt ledarskap och första dimensionen av 
benägenheten att hantera fel i detta urval av revisorer men däremot 
med den andra dimensionen (Lärande av fel). 
Regressionskoefficienten för ELS är insignifikant i den första av 
regressionerna, vilket visar att dimensionen Felkorrigering av 
benägenheten att hantera fel inte är relaterad till ELS. Däremot är 
regressionskoefficienten för ELS signifikant (p = 0,032) i den andra 
regressionen och koefficienten är positiv (0,183) vilket antyder ett 
positivt samband mellan ELS och dimensionen Lärande av fel.  
 Det finns ett samband mellan benägenheten att hantera fel och 
felsökningsklimat. I Tabell 6 finns en signifikant (p = 0,015) för 
klimatdimensionen Utveckling. Benägenheten att korrigera fel som 
uppstår vid revision ökar alltså med mer tillåtande och utvecklande 
felsökningsklimat.  
 

 B-koefficient SE Sig. 
1.3 Hur många år har du jobbat med redovisning? 
1.7 Arbetar du i en av följande byråer: Deloitte, Ernst och 
Young, KMPG eller PwC? 
RepressivKlimat 
Utveckling 
ELS 

.214 

.171 
 

.122 

.303 

.130 

.470 

.011 
 

.126 

.121 

.130 

.109 

.170 
 

.336 

.015 

.601 

Modell Summering Adj R²= .100 F= 2,373 p= 0,50 



 

 44 
 

Tabell 6: Regressionsanalys med Felkorrigering som variabel. 
 

 B-koefficient SE Sig. 
1.3 Hur många år har du jobbat med redovisning 
1.7 Arbetar du i en av följande byråer: Deloitte, Ernst och 
Young, KMPG eller PwC? 
RepressivKlimat 
Utveckling 
ELS 

.112 

.087 
 

.080 

.063 

.183 

.012 

.259 
 

.134 

.129 

.138 

.427 

.506 
 

.550 

.627 

.032 
Modell Summering Adj R²= .050 F= 2,754 p= 0,45 

Tabell 7: Regressionsanalys med Lärande av fel som variabel. 

 

Tabellerna 8 och 9 nedan rapporterar regressioner med 
Felsökningsklimat som beroende variabel (en regression med vardera 
av de två dimensionerna hos Felsökningsklimat). Endast regression 
nummer 2 antyder ett samband mellan ELS och felsökningsklimat, 
dimensionen Utveckling.  
 

För RepressivKlimat och UtvecklingKlimat som beroende variabel 
erhölls följande tabeller: 
 

 B-koefficient SE Sig. 
1.3 Hur många år har du jobbat med redovisning 
1.7 Arbetar du i en av följande byråer: Deloitte, Ernst och 
Young, KMPG eller PwC? 
ELS 

-.021 
-.231 

 
-0.42 

.011 

.251 
 

.134 

.071 

.361 
 

.757 
Modell Summering Adj R²= .031 F= 1.667 p= .184 

Tabell 8: Regressionsanalys med RepressivKlimat som variabel. 
 

 B-koefficient SE Sig. 
1.3 Hur många år har du jobbat med redovisning 
1.7 Arbetar du i en av följande byråer: Deloitte, Ernst och 
Young, KMPG eller PwC? 
ELS 

.002 

.008 
 

.085 

.011 

.251 
 

.134 

.836 

.976 
 

.039 
Modell Summering Adj R²= .044 F= 2.629 p= .042 

Tabell 9: Regressionsanalys med UtvecklingKlimat som variabel. 

 
Tabellerna sammanfattar variablerna och samband till det etiska 

ledarskapet där signifikansvärdet, standardavvikelse och B-
koefficienten kan avläsas för vidare granskning i kommande kapitel. 
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5.4 Korrelationsanalys 
En korrelationsanalys utfördes och visas i Tabell 10. Korrelationerna 
gav preliminärt stöd till sambandet mellan etiskt ledarskap och 
arbetstiden. Samband hittas också mellan etiskt ledarskap och lärande 
av fel och utveckling, vilka gick helt i linje med regressionerna. 
Positiva och signifikanta korrelationer erhölls mellan variablerna 
Felkorrigering och Utveckling, mellan ELS och Lärande, och mellan 
ELS och Utveckling.  
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Correlations 

 1.3 Hur 

många år 

har du 

jobbat med 

redovisning? 

1.7 

Arbetar du 

i en av 

följande 

byråer:  

Big-4 

Felkorr-

igering 

Lärande- 

avfel 

 

Repressiv 

Klimat 

Utveck-

ling 

Ledar-

skap 

Pearson Correlation 1       

Sig. (2-tailed) 
 

      

1.3 Hur många 

år har du 

jobbat med 

redovisning? 
N 113       

Pearson Correlation -,038 1      

Sig. (2-tailed) ,769 
 

     

1.7 Arbetar du i 

en av följande 

byråer: Big-4 N 113 113      

Pearson Correlation ,200 ,136 1     

Sig. (2-tailed) ,116 ,289 
 

    Felkorrigering 

N 113 113 113     

Pearson Correlation ,150 ,050 ,000 1    

Sig. (2-tailed) ,240 ,699 1,000 
 

   Lärandeavfel 

N 113 113 113 113    

Pearson Correlation -,254
*
 -,101 ,043 ,023 1   

Sig. (2-tailed) ,045 ,430 ,739 ,855 
 

  
RepressivKlim

at 

N 113 113 113 113 113   

Pearson Correlation ,000 ,015 ,305
*
 ,050 ,000 1  

Sig. (2-tailed) ,999 ,907 ,015 ,695 1,000 
 

 Utveckling 

N 113 113 113 113 113 113  

Pearson Correlation ,336
**
 -,130 ,121 ,213

*
 -,107 ,076

*
 1 

Sig. (2-tailed) ,007 ,310 ,346 ,032 ,406 ,036 
 

Ledarskap 

N 113 113 113 113 113 113 113 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabell 10: Pearsons korrelation för beroende och oberoende variabler. 
 
Korrelationstabellen avser att sammanfatta och ge en överblick av 

vilka variabler som visade på ett möjligt samband till det etiska 
ledarskapet och felsökningsklimatet. 
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5.5 Resultat 
Det resultat som har utvunnits ur de statistiska testerna som gjorts 
kommer här att sättas i relation till de utformade arbetshypoteserna 
för arbetet. 

5.5.1 Signifikanta variabler i denna grupp 
De variabler som hade en signifikant påverkan på den testade 
variabeln kommer att genom de statistiska testerna som gjorts att 
presenteras närmare. 
 

H1: "Högt felsökningsklimat skapar en benägenhet att hantera fel."  
Av de statistiska testerna som utförts hittas ett möjligt samband 

mellan felsökningsklimat och benägenheten att hantera fel vilket 
påvisas i tabell 6. Som också visar på signifikans mellan 
Felkorrigering och Utveckling, vilket medför att benägenheten att 
korrigera fel ökar med ett mer tillåtande och utvecklande 
felsökningsklimat. Detta medför en möjlighet att vidare undersöka ett 
samband och där med en tänkbar acceptans av den första 
arbetshypotesen. 

 
H2: "Etiskt ledarskap påverkar benägenheten att hantera fel." 
Även denna arbetshypotes stöddes till viss del av data i denna 

undersökning. Ett starkare etiskt ledarskap är enligt tabell 6 kopplat 
till en ökad benägenhet att hanterar fel på ett sätt som leder till 
lärande av fel, medan ett starkare etiskt ledarskap inte kunde relateras 
till en minskad eller ökad benägenhet att hantera fel, innebärande en 
korrigering av fel. Felhanteringen påverkas endast i en av två 
uppmätta riktningar. Detta påvisar också en möjlighet att vidare 
undersöka och testa. 

 
H3: "Etiskt ledarskap har en inverkan på felsökningsklimatet i 

revisionsorganisationer." 
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Tabell 8 indikerar ett möjligt samband mellan etiskt ledarskap och 
felsökningsklimat med dimensionen Utveckling. Ett starkare etiskt 
ledarskap är relaterat till en ett felsökningsklimat präglat av de 
karakteristiska som ingår i klimatdimensionen Utveckling. H3 
innebär således också en möjlighet att vidare testa.  

5.6 Sammanfattning av arbetshypotesernas 
resultat 
Nedan i tabellen visas arbetshypoteserna och resulterat för 
acceptans/förkastning eller annat resultat som kommer att diskuteras i 
kapitel 6 Slutsats. 

 
H1 Högt felsökningsklimat skapar en benägenhet att hantera fel. Möjlighet att undersöka 

vidare. 

H2 Etiskt ledarskap påverkar benägenheten att hantera fel. Möjlighet att undersöka 

vidare. 

H3 Etiskt ledarskap har en inverkan på felsökningsklimatet i 

revisionsorganisationer. 

Möjlighet att undersöka 

vidare. 

Tabell 11: Sammanfattning av arbetshypotesernas resultat. 
 
De arbetshypoteser som satts upp möjliggör att vidare kunna 

undersöka detta genom en större undersökning och granskning. 
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6. Slutsats 
I detta kapitel kommer resultatet av det som framkommit av 
undersökningen att diskuteras. Kritik och konsekvenser av resultatet 
kommer här att diskuteras för att sedan komma fram till ett förslag 
om vidare forskning om ämnet.  

6.1 Diskussion av resultat och slutsats 
Donle och Gronewold (2011) skriver i sin pionjärstudie av 
felsökningsklimat och felhantering i revisionsfirmor, genom 
professionella normer för både etik och kvalitetskontroll behövs det 
att revisorer följer grundläggande principer som yrkeskompetens och 
omsorg. Med omsorg menas i sammanhanget att på eget ansvar agera 
noggrant i enlighet med de krav som finns i uppdraget. I en sådan 
verksamhet finns goda skäl att misstänka att dimensioner av 
ledarskap kan ha en inverkan på dels klimat och kultur dels på 
benägenheten hos enskilda revisorer att på olika sätt ta tag i fel som 
upptäckas. Följande fråga har undersökts i föreliggande studie.  
 

� Finns det ett samband mellan det etiska ledarskapet och 
felsökningsklimatet i en revisionsorganisation? 

 
Analysen av denna förstudie visar och som redan framkommit 

finns att det finns ett tänkbart och möjligt samband mellan det etiska 
ledarskapet och felsökningsklimat i revisionsbolag i denna grupp. 
Detta betyder att om det etiska ledarskapet ökar så ökar också 
organisationens inriktning mot att styra de individuella revisorernas 
beteende mot en ökad eller stärkt felhantering. Detta kan tolkas att ju 
mer etik och moral som ledarskapet tillämpar desto mer uppmuntras 
revisorerna att hantera fel. Rybowiaks (2013) forskningsresultat visar 
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att felhantering kräver att verksamhetens personal har ett utvecklat 
sinne för att kunna hantera oförväntade fel, kommunicera fel och att 
besitta kompetens att hantera fel. Föreliggande studie antyder att det 
finns anledning att stärka dessa beteenden genom ett starkt etiskt 
ledarskap hos managers och partners i revisionsbolag.  

För att revisorer ska kunna hantera oförväntade fel kan erfarenhet 
omfattas av kompetens för att hantera dessa fel. Kompetens fås 
genom att arbeta kontinuerligt och hantera uppkommande fel istället 
för att undangömma. Däremot kan benägenheten att hantera fel 
komma av att revisorerna har erfarenhet och kunskap som gör att 
felhanteringen och felsökningen underlättar att behandla dessa fel 
trots att ledarskapet inte utövas med etiska normer. Därmed gör detta 
att det blir en viss antydan till acceptans och en möjlighet att vidare 
testa detta i fördjupade studier som till exempel Rybowiak:s (2013) 
resultat också påvisar, att det behövs kompetens och erfarenhet för 
felhantering, mer än etiskt ledarskap. 

 
Den andra frågan var: 
 

� Finns samband mellan felsökningsklimat, etiskt ledarskap och 
hanteringen av fel? 
  

Resultatet påvisar att det finns klart samband mellan 
felsökningsklimat och utveckling till revisorernas benägenhet att 
hantera fel, men bara för denna grupp och förstudie. Detta resultat 
bekräftar tidigare fynd (Donle och Gronewold, 2011) att klimat 
påverkar individens benägenhet till beteende när det gäller 
felhantering. Detta resultat betyder att benägenheten att korrigera fel 
som uppstår vid revision ökar med ett mer tillåtande och utvecklande 
felsökningsklimat som också innebär en möjlighet att vidare kunna 
testa. Eftersom även det etiska ledarskapet är relaterat både till 
benägenheten att hantera fel och till felsökningsklimatet tycks det 
som om ledningen behöver stå bakom revisorernas arbete och tillåta 
att fel bejakas och hanteras på ett konstruktivt sätt för att lära sig av 
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misstag och reducera felen i kommande arbeten. Donle och 
Gronewold:s (2011) forskningsresultat visar på att 
revisionsorganisationens felsökningsklimat påverkar revisorernas 
individuella hantering av egna fel som i sin tur påverkar hur de 
kommer att hantera klienters fel. Betydelsen av ett klimat som präglas 
av en viss öppenhet för att revisorerna ska kunna hantera fel på ett 
korrekt sätt kan kopplas till VanDycks m.fl. (2005) forskningsresultat 
där de bekräftar att benägenheten att korrigera fel ökar med en mer 
tillåtande och utvecklande felsökningsklimat. Resultat påvisar också 
det fruktbara i att ständigt utveckla bättre strategier för hantering av 
fel, som därmed ska minska de negativa aspekterna av fel. 

Andra forskningsresultat illustrerar vikten av en organisations 
förmåga att stödja den etiska kulturen för att kunna skapa 
engagemang från professionella medarbetare som revisorer (Shafer 
och Wang, 2009). Revisorerna har en inneboende vilja att agera 
etiskt, det vill säga det finns en sådan vilja knuten till den 
professionella identiteten vilket bidrar till  ett felsökningsklimat som 
innebär att arbeta efter etiska normer vare sig organisationen omfattas 
av ett starkt etisk ledarskap eller ej. Detta tenderar att tyckas som 
positivt av revisorer. Felsökningsklimat kan därför också vara 
positiva som skapare av engagemang för revisionsbolaget från 
enskilda revisorer.   

6.2 Studiens empiriska nytta 
Resultaten av denna förstudie och undersökning påvisar att ledningen 
i revisionsbolag kan fokusera på att stödja revisorerna i 
felhanteringen. Ett ledarskap som befrämjar etiska gärningar tycks 
också befrämja en önskvärd inställning till felhantering bland 
enskilda revisorer. Empirisk nytta kan därmed ses ur ledningens 
perspektiv som att stötta och underlätta för revisorernas felhantering 
för att skapa det klimat som verksamheten vill uppnå, det vill säga 
stödjande felsökningsklimat.  
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Denna undersökning inom ämnet felsökningsklimat och etiskt 
ledarskap kan bidra till att revisionsbyråerna kan fokusera på andra 
aspekter av ledarskap eftersom fel har en stor betydelse för revision. 
Därmed finns möjlighet att vidare undersöka detta resultat och vidare 
testa.  

6.3 Kritik till studien 
En kritisk granskning av studien omfattar att se till vad som kunde ha 
gjorts bättre eller annorlunda för att erhålla ett bättre arbete.  

Under denna undersökning blev studiens respondenter något färre 
till antalet vid enkätundersökningen  än väntat vilket kan ha påverkat 
resultatet. Dessutom har analysen av dimensioner av 
felsökningsklimat och benägenhet att hantera fel varit komplicerad 
och behäftad med sådana frihetsgrader att en tolkning av 
dimensionernas innebörd endast kan göras med försiktighet.  Således 
öppnar detta upp flera möjligheter att på ett större antal respondenter 
göra en grundligare undersökning och test av de variabler som nu 
tagits fram. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Det kvarstår frågor som att se till hur resultatet hade blivit med ett 
större antal respondenter som hade besvarat enkäten. Kanske det finns 
intresse av att fokusera på att öka antalet respondenter som också 
kommer göra en större studie av det variabler som tagits fram för 
denna förstudie.. 

Dessutom kan framtida undersökningar vidare studera hur 
begreppen felsökningsklimat och benägenhet att hantera fel bäst kan 
operationaliseras för högre träffsäkerhet mot de fenomen som kan 
anses vara mest relevanta för revisorer. Mätskalorna som 
föreliggande studie utgått från är komplicerade och många frågor är 
mindre relevanta vilket kunde ha minimerats ytterligare.  
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Bilaga 1 - Enkät 
 

Hej! 
Jag är en student från Högskolan i Gävle, som jobbar med ett examensarbete 

inom redovisning och ledarskap. Jag har valt att göra ett arbete som kommer att 
behandla revisionsorganisationernas felsökningsklimat och/eller vilken 

påverkan det etiska ledarskapet har på arbetet. Jag hoppas att ni kan ta er tid för 
att besvara dessa frågor som enkäten innehåller och skulle bli väldigt tacksam 
för detta och skulle hjälpa mig i strävan att få fram ett resultat till min studie. 
Svaren är helt anonyma och om det finns oklarheter eller andra övriga frågor 

går det bra att kontakta mig på mail. eep10mvn@student.hig.se  
Med Vänliga Hälsningar  

Maria Vedin 
 

Demografiska frågor 

1.1 Kön? 

�  man �  kvinna 

1.2 Din ålder? 

________________________________________ 

1.3 Hur många år har du jobbat med redovisning? 

________________________________________ 

1.4 Har du följande auktorisation? 

�  Auktoriserad revisor �  Godkänd revisor 

1.5 Hur långt tid har du arbetat hos din nuvarande arbetsgivare? 

________________________________________ 

1.6 Vad är din position i det nuvarande företaget? 

�  Junior �  Senior �  Manager �  Partner �  Annan 
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1.7 Arbetar du i en av följande byråer: Deloitte, Ernst och Young, KMPG 
eller PwC? 

�  Ja �  Nej 
 

1.8 Hur många kolleger har du på kontoret? 

  
 

Felsökningsklimat 
 
2.1 Jag upplever att vår organisation ser fel/misstag som mycket användbara för 
att förbättra arbetsprocessen. 

□1- Nästan Alltid □ Ofta □Ibland □ Sällan □ 6- Aldrig 

2.2 Efter upptäckten av ett fel/misstag, tänker vi igenom hur man rättar till det. 

□1- Nästan Alltid □ Ofta □Ibland □ Sällan □ 6- Aldrig 

2.3 Efter ett fel har påträffats, analyserar jag felet noggrant. 

□1- Nästan Alltid □ Ofta □Ibland □ Sällan □ 6- Aldrig 

2.4 Om något har gått fel, tar jag mig tid att tänka igenom det. 

□1- Nästan Alltid □ Ofta □Ibland □ Sällan □ 6- Aldrig 

2.5 När ett fel har gjorts, försöker jag analysera vad som orsakade det. 

□1- Nästan Alltid □ Ofta □Ibland □ Sällan □ 6- Aldrig 

2.6 I min organisation upplever jag att vi tänker mycket på hur ett fel hade 
kunnat undvikas.  

□1- Nästan Alltid □ Ofta □Ibland □ Sällan □ 6- Aldrig 

2.7 Ett fel ger viktig information för verksamhetens fortsatta arbetsätt.  

□1- Nästan Alltid □ Ofta □Ibland □ Sällan □ 6- Aldrig 

2.8 Verksamhetens fel pekar på vad vi kan förbättra. 

□1- Nästan Alltid □ Ofta □Ibland □ Sällan □ 6- Aldrig 

2.9 När jag behärskar en uppgift, kan jag lära mig mycket av mina misstag för 
att förbättra arbetssättet. 

□1- Nästan Alltid □ Ofta □Ibland □ Sällan □ 6- Aldrig 

2.10 När ett fel har inträffat, vet vi oftast hur man rättar till det. 

□1- Nästan Alltid □ Ofta □Ibland □ Sällan □ 6- Aldrig 
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2.11 När ett fel har gjorts, korrigerar vi det direkt.  

□1- Nästan Alltid □ Ofta □Ibland □ Sällan □ 6- Aldrig 

2.12 Trots att det görs misstag, låter vi det inte gå ut över det slutligtiga målet.  

□1- Nästan Alltid □ Ofta □Ibland □ Sällan □ 6- Aldrig 

2.13 När jag inte kan rätta ett fel själv, vänder jag mig till mina kolleger.  

□1- Nästan Alltid □ Ofta □Ibland □ Sällan □ 6- Aldrig 

2.14 Om jag inte kan fortsätta mitt arbete efter ett fel, kan jag lita på att andra 
tar över.  

□1- Nästan Alltid □ Ofta □Ibland □ Sällan □ 6- Aldrig 

2.15 När jag gjort ett fel, kan jag fråga mina kolleger om råd hur jag ska 
fortsätta.  

□1- Nästan Alltid □ Ofta □Ibland □ Sällan □ 6- Aldrig 

2.16 När jag gjort ett fel, delar jag med mig det till andra så att det inte gör 
samma misstag. 

□1- Nästan Alltid □ Ofta □Ibland □ Sällan □ 6- Aldrig 
 
3.1 När jag gjort ett fel vet jag genast hur jag korrigerar det. 

□1- Nästan Alltid □ Ofta □Ibland □ Sällan □ 6- Aldrig 

3.2 När jag gjort ett fel i arbetet korrigerar jag det på direkten. 

□1- Nästan Alltid □ Ofta □Ibland □ Sällan □ 6- Aldrig 

3.3 Jag släpper inte sikte på målet, fast jag kan göra fel på vägen. 

□1- Nästan Alltid □ Ofta □Ibland □ Sällan □ 6- Aldrig 

3.4 Mina misstag har hjälpt mig att förbättra mitt arbete. 

□1- Nästan Alltid □ Ofta □Ibland □ Sällan □ 6- Aldrig 

3.5 Om jag vill bli framgångsrik, får jag riskera att göra misstag. 

□1- Nästan Alltid □ Ofta □Ibland □ Sällan □ 6- Aldrig 

3.6 Jag är ofta rädd för att begå misstag. 

□1- Nästan Alltid □ Ofta □Ibland □ Sällan □ 6- Aldrig 

3.7 Om jag gör ett misstag på jobbet, förlorar jag mitt lugn och blir arg istället. 

□1- Nästan Alltid □ Ofta □Ibland □ Sällan □ 6- Aldrig 

3.8 Medan jag arbetar är jag orolig för att göra något fel. 
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□1- Nästan Alltid □ Ofta □Ibland □ Sällan □ 6- Aldrig 

3.9 Närhelst jag startar ett arbetet, är jag medveten om att misstag kan inträffa. 

□1- Nästan Alltid □ Ofta □Ibland □ Sällan □ 6- Aldrig 

3.10 Mestadels av tiden är jag inte förvånad över ett misstag för att jag är 
förberedd på denna situation. 

□1- Nästan Alltid □ Ofta □Ibland □ Sällan □ 6- Aldrig 

3.11 Jag är beredd på att misstag kan ske i mitt arbete. 

□1- Nästan Alltid □ Ofta □Ibland □ Sällan □ 6- Aldrig 

3.12 Jag förväntar mig att något går fel ibland. 

□1- Nästan Alltid □ Ofta □Ibland □ Sällan □ 6- Aldrig 

3.13 Jag anser att: "Varför nämna ett misstag när det inte är uppenbart?". 

□1- Nästan Alltid □ Ofta □Ibland □ Sällan □ 6- Aldrig 

3.14 Det kan vara fördelaktigt att dölja misstag. 

□1- Nästan Alltid □ Ofta □Ibland □ Sällan □ 6- Aldrig 

3.15 Anställda som erkänner sina gjorda fel/misstag, begår ett stort misstag. 

□1- Nästan Alltid □ Ofta □Ibland □ Sällan □ 6- Aldrig 

3.16 När jag gjort ett fel i arbetet berättar jag för mina kolleger för att det ska 
undvika att göra samma misstag. 

□1- Nästan Alltid □ Ofta □Ibland □ Sällan □ 6- Aldrig 

3.17 När jag gjort något fel frågar jag mina kolleger hur jag skulle gjort det 
bättre/annorlunda. 

□1- Nästan Alltid □ Ofta □Ibland □ Sällan □ 6- Aldrig 

3.18 När jag gjort ett fel så tänker jag efter hur det kunde uppkomma.  

□1- Nästan Alltid □ Ofta □Ibland □ Sällan □ 6- Aldrig 

3.19 När något gått fel i arbetet tänker jag över det mycket noggrant. 

□1- Nästan Alltid □ Ofta □Ibland □ Sällan □ 6- Aldrig 

 
Etiskt klimat 
4.1 Tycker/tror du att din chef/ledning lever sitt privatliv på ett etiskt sätt? 

□1- Stämmer inte alls □  □   □  □  □   □ 7 - Stämmer helt 

4.2 Definierar ledningen framgångar mer än resultat? 
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□1- Stämmer inte alls □  □   □  □  □   □ 7 - Stämmer helt 

4.3 Lyssnar din chef/ledning på vad anställda säger eller har för åsikter? 

□1- Stämmer inte alls □  □   □  □  □   □ 7 - Stämmer helt 

4.4Tillrättavisar din chef/ledning de arbetare som inte följer etiska riktlinjer? 

□1- Stämmer inte alls □  □   □  □  □   □ 7 - Stämmer helt 

4.5 Fattar din chef/ledning långsiktiga och balanserade beslut? 

□1- Stämmer inte alls □  □   □  □  □   □ 7 - Stämmer helt 

4.6 Tycker du att din chef/ledning är pålitlig? 

□1- Stämmer inte alls □  □   □  □  □   □ 7 - Stämmer helt 

4.7 Diskuterar din chef/ledning affärsetik och värderingar med anställda? 

□1- Stämmer inte alls □  □   □  □  □   □ 7 - Stämmer helt 

4.8 Är din chef/ledning en förebild för att arbeta enligt etiska rätta riktlinjer? 

□1- Stämmer inte alls □  □   □  □  □   □ 7 - Stämmer helt 

4.9 Tar din chef/ledning hänsyn till medarbetarnas bästa? 

□1- Stämmer inte alls □  □   □  □  □   □ 7 - Stämmer helt 

4.10 Frågar sig din chef/ledning vad som är etiskt korrekt att arbete/agera efter 
när de fattar beslut? 

□1- Stämmer inte alls □  □   □  □  □   □ 7 - Stämmer helt 

 
 


