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SAMMANFATTNING 

Titel: Kan etisk kultur och etisk medvetenhet förbättra revisorsobjektivitet? 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Jonas Glad och Madalina Ersson 

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 2015 – januari 

Syfte: Uppsatsen syftar till att klarlägga möjliga samband mellan etisk kultur, etisk medvetenhet 

samt objektivitet och har sin bakgrund i tidigare forskning inom respektive ämne. Vi undersöker 

om ´Etisk kultur´ påverkar ´Objektivitet´, om ´Etisk Kultur´ påverkar ´Etisk Medvetenhet´ samt 

om ´Etisk Medvetenhet´ påverkar ´Objektiviteten´.  

Metod: Arbetet bygger på en deduktiv kvantitativ metod där vi använt oss av en tvärsnittsdesign 

i form av en surveyundersökning med en onlineenkät som insamlingsmetod för primärdata i 

studien. Primärdata har analyserats med statistiska metoder i statistikprogrammet SPSS och 

resultatet redovisas i huvudsak i tabellform vilket sedan diskuteras mot tidigare forskning.  

Resultat och slutsats: Inget signifikant samband har erhållits för hypotesen att ´Objektivitet´ 

skulle bero på ´Etisk kultur´ eller ´Etisk medvetenhet´. Ett signifikant samband för hypotesen att 

´Etisk medvetenhet´ påverkas av ´Etisk kultur´ visade sig i resultatet av vår studie. Hypotesen om 

att ´Objektivitet´ beror på ´Etisk medvetenhet´ förkastades av resultatet.  

Förslag till fortsatt forskning: Detta arbete har begränsats av en snäv tidsram samt ekonomiska 

resurser vilket lett till att studien inte uppnått en så hög svarsfrekvens som önskat, vilket ger utslag 

på arbetets resultat. Det vore därför intressant att se en mer omfattande studie med högre 

svarsfrekvens och ytterligare mer fokus på objektivitets- och medvetenhetsmåtten ur ett svenskt 

perspektiv, vilka möjligen kan upplevas för inexakta för en sådan uppgift som att bekräfta våra 

hypoteser, även om det är erkända mått inom internationell forskning. 

Uppsatsens bidrag: Arbetet har bidragit till att visa att det inte är självklart att ´Etisk 

medvetenhet´ har en direkt inverkan på revisorers ´Objektivitet´. Detta kan resultera i en ökad 

förståelse för komplexiteten kring dessa aspekter hos både yrkesgruppen revisorer samt för andra 

intressenter som kunder, investerare, myndigheter och det övriga samhället. Studien har även 

validerat det mått av etisk kultur som använts från tidigare forskning, vilket visar att det går att 

applicera i en svensk miljö men att vissa aspekter skiljer sig åt mot den miljö där dessa mått är 

utvecklade. Detta är värdefullt både för fortsatta kumulativa studier inom ämnet, samt som 

kunskap för branschen i applicerandet av de bakomliggande teorierna i praktisk etiskt arbete.    

Nyckelord: Etisk kultur, Etisk medvetenhet, Objektivitet, Revisionsobjektivitet, Revision. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Title: Does ethical culture and ethical awareness improve auditor objectivity? 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Jonas Glad and Madalina Ersson 

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: 2015 – January 

Aim: This exam paper aims to identify (clarify) possible relationships between ´Ethical culture´, 

´Ethical awareness´ and ´Objectivity´ amongst auditors and has its origins in previous research 

about these individual components. It examines if ´Ethical culture´ has an impact on 

´Objectivity´, if ´Ethical culture´ has an impact on ´Ethical awareness´ and finally if ´Ethical 

awareness´ has an impact on ´Objectivity´. 

Method: This paper practices a quantitative method where we have used a cross-sectional study 

in form of a survey design with an online survey to collect primary data for this study. This 

primary data has been analyzed using statistical methods in SPSS and the result is primarily 

presented in table form which is then discussed against previous research. 

Result and conclusion: No significant relationship could be proved that ´Objectivity´ would be 

dependent of ´Ethical culture´ or ´Ethical awareness´ in this study. The hypothesis that 

´Objectivity´ is dependent of ´Ethical awareness´ was rejected, which validates previous research 

in the area. There is however an indication that ´Ethical awareness´ is dependent of the ´Ethical 

culture´ and we find a significant dependency between them throughout this study.  

Suggestions for future research: This study has been limited by scarce amount of time and 

financial resources which has led to a lower response frequency than could be wished for. Also 

the measurements for objectivity and ethical awareness, although they are accepted and 

recognized in previous research, could be viewed as inexact and it would be interesting to apply 

more exact measurements of objectivity and ethical awareness formed out of Swedish conditions 

and view of objectivity. This suggest that a more thorough survey to ensure higher answer-ratio 

and even more focus on the objectivity and ethical awareness measurements could be fruitful.      

Contribution of the thesis: This paper has contributed to showing that it’s not obvious that 

ethical awareness has a direct impact on auditor’s objectivity, which can strengthen the 

understanding for the complexity of these aspects among the professional auditors and other 

interest groups such as investors, regulators and society. The paper also validates the 

measurement of ethical culture from previous research, and shows that the model is valid in a 

Swedish context. This gives a value for further cumulative studies in this area and as knowledge 

for future application of the studied theories in practical ethical issues in organizational work.   

Keywords: Ethical culture, ethical awareness, objectivity, auditing objectivity, audit.  
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1. Inledning 
 

I det första kapitlet kommer vi att presentera bakgrunden och problemdiskussionen till uppsatsen. 

Därefter tar vi upp frågeställningen samt uppsatsens syfte. I avslutningen presenterar vi studiens 

disposition.   

 

1.1 Bakgrund 

 

Revisionsyrket har till syfte att ge trovärdighet åt den finansiella information som ett företag 

redovisar. Trovärdigheten bygger på revisorns granskning av verksamhetens räkenskaper samt 

genom att granska att ledningen, styrelsen och VD:n har följt sina uppdrag. Vi anser att 

informationens trovärdighet är av stor vikt inte bara för företagets intressenter utan också för 

revisorns rykte, men hur kan revisorn garantera trovärdighet och upprätthålla sitt förtroende? 

  

I Sverige är kraven på en revisor stadgade i en särskild lag, Revisorslagen. I Revisorslagen 20 § 

framgår av Munck (2013), att en revisor i revisionsverksamheten skall utföra sina uppdrag med 

självständighet och opartiskhet samt i sina ställningstaganden vara objektiv. I vår mening är dessa 

grundförutsättningar de som måste uppfyllas för att garantera trovärdighet och uppnå förtroende. 

Revisionsverksamheten ska därför organiseras så att dessa nämnda egenskaper hos revisorn 

säkerställs. Genom dessa villkor uppnås objektiva ställningstaganden som resulterar i att 

revisionsuppdraget utförs med kvalitet. Då uppnås både trovärdighet för den finansiella information 

som ett företag redovisar samt förtroende för revisorn.  

 

Att uppnå trovärdighet och förtroende verkar inte alls lätt för en revisor. Inte minst visas detta av att 

förtroendet för hela branschen ifrågasätts med anledning av de många massmediala nyheter rörande 

skandaler där revisorer är inblandade. För inte så länge sedan kunde vi läsa om Eniro som bara är en 

i raden på den långa skandallistan över företag där revisionen inte uppnått dess syfte. Eniro har trots 

manipulerad bokföring fått revisorernas undertecknande av revisionsberättelsen utan anmärkningar 

(Petersson, 2014, 5 september). Därmed har revisorn ej lyckats upprätthålla sin yrkesmässiga 

självständighet och opartiskhet i förhållande till det reviderade företaget. Som en följd av detta kan 

dessa ställningstaganden inte anses vara objektiva och syftet med trovärdigheten har inte uppnåtts. 

Det är därmed inte konstigt att revisorns förtroende ifrågasätts. Utifrån detta kan vi konstatera att 

objektiviteten hos en revisor är av stor vikt, vilket även styrks av att det är ett ständigt aktuellt ämne 

för diskussion. 
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Mot bakgrund av dilemmat om revisorns objektivitet och ifrågasatta förtroende från tid till annan, 

har vi valt att titta närmare på forskningen om objektivitet inom revisorsyrket. Detta gör vi för att se 

vilka förutsättningar som både kan påverka revisorn att uppnå objektiva ställningstaganden och ge 

revisionen trovärdighet i sig, samt att bygga upp förtroendet för såväl den enskilde revisorn som 

branschen i helhet.  

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Utifrån studiens bakgrund konstaterar vi att objektiviteten kan anses vara viktig för att utvärdera 

revisionskvalitet. För att uppnå objektivitet anses det vara nödvändigt att revisorn utför sitt uppdrag 

med opartiskhet och självständighet (FAR, 2014). Av FAR:s vägledning till analysmodellen, för 

prövning av revisorers opartiskhet och självständighet, framgår att det är omständigheterna i vilka 

revisorn utför sitt uppdrag som kan utgöra ett hot mot efterlevnaden av oberoendets grundläggande 

princip och som vidare påverkar revisorns objektiva handlingar. Efterlevnaden av oberoendets 

grundläggande princip har forskningen redan visat vara nödvändig för att uppnå revisionskvalitet 

(DeAngelo, 1981; Jamal & Sunder, 2011). Diamant (2004) betonar också oberoendet som en viktig 

del av revisionsprocessen för att revisorns ställningstaganden ska vara objektiva. Men hur kan vi 

mäta kvaliteten och att revisionen är objektiv? 

 

Power (2003) konstaterade att revisionsbranschen kännetecknas av svårigheten att mäta kvaliteten 

på revisionens utfall. Därför, förklarar han vidare, är starka gemensamma värderingar av vikt. 

Solomon (2004) påstod i sin teori om affärsetik att affärsmän samt organisationer bör ha vissa 

egenskaper och värderingar för att utmärka sig moraliskt. Även Öhman och Wallerstedt (2012) tar 

upp att ett signifikant inslag i revisionsyrket är befintligheten av etiska regler och ett etiskt 

förhållningssätt. Garcia-Faliéres och Herrbach (2013) konstaterade att revisorsyrket är av vikt 

därför att det bidrar till de moraliska och etiska grunderna i affärsvärlden.  

 

Att dessa gemensamma värderingar är viktiga för revisionsyrket återspeglas i den mängd forskning 

som belyser vikten av etik inom yrket, både inom organisationer och hos enskilda revisorer. På 

normativ nivå säkerställs yrkesetiken genom styrande etiska regler som finns i revisionslagen och 

FAR:s rekommendationer om god revisionssed. FAR:s (2014) roll är också att se till att revisorerna 

utför sitt arbete med hög kvalitet. Tillsynen över revisorer, godkända och auktoriserade, utförs av 

Revisorsnämnden. Trots regleringen av yrkesetik och normer gällande etiskt beteende inom 

revisionsyrket, bevisas det genom alla skandaler där revisorer är inblandade att det är svårt att 

säkerställa revisionskvalitet. 
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Svanberg och Öhman (2013) uppmärksammar att revisionsfirmorna på den svenska marknaden 

präglas av hög individuell autonomi. Detta begränsar, enligt dem, möjligheten att övervaka enskilda 

revisorers revisionskvalitet. De nämner att tidigare studier av Douglas, Davidson och Schwartz 

(2001), Shafer och Wang (2010) samt Sweeney, Arnold och Pierce (2010) har visat att de beslut 

som fattas av revisorer kan påverkas av respektive revisionsbyrås etiska kultur och likaså att 

besluten kan ha stor inverkan på revisionskvaliteten.  

 

Enligt Kaptein (2011b) anses den etiska kulturen vara en viktig del, om inte den viktigaste delen, i 

den organisatoriska kontexten som kan redogöra för oetiskt beteende, eftersom han ser det etiska 

beteendet som ett utfall av just den etiska kulturen. Därför undersöker han och finner att det oetiska 

beteendet kan förklaras av olika dimensioner av den etiska kulturen. Även andra forskare (Ponemon 

1992, Douglas et al., 2001; Sweeney et al. 2010) har bevisat att det finns ett tydligt samband mellan 

etisk kultur och revisorns etiska beteende. Vi tolkar detta som att den etiska kulturen är av betydelse 

för revisorer och deras yrkesutövning, samt att revisorns etiska beteende kan ses som utfallet av 

organisationens gemensamma värderingar som indirekt påverkar revisionskvaliteten.  

 

Treviño, Den Nieuwenboer och Kish-Gephart (2014) konstaterade att den tidigare forskningen 

antog att det etiska beteendet och det etiska beslutsfattandet är ett resultat av en medveten och 

överläggande rationell process. Lin och Zhang (2011) skriver att vissa studier av andra forskare har 

funnit att en individs moraliska eller etiska medvetenhet påverkar individens etiska bedömningar 

eller beteende, vilket i sin tur påverkar deras etiska beslut i operativa arbetsuppgifter i den 

företagsenhet individen tillhör. En studie av Zakaria, Haron och Ismail (2010) visar ett samband 

mellan kunskap om etik och förmågan att göra etiska bedömningar, samt att detta samband medlas 

av förmågan att upptäcka etiska problem.  

 

Sambandet pekar på att en revisors kunskap och medvetenhet om etik har en inverkan på hur denne 

gör etiska bedömningar. Medvetenheten om etiska dilemman är en viktig faktor i en revisors 

beslutfattandeprocess. Detta byggs på antagandet om att revisorer kan förbättra sin objektivitet 

genom medvetna handlingar med anledning av att en revisor är försvarslös mot undermedveten 

påverkan. Detta stöds av det faktum att FAR (2014) ansett det nödvändigt att införa en 

analysmodell för att öka revisorernas medvetenhet om de faktorer som hotar deras oberoende och 

objektivitet.  

 



12 

 

Det traditionella perspektivet på etiskt beteende antar alltså att organisationens etiska kultur 

påverkar det etiska beteendet endast då personen uppfattar att en situation innehåller ett etiskt 

dilemma. Detta kan tolkas som att den etiska kulturen inte påverkar undermedveten kognitiv ´bias´. 

I ny forskning diskuteras att det etiska beteendet åtminstone delvis är effekten av undermedvetna 

processer. Från Weaver, Reynolds och Brown (2014) samt Treviño, Den Nieuwenboer och Kish-

Gephart (2014) framgår att etiska bedömningar inte alltid sker rationellt och medvetet, utan också 

affektivt, impulsivt och intuitivt. Med detta synsätt som utgångspunkt är det rimligt att undersöka 

om en del av de tidigare funna effekterna av etisk kultur på etiskt beteende kan utvidgas till en 

situation där revisorerna inte är medvetna om att de agerar oetiskt. 

  

Kan en revisors etiska beslut förbättras med en stödjande etisk kultur, även om revisorn är 

omedveten om något etiskt dilemma? Skulle en organisations etiska kultur kunna påverka revisorns 

bedömning mot en mer objektiv handling då revisorn är omedveten om ´bias´ i sina bedömningar? 

Det finns ingen forskning enligt vår kännedom som säger att det är så, men de argument Weaver et 

al. (2014) lägger fram stödjer idén om att den etiska kulturen skulle kunna motverka ´bias´ även då 

personen är omedveten om denna ´bias´. 

  

Inget annat arbete har, enligt vår kännedom, undersökt effekten av etisk kultur på revisorers 

objektivitet. Detta samband är inte uppenbart, vilket leder berättigandet av denna studie då resultatet 

har potential att bidra med ny kunskap till den samlade kunskapsmassan. Inte heller har det 

undersökts om etisk medvetenhet modererar detta samband, vilket även det skulle bidra med ny 

kunskap inom området.  

 

Grundat på antagandet om att revisorn kan förbättra objektiviteten genom medvetna handlingar, 

skulle ett sådant samband som vi undersöker innebära att revisorers objektivitet kan stärkas genom 

att graden av revisorers etiska medvetenhet höjs till följd av en främjad etisk kultur. Vidare skulle 

detta inte bara kunna stärka objektiviteten hos, utan även förtroendet för, revisionsbranschen. Vilket 

kan ses av värde ur perspektivet för det allmännas bästa då revisionen, ur ett regulatoriskt och 

lagbundet perspektiv, i grunden avser att säkerställa det allmännas intressen såväl som intressen hos 

övriga intressenter.  

 

Det har, vad vi kunnat utröna, inte gjorts några empiriska studier inom detta område som 

undersöker våra tänkta forskningsfrågor. Denna studie är därför unik och bidrar till kunskapsmassan 

inom området. Forskningsbidraget är viktigt för ämnesområdet genom att visa på samband eller 

brist på samband mellan undersökta variabler. Det är även viktigt för praktiker genom att dessa  
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samband, kan omsättas i praktiken i arbetet att stärka objektiviteten hos revisorer genom att aktivt 

arbeta med dessa oberoende faktorer som möjligen har en direkt eller indirekt påverkan på 

objektiviteten.   

 

1.3 Frågeställningar 

 

Utifrån problemdiskussionen har vi kommit fram till två konkreta frågeställningar som vi vill 

undersöka närmare. Den första frågan är om en organisations etiska kultur skulle kunna påverka 

revisorns bedömning mot en mer objektiv handling då revisorn är omedveten om ´bias´ i sina 

bedömningar. Den andra frågan som vi kommit fram till är om etisk medvetenhet är en 

modererande faktor i ett sådant samband som framgår av första frågan; nämligen om etisk 

medvetenhet modererar ett eventuellt samband mellan etisk kultur och objektivitet.   

 

Vad vi erfarit har ingen tidigare studie utförts för att undersöka ett eventuellt samband mellan 

revisorers objektivitet och etisk kultur. Ingen har heller hittills undersökt om ett sådant samband 

beror på eller har en koppling till etisk medvetenhet, samt om en sådan koppling har ett 

modererande samband mellan revisorers objektivitet och etisk kultur. För att undersöka om etisk 

medvetenhet utgör en modererande faktor mellan etisk kultur och objektivitet måste även 

sambandet mellan etisk medvetenhet och etisk kultur undersökas.  

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka om etisk kultur i revisionsfirmor är relaterad till mer 

objektiva revisionsbedömningar, samt om ett medvetande om den etiska dimensionen i 

bedömningssituationen modererar en eventuell relation mellan etisk kultur och revisorns 

objektivitet. 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Kursen omfattar 15 högskolepoäng, vilket begränsar studiens tidsram till motsvarande 10 veckors 

heltidsstudier. Studien avser endast populationen svenska auktoriserade och godkända revisorer 

anslutna till FAR genom medlemskap. Vi avgränsar arbetet till att endast undersöka uppsatta 

hypoteser och lämnar eventuella andra samband som framkommer i studien till vidare forskning att 

undersöka. 
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1.6 Studiens disposition 

 
Kapitel 2, Teori - I detta kapitel presenterar vi de tidigare studier som ligger till grund för vår 

uppsats.  

 

Kapitel 3, Metod - I detta kapitel presenterar vi forskningsfilosofin, forskningsansatsen, 

forskningsdesignen och metodvalet som vi utgår ifrån i vår studie.  

 

Kapitel 4, Empirisk Metod - I detta kapitel presenterar vi datainsamlingsmetoden, svarsfrekvensen 

och bortfallsanalysen, operationaliseringen och bakgrundsfrågorna samt de modeller som vi 

använder i vår undersökning. Vi avslutar kapitlet med validitet, reliabilitet samt de etiska aspekterna 

kring forskning.  

 

Kapitel 5, Resultat - I kapitel fem presenterar vi studiens resultat.  

 

Kapitel 6, Diskussion och slutsats - I detta kapitel presenterar vi studiens diskussion och dess bidrag 

samt förslag till framtida forskning.  
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2. Tidigare forskning 
 

I det andra kapitlet presenterar vi de teorier som är relevanta och som ligger till grund för vår 

uppsats. Vi börjar med att presentera teorier om den etiska kulturen och Kapteins 7 dimensioner 

för att sedan presentera etisk medvetenhet och den nya forskningen i ämnet. Vi avslutar kapitlet 

med studier om objektivitet.  

 
2.1 Etisk kultur 

 

Som vi nämnt innan, påvisar den tidigare forskningen att den etiska kulturen utgör en viktig 

påverkan på revisorers etiska beteende. Treviño, Butterfield och McCabe (1998) definierade den 

etiska kulturen som en del av organisationens kultur, vilket inkluderar de villkor och system som 

kan främja antingen etiskt eller oetiskt beteende. Reagan (2008) anger att organisationens kultur är 

en relativ enighet med syftet att skilja en organisation från en annan. I en senare studie skriver 

Treviño et al. (1998) att den etiska kulturen representeras av en samverkan mellan det formella och 

informella systemet i en organisation, där systemen är uppbyggda i syfte att påverka medarbetarnas 

beteende. Vidare menar han att det formella systemet innefattar ledarskap, organisationsstruktur, 

belöningssystem och utbildning, medan det informella systemet omfattar till exempel 

bakomliggande beteendenormer, förebilder och gemensamma traditioner. Treviño och Weaver 

(2003) upptäckte även att erfarenheterna från organisationens anställda, deras uppfattningar och 

förväntningar på hur organisationen främjar etiskt beteende är en del av den etiska kulturen. Vi kan 

sammanfatta dessa påståenden med Treviños (1986) slutsats att den etiska kulturen har en väsentlig 

roll i etiskt beslutfattande.   

 

Med utgångspunkt i Treviños et al. (1998) definition av etisk kultur, särskiljer Kaptein (2011b) två 

teoretiska vyer av den etiska kontexten; där “substantive” definieras som de aspekter som utgör 

innehållet i etiskt beteende och där “procedural” hänvisar till de villkor och aspekter som stimulerar 

etiskt beteende. Vidare menar han att det etiska klimatet är “substantive” och att den etiska kulturen 

är “procedural”. Kaptein (2011b) påstår att den etiska kulturen bättre förklarar etiskt beteende, 

eftersom kulturen omfattar de villkor som finns i organisationen som vägleder tillsammans med de 

etiska förväntningarna, medan det etiska klimatet endast preciserar de uppfattningar som chefer och 

anställda har om vad som anses vara etiskt beteende. Detta stöds även av den empiriska studien 

utförd av Treviño et al.(1998), om relationen mellan etiskt beteende och etisk kultur. Studien fann 

att det etiska beteendet är relaterat till både etisk kultur och etiskt klimat, dock visar sig relationen 

mellan etiskt beteende och etisk kultur vara starkare. Motiveringen de ger till  
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att den etiska kulturen bättre förklarar etiskt beteende, är att den innehåller aspekter som påverkar 

beteendet, medan det etiska klimatet är mer relaterat till attityder. Även Kaptein (2011b) upptäcker 

senare att det finns en nära relation mellan etiskt beteende och det etiska klimatet, dock reduceras 

denna relation markant då han inkluderar den etiska kulturen i mätningsmodellen.  

 

I tidigare forskning har den etiska kulturen studerats i förhållande till olika variablers utfall. Flera 

artiklar har fokuserat på relationen mellan etiskt beslutsfattande, etiskt beteende och etisk kultur. 

Douglas et al. (2001) påstår att den etiska kulturen har varit beaktad som den viktigaste faktorn som 

påverkar etisk beteende, särskilt då man vill minska oetiskt beteende.  

 

Vi sammanfattar detta avsnitt genom att säga att den etiska kulturen anses påverka revisorns etiska 

beteende och har en stor betydelse i att upprätthålla organisationens etik. 

 

2.1.1 CEV-modellen 

 

CEV-modellen utvecklades av Muel Kaptein (1998, 1999) och validerades i arbetet “Developing 

and Testing a Measure for the Ethical Culture of Organizations: The Corporate Ethical Virtues 

Model” år 2008 av samma författare. Kaptein (2008) var den förste att utveckla en flerdimensionell 

och normativ modell samt en skala för att mäta den etiska kulturen. CEV-modellen är grundad i 

Solomon (1994, 2004) ”virtue-teori” om affärsetik. Solomon menar att både affärsmän samt 

organisationer bör ha vissa egenskaper och värderingar för att utmärka sig moraliskt. Solomon 

(1999) understryker vikten av rutiner när det gäller etik, det vill säga det sätt att göra saker som är 

etablerade i organisationen är avgörande för etiken. I sin studie skriver Solomon (2004) att 

individuella värderingar och individuell integritet kan stödjas av organisationer.  

 

Kaptein (2008) överför Solomons (2004) teori till det organisatoriska sammanhanget, men byter 

fokus från individuell- till organisatorisk nivå och undersöker vilka egenskaper och värderingar en 

organisation skall ha för att leda till önskvärda individuella etiska handlingar. Enligt Kaptein et al. 

(1998) återspeglar CEV- modellen kapaciteten i en organisation för att stimulera de anställdas 

etiska uppförande och hindrar dem från att agera oetiskt. I sin argumentering stödjer sig därmed 

Kaptein på både sin egen och andras tidigare forskning. Även Baucus och Beck- Dudley (2005) har 

hävdat att organisationer bör sträva efter att stödja och vägleda sina medarbetare till ett vardagligt 

etiskt beteende för att stödja etiskt beslutsfattande. Enligt dem kommer detta att hjälpa 

medarbetarna att utvecklas till mer etiska individer som i sin tur kommer att skapa en mer etisk 

organisation.  
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Genom en kvalitativ analys hittade Kaptein (1999) sju dimensioner för den etiska kulturen som 

anses påverka det etiska beteendet: tydlighet, överensstämmelse (med etisk förebild), 

genomförbarhet, stödjandeförmåga, transparens, diskussionsförmåga och sanktionsmöjlighet. De 

första två avser organisationens självreglerande förmåga, de kommande två avser organisationens 

självförsörjande kapacitet och de sista tre avser organisationens självkorrigerande förmåga. Vid 

valideringen av CEV-modellen fann Kaptein (2008) sedan stöd för att åtta endimensionella faktorer 

finns, då förebildsfunktionen hos ledning och överordnade utgör två olika dimensioner och dessa 

två kan ha olika inverkan på oetiskt beteende hos anställda. 

 

 

Figur 1 i enlighet med Kapteins (2008) CEV- modell 

 

De åtta dimensionerna i CEV-modellen anses av Kaptein (2011b) vara önskvärda organisatoriska 

värderingar. Han menar att ju större graden av förankring av dessa dimensioner är i organisationen, 

desto högre är den etiska kvaliteten i organisationskulturen och det är mindre sannolikt att oetiskt 

beteende skulle inträffa. 

 

CEV-modellen kan, enligt Kaptein (2008), användas för att mäta och jämföra den etiska kulturen 

mellan organisationer och i vilken utsträckning dessa skiljer sig åt. Bryman och Bell (2010) anser 

att det finns tre huvudsakliga anledningar till varför man vill utveckla ett mått: mätningen möjliggör 

att vi kan redogöra för små skillnader som är svåra att fånga, mätningen är ett förenligt verktyg samt 

att mätningen ger oss möjligheten att bedöma och göra skattningar på ett mer exakt sätt och att 

bedöma hur starkt sambandet är mellan olika begrepp. 
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Enligt Kaptein (2008) är utvecklingen av giltiga och tillförlitliga mått väsentligt för att förbättra 

affärsetiksteorin och forskningen inom ämnet. De åtta dimensionerna och de 58 frågor som han 

utvecklade tillåter, enligt författaren, oss att mäta och bättre förstå den etiska kulturen i 

organisationer, vilket öppnar för framtida forskning. Han menade vidare att genom att mäta och 

jämföra den etiska kulturen i organisationer, skulle vi kunna uppnå en bättre förståelse av den 

mångfacetterade konstruktionen av den etiska kulturen. 

  

Enligt Kaptein (2008) ger modellen en intern bedömning som kan komma till ledningens hjälp 

genom att de med användning av denna kan avgöra i vilken utsträckning de har kontroll, förstå 

orsakerna till tidigare oetiskt beteende inom organisationen, samt att bestämma vad det krävs för 

åtgärder. 

 

2.1.1.1 Tydlighet 

 

Tydligheten är den första dimensionen i Kapteins (2008) CEV- modell. Tydligheten hänvisar till 

organisationens etiska normer och normativa förväntningar på anställda och chefer. Dessa etiska 

normer som Solomon (2004) kallade för affärsetik skiljer sig, poängterar Kaptein (2008), från etiska 

normer i sociala sammanhang. Enligt Kaptein bör dessa vara konkreta, omfattande och begripliga. 

Vidare menar han att det behövs tydliga förväntningar angående etiskt beteende eftersom man inte 

enbart kan förlita sig på de anställdas och chefernas egen moraliska intuition och etiska bedömning. 

Kaptein finner stöd i Tyler och Bladers (2005) påstående, det vill säga att diffusa och tvetydiga 

etiska förväntningar kan vara en viktig orsak till oetiskt beteende. Kaptein et al. (1998) konstaterade 

att genom att skapa en kultur där etiska beslut stöds av en tydlig vägledande referensram, kan risken 

för oetiskt beteende minskas. Bovens (1998) förklarar detta genom att diffusa normativa 

förväntningar gör det möjligt att gömma sig bakom okunskap eller medvetet hålla sig oinformerad, 

medan en tydlig normativ ram gällande etiskt beteende lämnar mindre utrymme för sådana ursäkter. 

Kaptein nämner även Bird och Waters (1989), Jacksons (2000) samt Tyler och Bladers (2005) 

arbeten som ger stöd till idén om att organisationens diffusa etiska förväntningar är 

huvudanledningen till oetiskt beteende.  
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2.1.1.2 Förebildsfunktion hos ledning och överordnade 

 

Nästa dimension i CEV- modellen består enligt Kaptein (2008) av två olika kategorier: 

överensstämmelse av förebildsfunktionen hos ledning och hos överordnade utgör två olika 

dimensioner eftersom dessa två kan ha olika inverkan på oetiskt beteende hos anställda. 

Även om organisationen har tydliga etiska normer, menar Kaptein att då ledningens och 

överordnades etiska beteende visar sig motsäga dessa förväntningar, får de anställda motstridiga 

och inkonsekventa signaler. I en tidigare studie, upptäckte Kaptein et al. (1998) att anställdas 

oetiska beteende förklarades av ledningens och överordnades dåliga exempel. Kaptein utgår från 

Banduras (1986) grundteori, enligt vilken människor lär sig genom att observera andras beteende 

och konsekvenserna av detta då ledning och överordnade fungerar som förebilder då dessa skickar 

signaler om vad som är acceptabelt eller inte inom organisationen. Kaptein (2008) får även stöd av 

tidigare forskning av Brown, Treviño och Harrison (2005) samt Schminke, Ambrose och Neubaum 

(2005) som funnit att anställda ofta följer ledarnas beteende och studerar detta för att få vägledning 

till deras eget beteende. Kaptein (2008) förklarar att genom att agera enligt organisationens 

förväntningar, kan ledning och överordnade förstärka budskapet angående organisationens etiska 

förväntningar.  

 

Vi anser att både ledningen och överordnade är viktiga förebilder. Skillnaden består enligt Mayer et 

al. (2009) i att den förstnämnda interagerar mindre frekvent med anställda. Treviño och Weaver 

(2003) påstår dock att ledningens förebild värderas högre än överordnades. Falkenberg och 

Herremans (1995) hittade en skillnad mellan små och stora organisationer. Enligt dem har 

ledningen som förebild ett tydligare inflytande i små organisationer, medan i större organisationer 

är det överordnade som förebild som värderas högre. Detta kan förklaras med Treviño och Weavers 

(2003) teori, det vill säga att i större organisationer interagerar ledningen mindre frekvent med de 

anställda. Vi förstår att det är överordande som når ut till de lägre enheterna i organisationen och 

dagligt interagerar med de anställda.  

    

2.1.1.3 Genomförbarhet 

 

Nästa dimension i CEV- modellen är genomförbarheten, det vill säga organisationens förmåga att 

skapa förutsättningar som möjliggör att anställda efterföljer organisationens etiska förväntningar. 

Enligt Kaptein (2008) omfattar genomförbarheten: tillräckligt med tid, finansiella resurser, 

utrustning och information för att handla etiskt samt förmågan att agera i enlighet med normer och 

värderingar. Han hittar stöd i Treviños (1986) och Schweitzer, OrdOriez och Doumas (2004) studier 
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som visade att tidspress och höga mål orsakar oetiskt beteende. Därför ansåg Kaptein et al. (1998) 

att tydliga etiska normer utan möjligheten att fullborda dem resulterar i en högre risk för oetiskt 

beteende och att genomförbarheten är avgörande för att skapa en etisk organisationskultur. 

 

2.1.1.4 Stödjandeförmåga 

 

Den femte dimensionen i Kapteins (2008) modell är organisationens stödjandeförmåga. Den 

hänvisar till i vilken utsträckning organisationen har förmågan att stödja anställda och chefer i att 

uppfylla de etiska förväntningarna. Kaptein menar vidare att sådant stöd skapar ett åtagande att 

uppföra sig etiskt. Kapteins dimension grundar sig i en empirisk studie av Tyler and Blader (2005) 

som visade att när de anställda får stöd till att identifiera sig med organisationens värderingar, blir 

de mer motiverade att efterfölja organisationens etiska normer. Kaptein finner stöd även i tidigare 

studier av Blanchard och Peale (1988), Boye och Jones (citerad i Giacalone, & Greenberg, 1997) 

samt Kaptein et al. (1998) som hittat att det finns en större risk att omotiverade och missnöjda 

anställda beter sig oetisk än de som är motiverade och nöjda. Kaptein (2008) förklarar att i en 

stödjande organisation där ömsesidigt förtroende råder, ökar motivationen, tillfredsställelsen och 

affektivt engagemang i organisationen, vilket minskar risken för oetiskt beteende. Organisationens 

stödjandeförmåga visas enligt Kaptein i individens identifikation, deltagande och engagemang för 

de normativa förväntningar som organisationen har, eftersom en organisation med hög etik bör 

stimulera dessa faktorer.  

 

2.1.1.5 Transparens 

 

Den sjätte dimensionen är transparens. Kaptein (2008) definierar denna som i vilken grad det är 

möjligt att få kännedom om oetiska beteenden och dess konsekvenser bland organisationens 

anställda, ledningen och överordnade och även andra aktörer. Som grund för denna dimension står 

Bovens (1998) konstaterande att anställda kan ställas till svars bara om de vet, eller skulle veta, 

konsekvenserna av deras beteende. Kaptein (2008) förklarar att de anställda som inte är medvetna 

om konsekvenserna av sitt beteende är berövade möjligheten att stå till svars för, förändra eller helt 

ändra sitt beteende. Han förklarar att i en organisation med hög transparens har de anställda, 

ledningen, överordnade och även andra parter möjlighet att lyckas med att förändra eller helt ändra 

deras beteende (Kaptein et al, 1998). Kaptein menar vidare att i organisationer med låg transparens 

kan oetiskt beteende lätt döljas och därmed kan oetiskt beteende öka utan att möjligheten till ett 

avslöjande ökar. McCabe, Treviño och Butterfield (1996) uppgav att en organisation med  
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hög transparens som avslöjar oetiskt beteende även kan öka medvetenheten hos anställda angående 

konsekvenser av detta, vilket fungerar som avskräckande exempel för oetiskt beteende.  

 

2.1.1.6 Diskussionsmöjlighet 

 

Möjligheten till diskussion om etiska frågor är den näst sista dimensionen i Kapteins modell. När 

anställda, ledning och överordnade har möjlighet att ta upp och diskutera etiska dilemman och 

oetiskt beteende, kan oetiskt beteende förutsägas och förhindras (genom att lära sig av andras 

misstag, överträdelser och dilemman) (Kaptein, 2008). I en tidigare studie uppger Kaptein et al. 

(1998) att i en sluten kultur, som kännetecknades av låg förekomst av diskussion och debatt, 

uppstod flera fall av oetiskt beteende delvis på grund av brist på kritik och begränsade 

diskussionsmöjligheter. Treviño, Weaver, Gibson och Toffler (1999) fann att graden av öppenhet i 

en organisation förutsade förekomsten av oetiskt beteende. Även Water (1989) upptäckte i sin 

studie att genom att undvika diskussionerna om etik ökar risken för en oetisk kultur. Kaptein (2008) 

lägger tonvikten på att då det finns förväntningar att anställda ska rapportera och diskutera 

överträdelser och misstag, ska det också finnas en miljö som uppfattas som säker eller trygg för att 

ta upp och diskutera etiska problem utan rädsla för felbehandling eller diskriminering. 

 

2.1.1.7 Sanktionsmöjlighet 

 

Den sista dimensionen i CEV- modellen är sanktionsmöjligheten som enligt Kaptein (2008) 

beskrivs som sannolikheten till att belöning och straff utmäts. Han menar att både belöning och 

straff är viktigt för att skapa en etisk kultur och stödja etiskt beteende. Att det finns konsekvenser 

för oetiskt beteende och belöning för etiskt beteende sänder, som vi förstår, ett budskap om de olika 

förväntningar som en organisation har. Román och Munuera (2005) fann att desto mer etiskt 

beteende belönades, desto färre anställda begick brott mot etiska normer. Kaptein (2008) förklarar 

att avsaknaden av sanktioner, som har till syfte att upprätthålla normer, underminerar etiska normer. 

Detta påstående grundar sig i Falkenberg och Herrenans’s (1995) fastställande om att sanktionerna 

är beteendestimulus och en relevant normativ källa. Kaptein (2008) konstaterar att sanktionerna 

införs inte bara för utövaren och offren, utan också för åskådarens nytta, det vill säga sanktionerna 

förstärker och upprätthåller normer.  
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2.2 Objektivitet 

 

Enligt IAASB (2014) innebär objektiviteten en skyldighet för en revisor att inte utsätta sin 

yrkesmässiga eller affärsmässiga bedömning för ´bias´, intressekonflikter eller olämplig påverkan. 

De menar att denna skyldighet uppstår på grund av att beredandet av finansiell information till stor 

del innebär en bedömning. Vidare förklarar de att få saker i den finansiella informationen kan bli 

exakt beräknade utan många av posterna är uppskattade, vilket innebär en bedömning. Enligt 

IAASB måste revisorn vara objektiv när de granskar ledningens bedömning gällande risken att den 

finansiella informationen är missledande, oavsett om det är medvetet eller inte. 

 

Bamber och Iyer (2007) undersökte vad som påverkar objektiviteten och finner att erfarenhet och 

yrkesidentifikation minskar inverkan av klientidentifikation på revisorns objektivitet. De finner 

även att ökad kunskap och erfarenhet leder till mindre risk för inverkan på revisors objektivitet. 

 

Kunskap verkar kunna öka medvetenhet om vad som kan rubba objektiviteten. Därför är syftet med 

FAR:s analysmodell just att öka medvetenheten. Enligt FAR (2014), ska en revisor först och främst 

utvärdera vilka uppdrag han kan anta för att på så sätt säkerställa objektiviteten. Utvärderingen görs 

med analysmodellen som prövar “om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för 

förmågan eller viljan att utföra uppdraget med opartiskhet, självständighet och objektivitet.” (FAR, 

2014, s. 12). Detta är även vad IIA (2009) anser att objektivitet är: “an unbiased mental attitude that 

allows … auditors to perform engagements in such a manner that they have an honest belief in their 

work product and that no significant quality compromises are made. Objectivity requires … 

auditors not to subordinate their judgment on audit matters to that of others.”  

 

Sammanfattningsvis ska en revisor kunna ge trovärdighet åt den finansiella information som ett 

företag redovisar och detta är av stor vikt inte bara för företagets intressenter utan också för 

revisorns rykte och förtroendet för branschen. Detta är även vad Johnstone et al. (citerad i Bamber 

& Iyer, 2007, s. 5) anser angående objektivitet: “Objectivity is at the heart of the auditor’s value to 

society: to provide an unbiased opinion on the fairness of the financial statements”. Efterssom 

objektiviteten tycks vara en viktig del inom revisionsyrket väljer vi att undersöka om etisk kultur 

påverkar objektivitet genom att formulera hypotesen:   

 

H1: Etisk kultur har ett positivt samband med objektivitet. 
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2.3 Etisk medvetenhet 

 

Så som det beskrivs i CEV- modellen, är det etiska beteendet en viktig output av den etiska kulturen 

(Kaptein, 2008, 2011b). För att bättre förstå vad detta innebär i praktiken måste vi också känna till 

den process som leder till etiskt beteende. Många studier, enligt Sweeney och Costello (2009) har 

ägnats åt att utveckla modeller för att bättre förstå varför och hur individer och grupper som tar 

etiska beslut i ett affärssammanhang ska kunna förbättra det etiska beteendet.  

 

Tidigare studier om etiskt beteende utgår enligt Treviño et al. (2014) från Rest’s 4-stegsmodell i den 

etiska beslutsprocessen. Enligt modellen innebär processen först en medvetenhet  

om att en situation innehåller ett etiskt dilemma, därefter kommer en etisk bedömning av 

situationen, följt av en avsikt att agera i enlighet med denna bedömning för att till sist resultera i 

etiskt beteende. Etiska dilemman förklaras av Treviño (1986) som situationer då man måste ta 

hänsyn till vad som är fel eller rätt.  

 

Treviño, Weaver och Reynolds (2006) uppger att medvetenheten är en produkt av en interaktion 

mellan individuella egenskaper och kontextuella signaler. Vad som är relevant är enligt författarna 

att den etiska medvetenheten inte bara är en fråga om att se eller inte se etiska frågor som en 

situation innehåller. Istället är det resultatet av en process som innebär ett komplext samspel mellan 

en individ, dennes omgivning och andra människor (Treviño et al, 2006). 

 

Jones (1991) finner att de egenskaper som ett etiskt dilemma har påverkar alla steg i den etiska 

beslutsprocessen. Han definierar etiskt dilemma som en konstruktion, vilken fångar omfattningen 

av det etiskt relaterade problemet i situationen och enligt honom består begreppet av sex 

komponenter: omfattningen av konsekvenser, social konsensus, tid avstånd, sannolikheten för 

konsekvenser, risken och antal av konsekvenser. Vidare menar han att ett etiskt dilemma varierar 

från situation till situation, beroende på vilken nivå de sex komponenterna befinner sig i. Situationer 

som innehåller ett högt etiskt dilemma blir oftare identifierade än de som innehåller en lägre nivå av 

etiskt dilemma. Han menar att identifieringen beror på det etiska dilemmats styrka och intensitet 

samt på de framträdande elementen i dilemmat. Enligt Nisbett och Ross (1980) tenderar ett etiskt 

dilemma med dessa egenskaper att få fram mer information från våra minnen och fånga vårt 

känslomässiga intresse, fånga vår uppmärksamhet och därmed öka sannolikheten att identifiera det 

etiska dilemmat.   
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Som tidigare nämnts syftar det första steget i Rests 4-stegsmodell på identifieringen av ett etiskt 

dilemma. Enligt Sweeney och Costello (2009) måste först en individ identifiera ett etiskt dilemma 

innan han kan bete sig etiskt. Med andra ord måste detta steg tillgodoses för att kunna ta nästa steg, 

det vill säga att kunna bedöma. Enligt vår uppfattning är medvetenheten om etiskt dilemma viktig 

för att kunna fullfölja 4-stegsmodellen som byggs på det antagandet att individen, i vårt fall 

revisorn, kan förbättra sitt etiska beteende genom medvetna handlingar. Från detta perspektiv kan 

antas att organisationens etiska kultur skulle kunna påverka det etiska beteendet endast då personen 

uppfattar att en situation innehåller ett etiskt dilemma. 

 

2.3.1 Ny forskning - Etisk intuition  

 

I ny forskning har en ny syn på etiskt beteende uppstått till följd av en trend inom den moraliska 

filosofin. Denna nya idé innebär att etiskt beslutsfattande inte alltid sker rationellt och avsiktligt 

utan också impulsivt, affektivt och intuitivt (Weaver et al., 2014; Treviño et al., 2014). Detta 

betyder enligt Haidt (2001) att etiska handlingar kan ske både känslomässigt och automatiskt i etiskt 

laddade situationer. Alltså helt utan inblandning av medvetenhet gällande dessa handlingar vilket 

går stick i stäv med tidigare förhållningssätt inom forskningen. Bland annat Reynolds (2006) har i 

sin forskning utvecklat denna tanke i en modell där etiskt handlande är en effekt av både medvetna 

och omedvetna förhållanden.  

 

De Cremer, Van Dick, Tenbrunsel, Pillutla och Murnighan (2011) konstaterade att individer inte 

alltid kan tolka etiska dilemman på en medveten nivå och därför kan inte ett rationellt 

tillvägagångssätt vara tillräckligt för att ta hänsyn till etiska beteenden. Weaver et al.(2014) skriver 

att detta öppnar dörren till att överväga innehållet i individers intuitiva respons på etik och tyder på 

att individer agerar på mycket mer än bara konsekvenser och rättvisa som togs upp av den tidigare 

etikforskningen. Vidare menar han att den nya synen på etiskt beteende är av vikt i forskningen som 

inriktar sig på organisationer. 

 

Likaså Reagan (2007) noterar att en mängd arbeten inom kognitiv psykologi och beteendeforskning 

påstår att många av våra kognitiva och beteendemässiga anlag är en produkt av processer som sker 

utanför vårt medvetande. Vidare menar han att många av dessa anlag intensifieras i en 

organisatorisk miljö, vilket leder till att människor som arbetar i en organisation står inför tydliga 

utmaningar att känna igen och agera i etiska frågor. 
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Den nya synen på etiskt beteende presenteras av Weaver et. al. (2014) i en studie som ett ramverk 

vilket de kallar för etisk intuition, där de behandlar etiskt beteende som starkt influerat av intuition 

och känslomässiga faktorer. De säger vidare att detta nya angreppsätt är tudelat, där den första delen 

baseras på uppfattningen om att individer genererar olika intuitioner (exempelvis etiska 

bedömningar) genom en process och den andra delen utgörs av innehållet, alltså det som processen 

är knuten till. I korthet innebär den vanligt förekommande synen på etisk intuition att det är en 

snabb eller automatisk och oavsiktlig utvärderande upplevelse som ofta är känslomässigt laddad.  

 

På motsvarande sätt beskriver Woodward och Allman (2007) den etiska intuitionen som ankomsten 

av etiska bedömningar utan någon medvetenhet om att ha gått igenom en rationell och avsiktlig 

process. Reagan (2008) förklarar att när sådana intuitioner uppstår engagerar vi oss inte i etisk 

bedömning i syfte att dra slutsatser. I stället, menar han, gör vi det för att motivera slutsatsen som vi 

redan har nått. Med andra ord, etiska slutsatser föregår, snarare än att följa, etisk bedömning.   

 

Sammanfattningsvis, tyder forskningen på att vårt etiska beteende inte är resultatet av en medveten 

process som i Rests 4-stegsmodell, utan snarare en produkt av en omedveten process. Reagan 

(2007) tar upp att många etiska tillsägelser är utformade för att påverka medvetna bedömningar. 

Han skriver att mycket forskning ägnats åt att kartlägga etiskt relevanta kännetecken i olika 

situationer samt att utveckla ett metodiskt sätt att bedöma just dessa situationer. 

 

Utifrån detta perspektiv skulle vi kunna dra slutsatsen att den etiska medvetenheten inte är ett 

nödvändigt och rationellt steg som leder till etiskt beteende. Därför väljer vi att undersöka om etisk 

medvetenhet har en modererande roll i ett eventuellt samband mellan etisk kultur och objektivitet 

genom att formulera två hypoteser som undersöker om det finns ett sådant samband:   

 

H2: Etisk medvetenhet har ett positivt samband med etisk kultur. 

H3: Etisk medvetenhet har ett positivt samband med objektivitet. 
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3. Metod 
 

I detta kapitel presenterar vi först forskningsfilosofin, forskningsansatsen och forskningsdesignen 

Sedan tar vi upp metodvalet som vi utgår ifrån i vår studie. 

 

3.1 Forskningsfilosofi 

 

Forskningsfilosofi kan sägas granska forskningens världsbilder. Alltså hur olika typer av forskning 

väljer att se världen. Inom forskningen finns det i huvudsak möjlighet att tillämpa fyra olika 

forskningsfilosofier.  

  

Positivismen är enligt Thurén (2013) en strävan efter absolut kunskap som gör att endast två källor 

till kunskap räknas som trovärdiga, nämligen de som bygger på iakttagelse och logik. Därtill ska 

denna kunskap, enligt Thurén, byggas på fakta som kan säkerställas med rimlig sannolikhet. Utifrån 

detta drar vi slutsatsen att positivism inte hör hemma i en miljö som inte är mätbar eller absolut, 

exempelvis inom en miljö som består av människans sinnesupplevelse av världen.  

 

Vetenskapliga traditioner brukar enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) även betecknas som 

paradigm, som kan sägas handla om generella föreställningar vilka skapar referensramar kring 

forskning och teoribildning. Vad som skiljer två paradigm ifrån varandra är exempelvis synen på 

organisationer som Bryman och Bell (2014) menar är antingen objektivistisk eller subjektivistisk. 

Inom positivismen är synen klart objektivistisk medan inom konstruktionismen är synen 

subjektivistisk. Sohlberg och Sohlberg (2013) ställer upp flera paradigm mot varandra i en 

jämförelse och visar på skillnader mellan paradigmen avseende ontologi, epistemologi, metodologi, 

beskrivningar, definitioner, klassifikationer, slutledningar, förklaringar och teori, där vissa större 

eller mindre skillnader framkommer. Vissa paradigm har större eller mindre skillnader, men en 

skillnad mellan exempelvis hermeneutiken och positivismen är synen på kunskap där 

hermeneutiken söker förståelse medan positivismen söker förklaring, vilket ger dem två helt skilda 

syften. Grunden till detta är alltså deras olika syn på världen och synen på och insamlandet av 

kunskap, den ontologiska och epistemologiska synen. Positivismen menar alltså att världen kan och 

ska förklaras genom observationer och logik och för detta används ofta kvantitativa metoder för att 

påvisa orsakssamband.  
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I vår studie har vi valt en positivistisk inriktning då vi anser att den passar studien bra med hänsyn 

till att vår hypotes om att ´Etisk kultur´ påverkar ´Objektiviteten´ grundar sig i tidigare forskning 

och vår undersökning kommer att bygga på modeller som används i denna forskning. 

 

3.2 Forskningsansats 

 

När det gäller forskningsansats finns det två alternativ att tillämpa, antingen en deduktiv ansats eller 

en induktiv ansats. 

 

Induktion innebär enligt Thurén (2013) att man förhåller sig till sannolikhet och att man drar 

generella och allmänna slutsatser från empiriska fakta, vilket förutsätter kvantifiering. Det innebär 

alltså att man genererar teorin från praktiska erfarenheter.  

 

Deduktion innebär enligt Thurén (2013) att dragningen av en logisk slutsats betraktas som giltig om 

den är logiskt sammanhängande, däremot behöver den inte vara sann i den bemärkelsen att den är 

överensstämmande med verkligheten. Deduktion utgår alltså ifrån logik, men det som är logiskt 

behöver inte vara sant. Thurén menar även att premisserna som deduktionen innehåller inte behöver 

överensstämma med verkligheten.  

 

Inom forskningen finns enligt Bryman och Bell (2014) två olika typer av tillvägagångssätt för att 

bedriva sin forskning. Det gäller valet av metod till sitt arbete, nämligen valet mellan en kvantitativ 

och en kvalitativ metod. Det kvalitativa tillvägagångssättet har ofta induktiva inslag och kan 

summeras i attribut som tolkning av ord snarare än siffror, enligt författarna. Vilket alltså inte 

passar vår typ av undersökning som snarare går ut på att mäta än att tolka något. 

 

Enligt Bryman och Bell (2014) är fokuset inom den kvantitativa forskningen stort på attribut som 

mätning, kausalitet, generalisering och replikation. Detta hänger ihop med det deduktiva synsättet 

och för vår del är valet naturligt då vår studie tar avstamp i tidigare forskning och där vi bygger vår 

undersökning på modeller av kvantitativ art. Vi utgår ifrån tidigare litteratur i ämnet vilket är ett 

klart deduktivt angreppssätt.  

 

Från tidigare forskning och teorier deducerar vi nya hypoteser som genom empiri sedan genomgår 

en statistisk hypotesprövning för att så småningom utmynna i verifiering eller falsifiering av dessa 

hypoteser.  
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3.3 Forskningsdesign 

 

Inom forskningen finns flera möjliga val av design inom kvantitativ forskning, exempelvis tar 

Bryman och Bell (2014) upp experimentell design, tvärsnittsdesign, longitudinell design, 

fallstudiedesign och komparativ design, som typiska former av kvantitativ forskningsdesign.  

 

För vår del kunde vi tidigt utesluta experimentell design då omfattningen skulle bli för stor för vår 

tids- och budgetram. Dessutom behövs en precision och kontroll över faktorer i en experimentell 

studie som inte går att uppnå inom de ramar som vårt forskningsområde utgörs av, vilket enligt 

Bryman och Bell (2014) utgör en vanlig orsak till att experimentell design sällan används inom 

företagsekonomisk forskning. Därtill kan vi inte kontrollera den miljö som vi avser att undersöka, 

vilket gör att vissa fördelar med att välja en experimentell design, som enligt Bryman och Bell 

(2014) exempelvis är kontroll, trovärdighet och hög intern validitet, ändå skulle gå förlorade.   

 

Longitudinell design innebär enligt Bryman och Bell (2014) att man följer upp ett urval av individer 

vid mer än ett tillfälle för att mäta skillnader mellan tidpunkter. Detta låter sig dock inte göras på ett 

meningsfullt sätt i vår tidsbegränsade studie, vilket inte ger stöd åt ett val av denna typ av 

forskningsdesign för vår del. 

 

En fallstudiedesign är enligt Bryman och Bell (2014) vanlig inom den kvantitativa forskningen och 

har till syfte att visa viktiga drag i ett enda fall med hjälp av en surveystudie. Detta leder dock till 

svårigheten att applicera denna design i vår studie då vi är intresserade av att undersöka fler fall än 

bara ett. 

 

Tvärsnittsdesign innebär enligt Bryman och Bell (2014) att man vid en enskild tidpunkt samlar in 

data från flera fall än ett, oftast betydligt många fler, i syfte att komma fram till data med koppling 

till två eller flera variabler som kan granskas för att kunna upptäcka eventuella sambandsmönster.  

 

En tvärsnittsdesign uppfyller alltså specifikationen vi söker till vår studie då vi kommer att behöva 

mäta fler fall än ett, vi behöver kunna mäta fler variabler än två och dessutom vi vill kunna 

analysera sambandsmönster med hjälp av kvantitativ data. Därför anser vi att valet av 

forskningsdesign blir tämligen naturligt, vilket även stöds av de metoder som tidigare forskning i 

ämnet har utgått ifrån.   
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3.4 Val av metod 

 

Tvärsnittsdesign används enligt Bryman och Bell (2014) ofta synonymt med surveydesign vilken är 

väldigt starkt förknippad, eller till och med likställd, med enkäter och strukturerade intervjuer. Det 

finns enligt dem även andra typer av metoder inom tvärsnittsdesign som exempelvis 

innehållsanalys, strukturerade observationer och analys av offentlig statistik eller dagböcker. 

 

Eftersom vår studie är kvantitativt inriktad med fokus på mätning anser vi att en 

surveyundersökning är passande då vi vill undersöka få variabler på ett stort antal respondenter. 

Detta kräver inte kontroll över händelser utan fokuserar på pågående aktiviteter. Det är även 

passande för att vi vill se förhållanden mellan flera variabler. 

 

Den metod som vi har valt till denna studie är en surveyundersökning som baserar sig på en enkät. I 

vår surveyundersökning kommer vi att använda oss av en enkät som metod för att samla in 

kvantifierbar primärdata. Denna metod ger oss möjlighet att objektivt kunna insamla kvantifierbar 

data som är opåverkad av oss som forskare och som kan bearbetas statistiskt och analyseras för att 

finna samband mellan undersökta variabler.   

 

Med bakgrund i den tidigare forskning som ligger till grund för denna studie och de modeller som 

vi använder för att undersöka uppsatta hypotetiska samband faller sig valet av metod naturligt, då 

dessa modeller har utarbetats från kvantitativa metoder med enkätfrågor som grund för att mäta de 

olika variablerna i tidigare forskning. Genom att använda samma modeller och mått på variabler 

som tidigare forskning ger det en positiv kumulativ effekt i form av validitet och reliabilitet för 

själva måtten, vilket ger stöd åt vårt val av en metod som passar för de befintliga mått vi valt att 

använda från tidigare forskning. I vårt fall ansåg vi att en elektroniskt distribuerad enkät bär fram 

dessa frågor på ett bra och enkelt sätt som ger oss denna effekt. Detta medförde även att vi kunde 

använda tidigare mått på variabler utan att behöva lägga ner mer arbetsamma insatser för att 

tillpassa dessa till en annan typ av forskningsdesign och datainsamlingsmetod. 
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4. Empirisk metod 
 

I detta kapitel presenterar vi datainsamlingsmetoden, svarsfrekvensen och bortfallsanalysen, 

operationaliseringen och bakgrundsfrågorna samt de modeller som vi använder i vår 

undersökning. Vi avslutar kapitlet med validitet, reliabilitet samt de etiska aspekterna kring 

forskningen. 

 

4.1 Datainsamlingsmetod 

 

För att undersöka studiens olika hypotetiska samband har vi valt att använda oss av en enkät med 

frågor utformade för att mäta etisk kultur på revisionsbyråer och etisk medvetenhet samt 

objektivitet bland revisorer. Svaren för etisk kultur anges mellan 1-7 på en Likertskala för att få 

kvantifierbara resultat för statistisk bearbetning och analys. Svaren för objektivitet och etisk 

medvetenhet ges på en Likertskala från 1-10. Enkäten distribuerades via ett elektroniskt system som 

säkerställer respondentens anonymitet och att svaren inte kan påverkas av oss som frågeställare. 

Enkäten skickades ut och följdes sedan upp med två påminnelser för att uppmana respondenterna att 

delta i studien. Tidpunkten för första utskicket av enkäten visade sig sammanfalla med skolornas 

höstlov vilket gjorde påminnelserna viktiga för att fånga upp respondenterna över en längre period 

än bara en vecka. Påminnelserna skickades därför ut med cirka en veckas mellanrum efter det första 

utskicket. Utskicken av enkäten skedde under datumen 28 oktober, 4 november och 12 november år 

2014. 

 

4.2 Population och urval 

 

Populationen är Sveriges auktoriserade och godkända revisorer som enligt Revisorsnämnden (2014) 

uppgick till 3661 stycken i början av november år 2014.  

  

Urvalet är ett bekvämlighetsurval utifrån den större delen av FAR-anslutna auktoriserade eller 

godkända revisorer i Sverige. Urvalet består av 2644 godkända eller auktoriserade revisorer. Detta 

innebär att enkäten har gått ut till 72 % av populationen. Urvalet har en geografisk spridning över 

hela landet bland både stora och små revisionsföretag, då ingen sortering utom auktoriseringen och 

medlemskapet i FAR har legat till grund för urvalsgruppen. Anledningen till detta urval var att det 

med hänsyn till tids- och budgetramar för denna studie inte varit försvarbart att förfina detta 

ytterligare. Detta bekvämlighetsurval är ett icke-sannolikhetsurval, vilket av Bryman och Bell 

(2014) definieras som ett urval som man fått fram på annat sätt än genom att använda sig av en 
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slumpmässig urvalsteknik. De menar att detta i grunden betyder att vissa enheter i populationen har 

högre sannolikhet att bli valda än andra för att ingå i stickprovet.  

 

4.2.1 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

 

Totalt har vi erhållit 160 användbara svar från vår enkätundersökning, vilket gav en svarsfrekvens 

på närmare 6 % (6,05 %).   

 

En vanlig anledning till bortfall i enkätundersökningar är, enligt Bryman och Bell (2014), att 

respondenterna helt enkelt vägrar att delta i undersökningen och därmed inte besvarar enkäten. 

Enligt dem menar vissa forskare att detta bortfall ökar alltmer i många länder. Med tanke på det 

låga antal besvarade enkäter av de totala antal som fått enkäten tillskickad kan vi konstatera att 

denna vägran att delta existerar även inom den miljö bland revisorer som vår målgrupp består av. 

Huruvida oviljan att delta i vår undersökning är högre eller lägre än andra studier är dock inget vi 

har möjlighet att finna ett enkelt svar på.   

 

4.2.1.1 Specifika bortfall meddelade av respondenter 

 

Vi har dock fått flera e-postsvar från respondenter som valt att delge sin anledning till varför de inte 

deltagit i, eller inte kunnat slutföra, enkätundersökningen. Även om dessa givetvis endast utgör en 

bråkdel av det totala bortfallet kan det vara intressant att förmedla deras synpunkter inför framtida 

forskning. Några har angivit att de är pensionerade och därmed ansett att de inte kan eller vill svara 

på denna enkät. Dock kan det hända att andra pensionerade revisorer måhända har svarat på enkäten 

utan vår kännedom, vi får då anta att dessa ansett sig ha möjlighet att besvara enkäten trots detta. 

Urvalet är trots allt aktuellt för det innevarande året och de få fall detta har gällt bör inte kunna 

utgöra någon grund till skevhet i resultatet. Det var några som gärna ville svara men som inte kunde 

med hänsyn till storleken på företaget, eller andra speciella omständigheter kring verksamheten som 

gjorde att de inte ansåg sig kunna svara på denna enkät. Gällande storleken på företaget var det 

främst revisorer i egenägda enmans- eller fåmansföretag som har hört av sig angående svårigheten 

för dem att svara på dessa frågor, vilket bör tyda på att verksamheten skiljer sig ifrån den grundsyn 

på revisionsföretag som dessa modeller riktat sig till i tidigare studier. Detta styrks även av ett fåtal 

som hört av sig om att frågorna inte passar verksamheten, inte av storleksskäl men utav anledningen 

att företagets organisation och verksamhet skiljer sig betraktligt ifrån den typ av verksamhet och 

organisation som dessa frågor är riktade till. Detta gäller då främst frågorna i det andra avsnittet 

som mäter etisk kultur i en organisation.  
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Detta pekar på att utformningen av enkäten i sig gjorde att antalet möjliga respondenter 

begränsades. Dock hade denna begränsning inte kunnat tas hänsyn till genom att vi på förhand vetat 

om detta då vi inte kunnat sortera ut dessa med hjälp av dessa faktorer, även om vi känt till och 

räknat med denna problematik. Det som med facit i hand hade kunnat göras annorlunda är att 

utforma enkäten så att vi fått veta hur många av bortfallet som berodde på dessa faktorer, dock 

skulle detta inte gynna resultatet då svaren skulle vara oanvändbara. 

 

4.3 Operationalisering 

 

Operationalisering är en process som, enligt Bryman och Bell (2014) innebär en utformning av de 

begrepp som forskaren är intresserad av. De menar att dessa begrepp utgör byggstenar för teorin 

och är företagsekonomiska studiers utgångspunkter. För att dessa begrepp ska kunna användas i en 

kvantitativ studie måste de på något sätt göras mätbara för att kunna utgöra beroende och oberoende 

variabler.   

 

4.3.1 Bakgrundsfrågor 

 

I enkäten inleder vi med att be de responderande att besvara sju bakgrundsfrågor som består av  

kön, ålder, antal år inom yrket, auktorisationsform, position i företaget, om de jobbar för ett företag 

inom “Big 4”, samt hur stor omsättning i antal miljoner SEK deras största klient har. 

 

Bakgrundsfrågorna är i möjligaste mån formulerade som slutna frågor, förutom frågorna om ålder, 

antal år inom yrket samt största klientens omsättning som är öppna frågor. 

 

4.3.2 Etisk kultur 

 

Etisk kultur mäter vi i vår undersökning genom att använda oss av färdiga frågor från Kapteins 

(2008) CEV modell.  

 

Kapteins CEV- modell från 1998 är grundad i Solomon (2004) ”virtue-theory” om affärsetik. 

Kaptein hänvisar till att CEV-modellen, haft inslag av normativa kriterier för den etiska kulturen i 

organisationer och att den nu aktuella studien har tagit de första stegen till att validera och förfina 

modellen med hjälp av de fyra delstudier som denna studie utgörs av (Kaptein, 2008). Studien 

bygger således på en positivistisk grund där en hypotes deducerats ur teorin, nämligen där  
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CEV-modellen utgör teorin som skall testas genom en hypotesprövning med hjälp av statistiska 

verktyg. Resultatet från dessa prövningar utgör underlaget för nya teorier och är således induktiv i 

sin natur. Detta förfarandesätt utgör kärnan i den kvantitativa forskningen såsom Bryman och Bell 

(2014) beskriver den och de resultat som därmed fås utifrån studien är statistiska och kvantitativa. 

Detta utgör underlaget för Kapteins argument i saken och man kan nog säga att dessa är argument 

som vilar på positivistiska grunder. 

  

Enligt Bryman och Bell (2014) utgörs validitet av flera olika typer, nämligen ytvaliditet, samtidig 

validitet, prediktiv validitet, begreppsvaliditet och konvergent validitet. Enligt dem handlar 

reliabilitet i grunden om måttens och mätningarnas pålitlighet samt följdriktighet. De säger dock att 

ett för stort fokus på reliabilitet och validitet riskerar att få till följd att man vidtar minimala och 

enkla grepp för att säkerställa reliabilitet och/eller validitet genom att bara mäta exempelvis 

ytvaliditeten. Med tanke på den omfattande arsenalen av metoder Kaptein använt är det troligt att 

han ansett det vara ett bra argument mot eventuella ifrågasättanden av studiens resultat, åtminstone 

med avseende på reliabilitet och validitet.    

  

En viss argumentation lägger Kaptein på att motivera vad hans studie kan bidra till inom framtida 

forskning. För det första menar han att resultatet av studien, alltså CEV-modellen, kan användas för 

att mäta och jämföra den etiska kulturen mellan organisationer och i vilken utsträckning dessa 

skiljer sig åt. För det andra menar han att framtida forskning skulle kunna relatera till att analysera 

vilken inverkan de olika dimensionerna av etisk kultur har på etiskt och oetiskt beteende. Modellen 

kan då mäta inverkan av olika värderingar på etiskt beteende.  

 

4.3.3 Objektivitet 

 

Objektiviteten mäter vi i vår undersökning genom att använda oss av relevanta frågor om etik från 

Bamber och Iyer (2007) vilka nämner att dessa scenarier har använts i tidigare forskning (Knapp, 

1985; Tsui & Gul, 1996) och därmed är beprövade inom området. Dessa frågor är knutna till två 

scenarier innehållande en konflikt i en revisionssituation.  

 

Frågan besvaras på en tiogradig Likertskala där respondenten tar ställning i den givna situationen, 

där ett högt svar på skalan motsvarar en högre sannolikhet att revisorn inte är medveten om det 

etiska dilemmat och gör därmed ingen objektiv bedömning. 
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4.3.4  Etisk medvetenhet 

 

Etisk medvetenhet mäter vi genom att ställa en uppföljningsfråga i direkt anslutning till 

scenariofrågorna om objektivitet. Denna fråga besvaras på en tiogradig Likertskala i vilken grad 

respondenten uppfattar att scenariot innehåller ett etiskt dilemma eller inte. Denna fråga har vi 

översatt till svenska från engelska i Sweeney och Costellos (2009) studie som i sin tur baserat den 

på arbetet av Singhapakdi et al. från 1996. Denna fråga mäter enligt Sweeney och Costello (2009) 

identifieringen av ett etiskt dilemma, som de menar utgör den första beståndsdelen i Rest’s 4-

stegsmodell.   

 

4.4  Metodkritik 

 

Antal respondenter påverkar och begränsar generaliseringsförmågan. Att använda en elektroniskt 

distribuerad enkät som datainsamlingsmetod innebär en stor risk för bortfall, vilket påverkar 

resultatet och möjligheten till generalisering. Den valda metoden kräver ett stort antal respondenter 

vilket kan vara svårt att uppnå med begränsade tidsmässiga och ekonomiska resurser. 

 

En synpunkt fick vi angående ett av de två etiska dilemman som används i enkäten, där 

respondenten menade att detta var ett oaktuellt och rent hypotetiskt dilemma då det i sak är 

förbjudet genom lag i Sverige. Vilket även det pekar på att frågorna från andra modeller inte är helt 

applicerbara i andra länder än de som frågorna ursprungligen är utformade för. Å andra sidan inkom 

även respons på att dessa frågor (inklusive etiska dilemman) var bra och aktuella, vilket kan tyda på 

att denna person kanske inte insett det som kritiken gällde. Alternativt har den personen möjligen 

insett det och därför anser att frågan trots detta eller tack vare detta är relevant att ställa då det sätter 

etiken på sin spets. Detta visar på att även om dilemmat i detta fall blev än mer hypotetiskt, var det 

ändå möjligt att ta ställning i dilemmat trots att svaret då alltså enligt lagen i detta fall är antingen 

rätt eller fel. Om alla svarande respondenter insett detta torde det inte vara någon tvekan om vad de 

bör ha svarat på skalan om scenariot innehöll ett etiskt dilemma eller inte.  

 

De aspekter som tas upp under bortfallsanalysen hade möjligen till viss del kunna fångas upp 

genom att utforma enkäten så att vi fått veta hur många av bortfallet som berodde på dessa faktorer. 

Dock skulle detta inte gynna resultatet då svaren skulle vara oanvändbara för syftet med just denna 

studie. 
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Alla frågor som använts i enkäten om etisk kultur, objektivitet och etisk medvetenhet, är hämtade 

från en internationell miljö och även om de är vedertagna inom forskningen och har visat sig ha 

validitet är det ändå svårt att veta om dessa mått verkligen är exakta och mäter etisk kultur och 

objektivitet på ett sätt som överensstämmer med den svenska kontexten inom revision. 

 

Frågan om etisk medvetenhet bygger vidare på frågan om objektivitet och är därmed beroende av 

att scenariot är applicerbart för att kunna ge ett relevant mått på den etiska medvetenheten. 

Exempelvis gjorde vår andra scenariofråga att svaret på objektiviteten och den etiska 

medvetenheten borde ha varit endast ett enda möjliga, med anledning av att scenariot visade sig gå 

emot gällande lagstiftning och således bara skulle kunna ge ett enda rätt svar. Svaren visar att så 

inte har uppfattats av respondenterna vilket är mycket intressant och visar på att medvetenheten är 

låg. 

      

4.5  Pilotstudie  

 

Enligt Bryman och Bell (2010) är pilotstudier viktiga eftersom de kan tydliggöra olika problem 

angående frågorna och enkätens utformning. De menar vidare att en pilotundersökning gör det 

möjligt för forskaren att säkerställa lämpligheten, fullständigheten och genomförbarheten för 

surveyfrågorna. Dessvärre medgav inte vår tidsram utrymme för någon egentlig pilotstudie, annat 

än korrekturläsning av oss författare samt handledare för att försäkra oss om att frågorna motsvarar 

det vi vill veta. Däremot är alla frågor vi använder i vår enkätundersökning beprövade inom tidigare 

forskning, vilket gör att behovet av en pilotstudie i detta fall kan sägas vara försumbart. Detta anser 

vi med hänvisning till tidigare nämnd forskning i ämnet av Kaptein (2008), Sweeney och Costello 

(2009) och Bamber och Iyer (2007). Däremot skulle en pilotstudie kunnat visa att vissa 

respondenter hade svårt att svara på frågorna med anledning av olika hygienfaktorer. Dock hade det 

inte påverkat resultatet, då vi ändå inte haft möjlighet att sortera bort de som detta gällde i urvalet. 

Vilket gör att en pilotstudie i vårt fall oavsett varit nästintill meningslös. 

 

4.6  Validitet och reliabilitet 

 

Enligt Bryman och Bell (2010) är det viktigt att ett mått för ett begrepp är reliabelt och på ett 

validerat sätt representerar det begrepp som de förmodas ge information om. Författarna menar att 

reliabiliteten handlar om måttens och mätningarnas pålitlighet, följdriktighet och överstämmelse. 

Vidare menar de att då ett mått inte är reliabelt, kan det inte heller vara validerat. Validiteten är 

alltså viktig då vi diskuterar mått för ett begrepp. Enligt Bryman och Bell handlar  



36 

 

validiteten om att det utvecklade måttet mäter just begreppet i fråga. Vidare menar de att det finns 

flera sätt att kunna bestämma validiteten, nämligen genom ytvaliditet, samtidig validitet, prediktiv 

validitet, begreppsvaliditet och konvergent validitet. Kaptein (2008) väljer att visa om CEV måttet 

fångar begreppet “etisk kultur” genom att visa ytvaliditeten. Han reviderar de ursprungliga CEV 

dimensionerna med hjälp av tio akademiska experter i affärsetik och organisatoriskt beteende, samt 

50 anställda och 15 managementkonsulter inom affärsetik som alla fick ge sin tolkning av varje 

fråga och även ge förslag till förbättringar. Genom att göra på detta sätt uppnås, enligt Bryman och 

Bell (2010), att experterna får agera som några slags domare vilka avgör om måttet återspeglar 

begreppet i fråga. 

 

Då vår studie bygger på vedertagna modeller och mått inom forskningen är det vår uppfattning att 

kraven om reliabilitet och validitet kan sägas uppfyllda för denna typ av studie, alltså att måtten 

faktiskt mäter det vi avser att de ska mäta.  

 

4.7  Etiska aspekter kring forskning 

 

Bryman och Bell (2010) betonar vikten av de etiska principer som en forskare ska beakta: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet 

samt principen om falska förespeglingar. Genom ett introduktionsbrev till enkäten informerade vi 

våra utvalda personer om undersökningens syfte, det vill säga forskningsändamål, samt om att 

undersökningen var frivillig, konfidentiell och anonym när det gällde personuppgifter och 

enkätsvar. Genom detta tillägg är vår bedömning att vi i detta arbete säkerställt dessa principer 

genom att använda oss av ett anonymiserande internetbaserat enkätsystem. 

Utifrån Dierner och Crandall (citerad i Bryman & Bell, 2010) frågeställningar angående 

forskningsetiska principer, har vi även tagit hänsyn till den faktiska eller potentiella risken för skada 

för deltagarnas del samt att ingen brist på samtycke, intrång i privatlivet eller försummade ärlighet 

från vår sida skulle förekomma. Vårt intresse har varit att presentera en sann bild av 

undersökningen samt att förhålla oss med respekt och förståelse till våra utvalda personers val. 
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5.  Resultat 
 

Detta kapitel presenterar studiens resultat. Först presenteras resultatet för de demografiska 

variablerna för att sedan fortsätta med PCA för etisk kultur samt korrelations- och 

regressionsresultatet. 

 

5.1  Demografi 

 

Utskicket av enkäten resulterade i 160 användbara svar. Nedan redogör vi för fördelningen för de 

demografiska variablerna: kön, ålder, erfarenhet, auktorisation, position och Big 4.  

  

5.1.1  Kön 

 

Av det totala antalet om 160 respondenter var 121 män och 39 kvinnor, vilket innebär att andelen 

män var 75,6 % och andelen kvinnor 24,4 %. Inget bortfall för denna fråga registrerades. 

Kön Antal Procent 

Man 121 75,6 % 

Kvinna   39 24,4 % 

 

Tabell 1: Respondenternas könsfördelning 

 

5.1.2  Ålder 

 

Den åldersmässiga fördelningen i undersökningen har ett stort spann, mellan 28 och 76 års ålder. 

Medelvärdet är 49.7 år. Fyra respondenter valde att inte svara på denna fråga, vilket ger ett bortfall 

på 2,5 %.  

 

Medelvärde Minimum Maximum 

49.7 28 76 

 

Tabell 2: Respondenternas åldersfördelning 

 

Procentuellt ser fördelningen i översiktliga åldersklasser ut som följer:  

23,7 % av respondenterna är i åldern 20 till och med 40 år. 

21,8 % av respondenterna är i åldern 40 till och med 50 år. 

38,7 % av respondenterna är i åldern 50 till och med 60 år. 

15,6 % av respondenterna är äldre än 60 år och den äldsta är 76 år gammal.   
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5.1.3  Erfarenhet 

 

Fördelningen i yrkeserfarenhet skiljer sig mycket åt, då den med minst erfarenhet som godkänd/ 

auktoriserad revisor var ett år och med längst erfarenhet som godkänd/ auktoriserad revisor var 52 

år. Genomsnitten av års erfarenhet var 23,18 år. Tre respondenter valde att inte svara på denna 

fråga, vilket ger ett bortfall på 1,8 %.  

 

Medelvärde Minimum Maximum 

23,18 1 52 

 

Tabell 3: Respondenternas yrkeserfarenhet 

 

5.1.4  Auktorisation 

 

Av de 158 respondenter som svarat på denna fråga var 36 godkända revisorer och 122 auktoriserade 

revisorer, det vill säga 22,7 % respektive 77,3 %. Två respondenter valde alltså att inte svara på 

denna fråga, vilket ger ett bortfall på 1,2 %.  

 

Revisor Antal Procent 

Godkänd revisor   36 22,7 % 

Auktoriserade revisor 122 77,3 % 

 

Tabell 4: Respondenternas auktorisation 

 

5.1.5  Position 

 

Av de 159 respondenter som svarade på denna fråga, var det en respondent som arbetade som junior 

revisor, 23 revisorer som var senior, 61 revisorer som var manager och 74 revisorer var partner. En 

respondent valde att inte svara på denna fråga, vilket ger ett bortfall på 0,6 %.  

 

Position Antal Procent 

Junior    1   0,8 % 

Senior  23 14,4 % 

Manager  61 38,3 % 

Partner  74 46,5 % 

 

Tabell 5: Respondenternas position 
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5.1.6  Företagsstorlek 

 

Av de 157 respondenter som svarade på denna fråga var det 78 respondenter som arbetade för en 

byrå inom Big 4, övriga 79 arbetade för andra mindre företag. Tre respondenter valde att inte svara 

på frågan, vilket ger ett bortfall på 1,8 %.  

 

 

Företagsstorlek Antal Procent 

Big 4   78 49,6 % 

Ej Big 4   79 50,4 % 

 

Tabell 6: Företagsstorlek 

 

5.1.7  Största klientstorlek 

 

Av de 160 respondenter som svarade på den öppna frågan om hur stor omsättning den största 

kunden har, svarade 18 stycken med ”vet ej”, en revisor svarade med ” det är irrelevant” och en 

revisor med att det är ”hemligt”. De andra 140 respondenterna svarade att deras klient hade en 

omsättning mellan 2 – 5 000 miljoner kronor. Genomsnittet från den största klientstorleken är 

356,45 miljoner kronor.  

 

Medelvärde Minimum Maximum 

356,45 2 5 000 

 

Tabell 7: Största klientstorlek (i miljoner svenska kronor) 

 

5.2 Justeringar av data inför analys 

 

Innan analyserna behövde vi undersöka datan för att se att alla svar var numeriska och av rätt 

kodning. Variablerna ålder, erfarenhet och klientstorlek behövde justeras, samt att klientstorlekens 

variabel logaritmerades för att erhålla ett användbart värde i kommande analyser.  

 

Variabeln för position kodades om till att endast visa skillnaden mellan chef och icke chef, där 

manager och partner utgör chefer medan senior revisor och junior revisor/revisorsassistent inte gör 

det. 
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För att kunna använda datan från frågorna om etisk kultur har vi valt att göra en principiell 

komponentanalys av datan för att erhålla ett antal faktorer för vidare analyser av våra hypoteser.   

 

5.2.1 Resultat av PCA för etisk kultur 

 

I vår mätning av etisk kultur har vi använt oss av CEV-modellen och dess 58 frågor rörande åtta 

dimensioner av etisk kultur som Kaptein (2008) menar att etisk kultur består av. Vi har utifrån 

svaren på dessa frågor i vår undersökning utfört PCA, en så kallad faktoranalys.  

 

Man kan inte direkt mäta den etiska kulturen, utan man mäter variabler (indikatorer) som man 

hypotetiskt tror påverkas av den etiska kulturen. Enligt Wänström (2014) förklaras korrelationen 

mellan olika variabler i termer av bakomliggande faktorer. Han menar att dessa faktorer inte är 

direkt mätbara utan latenta variabler och det är betydelsefullt att veta hur hög korrelation det finns 

mellan varje variabel och varje faktor. Kaptein (2008) förklarar att syftet med faktoranalysen är att 

identifiera ett mindre antal faktorer som kan användas för att representera relationer mellan 

uppsättningar av många samverkande variabler. Vidare menar han att dess främsta mål är 

datareduktion med en minimal förlust av information.  

 

Metoden resulterar i en så kallad faktormatris som anger hur hög korrelation det finns mellan varje 

variabel och varje faktor. Anledningen till att göra detta är att begränsa den stora mängd 

information som ingår i dessa 58 frågor till ett mer lätthanterligt antal faktorer, utan att tappa värdet 

av informationen. Vår analys visade 11 faktorer med ett Eigenvärde på över 1.0, vilket är ett första 

kriterium att uppfylla för att utgöra en relevant faktor. Analysen gav ett KMO-värde på 0,875 som 

visar samplingsvärdet vilket är normalt och godkänt.  

 

Enligt Screen-plot-kriteriet skulle upp till elva faktorer kunna vara aktuella, men en mer moderat 

tolkning skulle även kunna föreslå endast fyra till sex faktorer, då kurvan planar ut fort efter dessa 

faktorer, även om de har ett betydligt högre Eigenvärde än 1,0.  

 

Därefter utförde vi en Parallellanalys med hjälp av ett separat dataprogram kallat Monte Carlo PCA, 

som genererar slumpmässiga Eigenvärden för jämförelse med de erhållna värdena i PCA analysen. 

Detta visar enligt en parallellanalys på att upp till fem faktorer är relevanta i vår analys då de har ett 

högre Eigenvärde än respektive slumpmässigt genererade värden av Monte Carlo PCA. Dock utgör 

värdet för de följande faktorerna betydligt mer än 1 vilket gör att även detta blir en 

bedömningsfråga.   
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Resultatet av faktoranalysen visar att svaren på frågorna om etisk kultur till stor del överensstämmer 

med dimensionerna från tidigare forskning av Kaptein (2008). 

 

Efter att ha granskat de erhållna laddningarna som varje fråga utgör på den enskilda faktorn (utan 

korsladdningar) kan vi sålla bort två dimensioner från Kapteins modell då de inte ger fler än fyra 

kontinuerliga laddningar per faktor. Vi har dock valt att ha med den sjätte faktorn då den, trots ett 

lägre Eigenvärde än den sjätte faktorn i Parallellanalysen, har sex frågor som laddar den sista 

faktorn med ett värde som överstiger 0,4, vilket anses vara en godtagbar gräns, även om den lägre 

gränsen 0,3 hade varit godtagbar. Totalt laddas var och en av dessa faktorer med sex frågor eller fler 

med en laddning på över 0,45 efter att vi uteslutit fem frågor med lägre laddningar. Totalt föredelas 

då 53 frågor på dessa sex faktorer.  

 

Vi identifierar dessa sex faktorer genom att jämföra vår faktoranalys med den explorativa 

faktoranalys som Kaptein (2008) utförde i sin studie för att identifiera sina 8 dimensioner.  

Dessa faktorer är i den ordning de uppträder i vår analys: Förebildsfunktionen hos ledningen, 

Tydlighet, Genomförbarhet, Diskuterbarhet, Förebildsfunktionen hos överordnade och Transparens 

enligt Kapteins benämning av dimensionerna.  

 

Dessa sex faktorer från PCA analysen används som mått på etisk kultur i den fortsatta 

undersökningen av våra hypotetiska samband. Tillsammans förklarar dessa sex faktorer 58,7 % av 

variansen.   
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Tabell 8: Resultat av PCA 

Frågor Faktorladdning 

EK F1: Förebildsfunktionen hos ledningen  

I min närmaste arbetsmiljö finns en atmosfär av ömsesidigt förtroende. 0.733 

Styrelsen och ledningen föregår med gott exempel när det kommer till etiskt beteende. 0.701 

Styrelsens och ledningens uppträdande speglar företagets normer och värderingar.  0.693 

Styrelsen och ledningen framhäver betydelsen av etik och integritet på ett övertygande sätt. 0.677 

I min närmaste arbetsmiljö finns ett ömsesidigt förtroende mellan medarbetare och ledning. 0.672 

I min närmaste arbetsmiljö är alla fokuserade på företagets bästa. 0.655 

I min närmaste arbetsmiljö tar alla rådande normer och standarder på allvar. 0.652 

Styrelsen och ledningen skulle aldrig tillåta oetiskt eller olagligt uppförande för att uppnå uppsatta affärsmål. 0.647 

I min närmaste arbetsmiljö behandlar alla varandra med respekt. 0.646 

De som är framgångsrika i min närmaste arbetsmiljö håller sig till företagets normer och standarder. 0.587 

I min närmaste arbetsmiljö belönas etiskt beteende. 0.581 

I min närmaste arbetsmiljö är alla helt inriktade på att följa företagets uttalade normer och värderingar. 0.541 

I min närmaste arbetsmiljö är etiskt beteende högt värderat. 0.521 

Om någon ställs till svars för sitt uppförande görs det på ett respektfullt sätt. 0.455 

EK F2: Tydlighet  

Företaget klargör tydligt för mig hur jag bör använda företagets utrustning på ett ansvarsfullt sätt. 0.797 

Företaget klargör tydligt för mig hur jag bör uppföra mig lämpligt gentemot andra inom företaget. 0.761 

Företaget klargör tydligt för mig hur jag ska förhålla mig till externa personer och företag på ett ansvarsfullt sätt. 0.743 

Företaget klargör tydligt för mig hur jag ska erhålla korrekta befogenheter. 0.716 

Företaget klargör tydligt för mig hur jag ska disponera min arbetstid på ett ansvarsfullt sätt. 0.705 

Företaget klargör tydligt hur jag ska hantera miljöfrågor på ett ansvarsfullt sätt. 0.613 

I min närmaste arbetsmiljö är det klart och tydligt hur vi förväntas bete oss på ett ansvarsfullt sätt mot varandra.  0.583 

Företaget klargör tydligt för mig hur jag ska erhålla korrekta befogenheter. 0.539 

EK F3: Genomförbarhet  

Jag måste ibland gå emot mina egna normer och värderingar för att bli framgångsrik i mitt företag. 0.814 

Jag har inte tillräcklig information till mitt förfogande för att klara av mina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. 0.791 

Jag blir ibland pressad att bryta mot reglerna i mitt jobb. 0.721 

Jag har bristfälliga resurser till mitt förfogande för att klara av mina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. 0.718 

I min närmaste arbetsmiljö tillfrågas jag ibland att göra saker som strider mot mitt samvete. 0.672 

Jag har inte tillräcklig tid till mitt förfogande för att klara av mina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. 0.585 
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Tabell 8: Resultat av PCA (fortsättning) 

Frågor Faktorladdning 

EK F4: Diskussionsmöjlighet  

I min närmaste arbetsmiljö finns det tillräckliga möjligheter att rapportera oetiskt beteende. -0.717 

I min närmaste arbetsmiljö finns det tillräckligt med utrymme att diskutera oetiskt beteende. -0.714 

I min närmaste arbetsmiljö finns det gott om utrymme att diskutera moraliska dilemman. -0.711 

I min närmaste arbetsmiljö finns det tillräckligt med utrymme att korrigera oetiskt beteende. -0.615 

I min närmaste arbetsmiljö finns det tillräckligt med utrymme att diskutera personliga moraliska dilemman. -0.604 

I min närmaste arbetsmiljö tas rapporter om oetiskt beteende på allvar. -0.555 

I min närmaste arbetsmiljö hålls man ansvarig för sitt agerande. -0.533 

Ledningen är medveten om den typ av incidenter och oetiskt beteende som förekommer i min närmaste 

arbetsmiljö. 
-0.480 

 
Om rapporter om oetiskt beteende i min närmaste arbetsmiljö inte uppmärksammas finns det bra tillvägagångssätt 

att lyfta frågan på annat håll inom företaget. 

 

-0.454 

 
I min närmaste arbetsmiljö har jag möjlighet att uttrycka mina åsikter. 
 

 

-0.419 

EK F5: Förebildsfunktionen hos överordnade 
 

Min närmaste chef skulle aldrig godkänna oetiskt eller olagligt uppförande för att uppnå uppsatta affärsmål. -0.700 

Min närmaste chef fullföljer sina åtaganden. -0.699 

Min närmaste chef är ärlig och pålitlig. -0.644 

Min närmaste chef gör som han säger att han ska göra. -0.590 

Min närmaste chef föregår med gott exempel när det gäller etiskt beteende. -0.558 

Min närmaste chef är tydlig med att betona vikten av etik och integritet. -0.517 

EK F6: Transparens  

Om en kollega gör något otillåtet så kommer min chef att få reda på det. -0.701 

Om min chef gör något otillåtet så kommer någon i företaget att få reda på det. -0.692 

Om en kollega gör något otillåtet så kommer jag eller en annan kollega att få reda på det. -0.675 

I min närmaste arbetsmiljö finns det tillräcklig medvetenhet om potentiella överträdelser och incidenter inom 

företaget. 

-0.515 

Om jag kritiserar andras beteende så kommer jag att få återkoppling om vilken åtgärd som kritiken medfört. -0.495 

I min närmaste arbetsmiljö utförs tillräckliga kontroller för att upptäcka överträdelser och oetiskt beteende. -0.459 
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5.3 Cronbachs Alpha och beskrivande statistik 

 

Efter PCA analysen beräknades ett Cronbachs alpha-värde för varje faktor vilket visar graden av 

intern reliabilitet hos var och en av dessa faktorer, se Tabell 9. Alltså att varje faktor mäter det den 

faktiskt är menad att mäta. Enligt Bryman och Bell (2010) bör alphavärdet överstiga värdet 0,6 för 

att måttet för ett begrepp ska vara reliabelt. Alla faktorer hade höga värden, alla över 0,8, vilket 

tyder på att de kan betraktas som tillförlitliga, vilket bekräftar att dimensionerna som erhållits 

överensstämmer med det de avser att mäta, nämligen Kapteins (2008) dimensioner för etisk kultur.  

 

 

Tabell 9: Sammanställning av Beskrivande statistik samt Cronbachs alpha 

 

Variabler                    Frekvens       Medel         SD        Min       Max Chronbachs alpha 

Man 121 

     
Kvinna 39 

     
Auktoriserad Revis. 122 

     
Godkänd Revisor 36 

     Junior/senior 24 

     
Manager/partner 135 

     Ålder (år) 

 
49,67 11,076 28 76 

 
Erfarenhet (år) 

 
16.99 9.67 2 35 

 
Etisk medvetenhet

 a
 

 
5,77 3,35 1 10 

 
Objektivitet

 a
 

 
4,43 3,04 1 10 

 
Klientstorlek

 b
 

 
356,45 2,40 2 5 000 

 
EK F1

b
 

     

0,92 

EK F2
 b
 

     

0,91 

EK F3
 b
 

     

0,82 

EK F4
 b
 

     

0,89 

EK F5
 b
 

     

0,90 

EK F6
 b
   

    

0,82 

 
a 

Beroendevariabler: Objektivitet, mäter respondenternas förmåga att göra etiska bedömningar samt förmåga att 

upprätthålla objektiviteten vid revisionsarbete. Etisk medvetenhet mäter respondentens förmåga att identifiera och 

bedöma graden av ett etiskt dilemma. 

b
 Oberoende variabler: Ålder mäter respondentens ålder i antal år. Erfarenhet mäter respondentens antal år av erfarenhet 

inom revision. Klientstorlek mäter respondentens uppskattning av sin största klients omsättning i miljoner SEK. EK F1 

mäter respondentens svar på faktorn Förebildfunktionen hos ledningen inom etisk kultur. EK F1 mäter respondentens 

svar på faktorn Tydlighet inom etisk kultur. EK F3 mäter respondentens svar på faktorn Genomförbarhet inom etisk 

kultur EK F4 mäter respondentens svar på faktorn Diskuterbarhet inom etisk kultur. EK F5 mäter respondentens svar på 

faktorn Förebildfunktionen hos överordnade inom etisk kultur. EK F6 mäter respondentens svar på faktorn Transparens 

inom etisk kultur. 
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5.4 Korrelationsanalys 

 

Tabell 10: Korrelationsanalys 

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
  *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

En korrelationsanalys ger oss styrkan i förhållandet mellan variablerna och visar samvariationen 

mellan variabler, det vill säga sambandet mellan dessa. Något att poängtera är dock att 

samvariationen ej är bevis på ett orsakssamband (Bryman & Bell, 2010), vilket betyder att även då 

det finns ett samband mellan våra variabler så kan det finnas andra variabler som förklarar orsaken 

till varför variablerna i vår studie samvarierar. Pearsons korrelationskoefficient, som vi använder i 

studien, får ett värde mellan -1 och 1 och visar hur signifikant sambandet är mellan variablerna. Vid 

extremvärdena, -1 och 1, är sambandet perfekt. När sambandet är positivt betyder det att en variabel 

ökar när den andra ökar. När sambandet är negativt betyder att en variabel minskar när den andra 

ökar.  

 

I tabellen ovan finner vi att endast ett fåtal variabler har ett signifikant samband med andra 

variabler: 

→ Typ av ´Auktorisation´ går hand i hand med ´Ålder´ och ´Erfarenhet´, det vill säga att det finns  

 ett positivt signifikant samband mellan variablerna, vilket man kan förvänta sig.  

→ Variabeln ´Position´ visar ett positivt signifikant samband med ´Kön´, ´Ålder´, ´Erfarenhet´ och  

 även ´Auktorisation´. 

→ Att en revisor jobbar inom ´Big 4´ har en signifikant positiv korrelation (< 0,05) med ´Ålder´  

 och ´Erfarenhet´ och ett än mer signifikant (< 0,01) samband med ´Auktorisation´.  

Variables Kön  Ålder Erfarenhet Aukt. Position Big 4 Objektivi 

tet 

Etisk  

Medvet. 

Klient 

storlek 

EK F1 EK F2 EK F3 EK F4 EK F5 EK F6 

Kön 
 

              Ålder 0.267** 
 

             Erfarenhet 0.287**  0.908** 
 

            Auktorisation 0.044  0.392**   0.313** 
 

           Position 0.239**  0.257**   0.360** 0.205* 
 

          Big 4 0.026   0.195*   0.166* 0.230** 0.083 
 

         Objektivitet 0.256**   0.067   0.121 0.080 0.073 0.039 
 

        Etisk medvet. 0.110   0,073   0,063 0.096 0.206* 0.065 0.079 
 

       Klientstorlek 0.107   0.154   0.179* 0.104 0.014 0.412** 0.167 0.092 
 

      EK F1 0.013   0.116   0.201* 0.039 0.065 0.034 0.125 0.044 0.111 
 

     Ek F2 0.062   0.062   0.143 0.085 0.018 0.320** 0.201 0.039 0.001 0.318** 
 

    EK F3 0.076   0.219*   0.256** 0.001 0.207* 0.090 0.046 0.260* 0.029 0.383** 0.257** 
 

   EK F4 0.117   0.015   0.100 0.097 0.084 0.048 0.017 0.172 0.081 0.468** 0.128 0.176 
 

  EK F5 0.149   0.049   0.092 0.074 0.009 0.117 0.173 0.115 0.056 0.340** 0.223* 0.119 0.151 
 

 EK F6 0.125   0.010   0.021 0.043 0.128 0.129 0.013 0.060 0.170 0.202* 0.200* 0.154 0.348** 0.186 
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→ ´Klientstorleken´ som är en logaritm av klientens omsättning i miljoner SEK har ett positivt  

 signifikant samband (<0,01) med att revisorn jobbar inom en byrå i ´Big 4´, vilket var väntat.   

→ ´Objektiviteten´ visar endast ett positivt signifikant samband med ´Kön´ på 0,01 nivån. 

→ Det finns ett positivt signifikant samband mellan ´Etisk medvetenhet´ och ´Position´ vilket  

 förklaras genom att en högre position innebär både ökad erfarenhet, ålder och troligen även  

 auktorisationsform som rent logiskt torde bidra till en ökad etisk medvetenhet.  

→ ´Klientstorleken´ visar ett positivt signifikant samband med ´Erfarenhet´, på 0,01 nivån, samt  

 med ´Big 4´ på 0,05 nivån vilket innebär att klientstorleken ökar ju mer erfaren revisorn är och ju  

 större företaget är, vilket var väntat.  

→ EK F1- ´Förebildsfunktionen hos ledningen´, en av dimensionerna i etisk kultur, har ett positivt  

 samband med ´Erfarenhet´ på 0,01 nivån, vilket innebär att ökad erfarenhet ger en högre grad av  

 dimensionen förebildsfunktionen hos ledningen. 

→ EK F2 – ´Tydlighet´, har ett positivt samband med storleken på företaget (Big 4) på 0,01 nivån.  

 Denna dimension korrelerar även med första dimensionen EK F1 på 0,01 nivån.  

→ EK F3 – ´Genomförbarhet´, har ett positivt samband på 0,05 nivån med ´Ålder´, ´Position´ och  

 ´Etisk medvetenhet´ samt på 0,01 nivån med ´Erfarenhet´. Resterande  

 signifikanta samband i tabellen bekräftar bara Kapteins överensstämmande mellan  

 dimensionerna inom den etiska kulturen.           

   

Pearsons korrelation, som visar den statistiska signifikansen i sambandet, pekar på att ingen av de 

inledande hypoteserna kan bekräftas i det aktuella urvalet av revisorer, med ledning av de samband 

som framgår av tabellen. Däremot finns belägg för ett visst samband mellan ´Etisk medvetenhet´ 

och ´Etisk kultur´ genom det positiva signifikanta samband som dimensionen EK F3- 

´Genomförbarhet´ har med variabeln ´Etisk medvetenhet´. 

 

5.5 Regressionsanalys 

 

Eftersom korrelationsanalysen bara visar samvariationen mellan variablerna, samt för att öka 

förståelsen för hur sambandet mellan variablerna ser ut, fortsatte vi vår studie med en 

regressionsanalys. En regressionsanalys förklarar varför en variabel, den så kallade beroende 

variabeln påverkas av en förklaringsvariabel, det vill säga av en oberoende variabel (De Veaux, 

Velleman & Bock, 2012). Regressionsanalysen visar modellens signifikans och styrkan för varje 

oberoende variabel. På så vis kan vi testa de hypoteser vi ställt upp i arbetet, där vi antar att effekten 

av en beroende variabel beror på värdet av en eller flera oberoende variabler. 
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5.5.1 Multipel Regression  

 

För att kunna undersöka relationen mellan en beroende variabel och flera oberoende variabler har vi 

valt att genomföra en multipel regressionsanalys. Denna modell gör det möjligt att se sambandet 

mellan en beroende variabel och en oberoende variabel i taget och samtidigt ta hänsyn till andra 

oberoende variabler som hålls konstanta i analysen (De Veaux et al., 2012). 

 

Tabell 11: Multipel regressionsanalys 

 
  Modell 1 Modell 2   Modell 3 Modell 4 

Beroende variabler  Objektivitet Objektivitet   Etisk medvetenhet Etisk medvetenhet  

  Koefficient Sig. Koefficient Sig. Koefficient Sig. Koefficient Sig. 

Variable                 

Konstant 6,998 0,103 4,730 0,000 8,537 0,057 6,112  0,000  

Kön  1,655 0,087     1,083 0,290     

Ålder 0,146 0,068     0,052 0,542     

Erfarenhet 0,131 0,123     0,690 0,440     

Auktorisation 0,027 0,980     0,885 0,432     

Position 1,042 0,339     1,994 0,078     

Big 4 1,200 0,269     1,397 0,219     

Etisk medvetenhet 0,111 0,387             

Klientstorlek 0,143 0,560     0,126 0,627     

EK F1 0,300 

 

0,510 0,500 0,230 0,379 0,426 0,316 0,465 

EK F2 0,843 0,047 0,583 0,087 0,012 0,978 0,276 0,431 

EK F3 0,245 0,724 0,835 0,139 1,515 0,034 1,791 0,003 

EK F4 0,238 0,588 0,225 0,569 0,570 0,212 0,587 0,158 

EK F5 0,047 0,893 0,372 0,247 0,536 0,141 0,323 0,332 

EK F6 0,147 0,721 0,142 0,693 0,218 0,614 0,025 0,947 

Objektivitet         0,122 0,387     

R2 0,259   0,094   0,277   0,150   

Adj R2 0,070   0,025   0,093   0,083   

F 1,372   1,355   1,505   2,239   

Sig. 0,198   0,243   0,140   0,048   

Signifikansvärdena refererar till “Two-tailed” test. “*” p < 0,05, “**” p < 0,01.  

Beroende variabel: ´Objektivitet´ mäter i vilken utsträckning revisorn är benägen att ta objektiva beslut i ett etiskt dilemma. ‘Etisk 

medvetenhet’ mäter i vilken grad revisorn är medveten om att scenariot innehåller ett etiskt dilemma. Oberoende variabler: ‘EK F1-

F6’ mäter olika dimensioner av etisk kultur. Dessa är ´Förebildsfunktionen hos ledningen´, ´Tydlighet´, ´Genomförbarhet´, 

´Diskussionsmöjlighet´, ´Förebildsfunktionen hos överordnade´ och ´Transparens´. ’Kön’ är en dikotom variabel som har värdet 1 för 

man och 2 för kvinna. ’Ålder’ mäter revisorns levnadsålder i antal år. ‘Erfarenhet’ mäter antal år revisorn har arbetat som just revisor. 

’Klientstorlek’ mäter logaritmen av revisorns uppskattning av sin största klients omsättning i miljoner SEK. ’Auktorisation’ mäter 

revisorns auktorisation där 1 är auktoriserad och 2 är godkänd. ’Position’ mäter om revisorn är Junior, senior, manager eller partner 

där 1 är Junior/Senior och 2 är Manager/Partner. ’Big 4’ är en dikotom variabel som mäter om revisorn arbetar i någon av de fyra 

stora byråerna KPMG, Pwc, Deloitte eller Ernst & Young, där 1 innebär att de gör det och 2 innebär att de arbetar i ett annat 

revisionsföretag. ‘Erfarenhet’ mäter antal år revisorn har arbetat som just revisor. ’Klientstorlek’ mäter logaritmen av revisorns 

uppskattning av sin största klients omsättning i miljoner SEK 
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Analysen visar om det finns något signifikant samband i modellen samt visar värdet R
2
 

(förklaringsgraden), det vill säga hur mycket av den beroende variabeln som förklaras av samtliga 

oberoende variabler i modellen.  

 

I den multipla regressionsanalysen Modell 1 och 3, Tabell 11 togs alla oberoende variabler med i en 

och samma modell för att testas i sin helhet i förhållande till beroendevariablerna ´Objektivitet´ och 

´Etisk medvetenhet´. I Modell 1 kan vi utläsa att de samtliga variabler står för 25,9 % av 

förklarandegraden, vilket betyder att 25,9 % av förändringarna i ´Objektiviteten´ förklaras av de 

samtliga oberoende variablerna som tagits med i denna studie. Dock visar ingen variabel ett positivt 

signifikant samband med den beroende variabeln. I Modell 2 togs endast de sex dimensionerna av 

etisk kultur (F1-6) med och resultatet visar att endast 9,4 % av förändringen i ´Objektivitet´ 

förklaras av ´Etisk kultur´. Ingen dimension visade något signifikant samband med ´Objektivitet´.  

 

I samma tabell, Modell 3 kan vi utläsa att samtliga variabler står för 28,7 % av förklarandegraden, 

vilket betyder att 28,7 % av förändringen i ´Etisk medvetenhet´ förklaras av de samtliga oberoende 

variablerna som tagits med i denna studie. I Modell 4 undersöktes den beroende variabeln ´Etisk 

medvetenhet´ mot de oberoende variablerna F1-6, det vill säga de sex dimensionerna av etisk 

kultur. Resultaten visar att 15 % av förändringen i ´Etiskt medvetenhet´ förklaras av ´Etisk kultur´.  

 

Regressionsanalysen för Modell 3 och Modell 4 i Tabell 11 visar att det finns ett positivt signifikant 

samband mellan den tredje dimensionen av ´Etisk kultur´, F3 ´Genomförbarhet´ och ´Etisk 

medvetenhet´. Ur tabellen kan vi även utläsa att det är bara Modell 4 som är signifikant i sin helhet, 

vilket påvisar att modellens samtliga variabler har en påverkan på respondenternas grad av 

medvetenhet. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) kan en modell i regressionsanalysen ha 

en låg förklaringsgrad, men ändå vara signifikant. Enligt författarna kan detta bero på användandet 

av en inexakt mätningsmetod, felaktig modell, utelämnade förklaringsvariabler eller att själva 

modellen har en stor variation. 
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5.6 Resultat av hypotesprövning  

 

Här nedan sätts resultaten från de genomförda statistiska testerna i relation till studiens utformade 

hypoteser. 

 

5.6.1 Sambandet mellan Etisk kultur och Objektivitet 

 

Den första hypotesen om att ´Etisk kultur har ett positivt samband med objektivitet´ kan inte 

bekräftas eftersom det inte finns något statistiskt signifikant samband mellan variablerna ´Etisk 

kultur´ och ´Objektivitet´. Vi kan konstatera att hypotesen ej finner empiriskt stöd och förkastas 

eftersom ingen signifikant påverkan på objektivitet kunde påvisas utifrån det aktuella urvalet av 

revisorer.  

 

Regressionen visar att inget signifikant samband finns mellan ´Objektivitet´ som beroende variabel 

till ´Etisk kultur´, ´Etisk medvetenhet´ samt övriga bakgrundsfrågor. Inte heller visade en regression 

med ´Objektivitet´ mot bara ´Etisk kultur´ och ´Etisk medvetenhet´ någon signifikans, som visas i 

Tabell 11 modell 2. Detta gör att vi endast kan konstatera att detta hypotetiska samband inte går att 

påvisa i vår studie med ledning av signifikansvärdet för hela regressionsmodellen, som framgår av 

modell 1 och 2 i Tabell 11.    

 

5.6.2 Sambandet mellan Etisk medvetenhet och Etisk kultur samt Objektivitet 

 

Den andra hypotesen ´Etisk kultur har ett positivt samband med etisk medvetenhet´ kunde vidare 

undersökas eftersom korrelationstabellen visar att det finns ett positivt signifikant samband mellan 

´Etisk medvetenhet´ och en av dimensionerna av etisk kultur, det vill säga EK F3 – 

´Genomförbarhet´.  

 

Regressionen visar dock att dimensionen ´Genomförbarhet´ inom etisk kultur är den enda 

dimension som har ett signifikant samband med ´Etisk medvetenhet´ vilket kan utläsas av Modell 3 

och Modell 4 i Tabell 11. Dock har Modell 3 visat sig sakna signifikans i sin helhet. Modell 4 visar 

att hela modellen är signifikant för vår undersökning och att det finns ett signifikant positivt 

samband mellan ´Etisk medvetenhet´ och ´Etisk kultur´. 

Den tredje hypotesen, ´Etisk medvetenhet har ett positivt samband med objektivitet´ förkastas då 

inget signifikant samband erhölls mellan variablerna ´Etisk medvetenhet´ och ´Objektivitet´, varken 
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i korrelationsanalysen eller i efterföljande regressionsanalyser. Detta ligger i linje med den nya 

forskningen angående etiskt beteende.  

 

5.6.3 Sammanfattning av hypotesernas resultat 

 

Tabell: 12 Resultat av hypotestester 

 
H1 

Etisk kultur har ett positivt samband med objektivitet.
 Saknar empiriskt stöd.  

H2 
Etisk kultur har ett positivt samband med etisk medvetenhet. 

Visar signifikant empiriskt stöd med 

F3 och statistisk signifikant samband 

för hela Modell 4. 

H3 
Etisk medvetenhet har ett positivt samband med objektivitet.

 Saknar empiriskt stöd, vilket går i linje 

med ny forskning inom området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

6. Diskussion och slutsats  
 

I detta kapitel diskuterar vi de resultat som framkommit i vår studie, för att sedan presentera 

studiens bidrag samt ger förslag till framtida forskning. 

 

6.1 Diskussion och slutsats 

 

I denna studie har vi utgått från revisionskärnan, det vill säga eftersträvan att uppnå objektivitet för 

att säkerställa revisionskvalitén, samt utifrån tidigare studier i ämnet.  

 

Så som Kaptein (2011b) skriver, har tidigare forskning ansett och påvisat (Ponemon 1992, Douglas 

et al. 2001; Sweeney et al. 2010) att det finns ett samband mellan den ´Etiska kulturen´ och ´Etiskt 

beteende´. Eftersom objektiviteten är utfallet av revisorns etiska beteende och etiska beslutfattande 

samt att den etiska kulturen har visat sig påverka etiskt beteende, har vi utgått från att det kan finnas 

ett positivt samband mellan etisk kultur och objektivitet. Detta skulle innebära att företaget, genom 

att stärka den etiska kulturen, skulle kunna öka objektiviteten i revisorns handlingar och därigenom 

säkerställa revisionskvalitén. Dock har det traditionella perspektivet på etiskt beteende antagit att 

organisationens etiska kultur påverkar det etiska beteendet endast då personen uppfattar att en 

situation innehåller ett etiskt dilemma, det vill säga att etiskt beteende är resultatet av en medveten 

process som i Rests 4-stegsmodell.  

 

Den nya forskningen, genom Weaver et al. (2014) samt Treviño et al. (2014), påstår att etiska 

bedömningar inte alltid sker rationellt och medvetet utan också affektivt, impulsivt och intuitivt. 

Med detta synsätt som utgångspunkt ansåg vi det rimligt att undersöka om en del av de tidigare 

funna effekterna av etisk kultur på etiskt beteende kan utvidgas till en situation där revisorerna inte 

är medvetna om att de agerar oetiskt, därav formulerade vi vår första hypotes som: ´Etisk kultur har 

ett positivt samband med ökad objektivitet´. I vår regressionsanalys har inga signifikanta positiva 

samband erhållits gällande denna hypotes.  

 

Forskningsfrågan ´Skulle en organisations etiska kultur kunna påverka revisorns bedömning mot en 

mer objektiv handling då revisorn är omedveten om ´bias´ i sina bedömningar?´ baserades på 

Weavers et al. (2014) argument som tydde på att den etiska kulturen skulle kunna motverka ´bias´ 

även då personen är omedveten om denna. Studiens resultat stödjer inte denna antydan av Weaver 

et al. (2014) (i det aktuella urvalet av revisorer), eftersom det visar sig att den etiska kulturen inte 
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påverkar objektiviteten då revisorn är omedveten om ´bias´ i sina bedömningar, det vill säga helt 

utan inblandning av medvetenhet.  

 

En förklaring till detta resultat kan vara Reynolds (2006) påstående om att etiskt handlande är en 

effekt av både medvetna och omedvetna förhållanden och inte enbart av medvetna handlingar eller 

enbart omedvetna handlingar. Att undersöka hur mycket av objektiviteten som beror på medvetna 

respektive omedvetna förhållanden skulle vara en intressant utveckling av denna studie som kan ge 

en förklaring till det funna svaret.  

 

Om etiskt beteende är en produkt av en process som sker utanför vårt medvetande, såsom Reagan 

(2008) påstod, återstår att undersöka i vilken grad den etiska kulturen kan påverka den intuitiva, 

impulsiva och affektiva delen av det etiska beslutfattandet beskriven av Weaver et al. (2014). 

Utifrån vad studien visat finns det inget påvisat samband mellan den etiska kulturen och objektiva 

handlingar. En vidare undersökning skulle kunna studera och söka den kausala förklaringen till det 

svar vi fått. Samtidigt vill vi påpeka att resultaten i vår undersökning, på grund av 

bekvämlighetsurvalet och den svaga svarsfrekvensen, inte kan generaliseras och anses vara 

representativ för hela populationen. 

 

En annan förklaring till resultaten kan vi utveckla med utgångspunkt från Kaptein (2011b) som 

anser att ju högre den etiska kvaliteten i organisationskulturen, desto mindre sannolikt är det att 

oetiskt beteende skulle inträffa. Om icke-objektiva handlingar anses vara utfallet av oetisk beteende, 

samt att oetiskt beteende kan motverkas endast med en stark etisk kultur, kan vi tolka det som att en 

stark etisk företagskultur har betydelse. Det vi menar är att en svag etisk kultur inte påverkar 

objektiviteten och därför undrar vi vilken roll graden av etisk kultur spelar i vår undersökning. 

Beror resultaten på att en stor majoritet av respondenterna kommer från svaga etiska 

organisationskulturer och är det därför inget samband visas mellan etisk kultur och objektivitet? 

Vidare forskning skulle kunna utveckla och undersöka skillnaden mellan respondenter som kommer 

ifrån starka och svaga etiska kulturer. 

 

Ytterligare en förklaring till undersökningens resultat kan vara respondenternas tolkning av frågor i 

enkäten. Vi fick signaler på att de frågor som anses mäta den etiska kulturen inte passade med den 

verksamhet våra respondenter arbetade i, det vill säga att verksamheten skiljer sig ifrån den 

grundsyn på revisionsföretag som använda modeller riktat sig till. Kapteins CEV modell 

validerades i stora företag, vilket kanske tyder på att CEV-modellen passar bra att använda som 
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mått i bara den sortens företag. Med avseende på att 50,4 % av våra respondenter arbetar i mindre 

företag, alltså ´Ej Big 4´, kan vi konstatera att en bearbetning kan vara nödvändig av enkätfrågorna. 

 

Det visade sig även att en av de frågor vi använder oss av för att mäta objektiviteten inte är helt 

applicerbar i Sverige eftersom den innehåller ett dilemma som i sak är förbjudet genom lag. Dock 

inkom också respons på att denna fråga var bra och aktuell vilket tyder på att denna person möjligen 

antingen också insett, eller inte alls insett detta. Kanske är det rentav därför den personen anser att 

frågan är relevant att ställa, för att han inte är medveten om att det går emot gällande lag. Denna 

fråga användes endast som ett alternativ till den andra frågan om objektivitet vid själva analyserna, 

men ligger ej till grund för studiens resultat. 

 

Den andra forskningsfrågan, angående det ´modererande sambandet av etisk medvetenhet mellan 

revisorers objektivitet och etisk kultur´, undersökte vi genom att ställa upp två hypoteser knutna till 

denna. Vi undersökte först om ´ En stark etisk kultur har ett positivt samband med etisk 

medvetenhet´ (H2). Vi kan utläsa ur Tabell 11 att Modell 4 är signifikant i sin helhet, vilket betyder 

att samtliga variabler i modellen, F1-6 alltså har en påverkan på graden av etisk medvetenhet. Dock 

är förklaringsgraden liten, den ´Etiska kulturen´ förklarar endast 15 % av förändringen av ´Etisk 

medvetenhet´. Denna hypotes förkastas inte och bekräftar påståendet av Treviño et al. (2006) om att 

medvetenheten är en produkt av en interaktion mellan individuella egenskaper och kontextuella 

signaler, en komplex process som är resultaten av samspel mellan en individ, dennes omgivning och 

andra människor. Att förklaringsgraden är liten kan expliceras genom att graden av etisk kultur i 

företaget där våra respondenter kommer ifrån kan vara av betydelse. En stark etisk kultur påverkar 

den etiska medvetenheten mer, medan en svag etisk kultur påverkar mindre eller inte alls. 

Resultaten kan bero på att en stor majoritet av respondenterna kommer från svaga etiska 

organisationskulturer och att förklaringsgraden därför är liten. .   

 

Vår nästa hypotes undersökte om ´ Etisk medvetenhet har ett positivt samband med objektivitet´. 

Det framgår av regressionsanalysen i Tabell 11, modell 1 och 3, att det inte finns ett signifikant 

samband mellan ´Etisk medvetenhet´ och ´Objektivitet´. Det är även vad ny forskning av 

exempelvis Weaver et. al (2014) har föreslagit, nämligen att etiskt beteende är starkt influerat av 

intuition och känslomässiga faktorer och att etiskt beslutsfattande inte alltid sker rationellt och 

avsiktligt utan även impulsivt, intuitivt och affektivt. Med förkastandet av denna hypotes har vi 

visat att denna forskning stämmer. Nämligen att det inte alls är säkert att etisk medvetenhet är en 

faktor som krävs för att kunna göra objektiva bedömningar. Samt vice versa att etisk medvetenhet 
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inte automatiskt leder till objektiva bedömningar. Det Weaver et al. (2014) kommit fram till i sin 

forskning visar sig även i vår undersökning.  

 

Detta resultat tycker vi är intressant eftersom det, enligt vår mening, förklarar varför det är så svårt 

och komplext att säkerställa objektiva handlingar. Vad vi menar är, som Reagan (2007) påpekat, att 

många etiska tillsägelser är utformade för att påverka bara de medvetna bedömningarna, vilket 

tydligen inte lett till mer objektiva handlingar eftersom etiska bedömningar är inte bara en rationell 

process, utan också intuitiv, impulsiv och affektiv.  

 

Det är tänkvärt att FAR:s analysmodell utgår från att en medvetenhet om etiska dilemman är en 

viktig faktor i revisorns beslutfattandeprocess och att revisorer kan förbättra sin objektivitet genom 

medvetna handlingar. Vi kan med bakgrund och stöd i den nya forskningen och med anledning av 

denna studies resultat påstå att den metoden inte är så effektiv som förmodad eftersom den inte visat 

sig säkerställa objektiva handlingar.  

 

6.2 Studiens teoretiska och praktiska bidrag 

 

Det resultat som presenterats i studien har utifrån det gjorda urvalet visat att det inte är självklart att 

etisk kultur har en direkt inverkan på revisorers objektivitet. Då tidigare forskning om sambandet 

mellan etisk kultur och objektivitet inte har hittats för varken svenska eller internationella 

revisionsfirmor, enligt fortfattarnas kännedom, kan detta arbete bidra med ett resultat kring detta 

förhållande samt öka det empiriska materialet som rör den etiska kulturen, etiska medvetenheten 

och objektiviteten. Det praktiska bidraget utgörs främst av en ökad förståelse för komplexiteten 

kring revisorns objektivitet. Detta är till nytta för både yrkesgruppen revisorer samt för andra 

intressenter såsom kunder, investerare, myndigheter och samhället i övrigt.  

 

Studien har även validerat det mått av etisk kultur som använts från tidigare forskning, vilket visar 

att det går att applicera i en svensk miljö men att vissa aspekter skiljer sig åt mot den miljö där 

dessa mått är utvecklade. Detta är värdefullt både för fortsatta kumulativa studier inom ämnet samt 

som kunskap för branschen i applicerandet av de bakomliggande teorierna i praktisk etiskt arbete. 

Vår studie visar att det finns ett samband mellan de sex dimensionerna av etisk kultur och etisk 

medvetenhet men att förklaringsgraden är så låg att vi kan anta att graden av etisk kultur kan spela 

in i vilken grad medvetenheten ökar. Om vårt antagande om att studiens förklaringsgrad beror på att 

respondenterna i denna studie kommer från svaga etiska kulturer skulle det kunna peka på att en 

starkare etisk kultur skulle kunna leda till en ökning av medvetenheten.  
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Eftersom studien visat att det inte är självklart att etisk medvetenhet har en direkt inverkan på 

revisorers objektivitet, bidrar arbetet till att visa att man i praktiken kanske behöver undersöka 

andra lösningar för att uppnå objektivitet än de som används inom branschen idag. Det kan vara 

tänkvärt för FAR att undersöka huruvida analysmodellen, som syftar till att öka revisorns etiska 

medvetenhet, faktiskt förbättrar objektiviteten hos revisorn.  

 

Vårt resultat pekar på att etiskt handlande är en effekt av både medvetna och omedvetna 

förhållanden och inte effekten av enbart en av dessa, vilket är en utökning av tidigare forskning 

(exempelvis Reynolds, 2006; Weaver et al, 2014). Vi lyfter även upp en möjlig variabel som kan 

spela en roll i att fastställa sambandet mellan etisk kultur och objektivitet, det vill säga graden av 

etisk kultur i den organisationsmiljö respondenterna kommer ifrån. Detta bidrar teoretisk till vidare 

forskning inom det studerade området.   

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

 

Ett intressant förslag till vidare forskning är att undersöka de internationella måtten för objektivitet 

och etisk medvetenhet för att kunna säkerställa exaktheten på måtten och att de är tillpassade den 

svenska kontexten inom revision, då denna till viss del skiljer sig från internationell miljö där dessa 

mått är erkända inom tidigare forskning.  

 

Detta arbete har begränsats av en snäv tidsram samt ekonomiska resurser. Detta har lett till att 

studien inte uppnått en så hög svarsfrekvens som önskat, vilket ger utslag på arbetets resultat. Det 

låga antalet användbara svar i vår studie lämnar rum för fortsatta studier att verifiera de tendenser 

som visas i vår studie, även om endast ett signifikant samband har kunnat påvisas utifrån våra 

hypoteser. Det vore därför intressant att se en mer omfattande studie med högre svarsfrekvens och 

även ett ytterligare ökat fokus på objektivitets- och medvetenhetsmåtten ur ett svenskt perspektiv. 

Dessa mått kan möjligen upplevas för oexakta för en sådan uppgift som att bekräfta våra hypoteser, 

även om det är erkända mått inom internationell forskning. Att utveckla starka mått för objektivitet 

och etisk medvetenhet för svenska förhållanden skulle även kunna bidra till möjligheten att kunna 

verifiera eller förkasta denna studies hypoteser om eventuella samband. 

 

Ett intressant resultat som korrelationsanalysen visade är det signifikanta positiva sambandet mellan 

´Objektivitet´ och variabeln ´Kön´ på 0,01 nivån. Orsaken till detta samband skulle kunna utgöra en 
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intressant inriktning för vidare studier då det, utifrån denna studies resultat, tycks vara så att kvinnor 

är mer objektiva än män. 
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Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

 
Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

 
Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

 

Bilaga 1 - Enkät 
 

 

EvaSys Revisorers objektivitet, etisk medvetenhet och etisk kultur  

Högskolan i Gävle Examensarbete 15 hp 

Ekonomprogrammet Jonas Glad & Madalina Ersson 

 
 
 
   1. Inledning  
 

 

1.1 Kön 
Man Kvinna 

 
1.2 Ålder 

 
 

 

1.3 Hur många år har du arbetat med revision? 
 
 

 

1.4 Vilken auktorisation innehar du? 
Auktoriserad revisor Godkänd revisor 

 
 

1.5 Vilken position har du i företaget? (välj en) 
Junior Revisor 
(revisorsassistent) 
Partner 

Senior Revisor Manager 

 

1.6 Arbetar du i en av följande byråer: Deloitte, Ernst & Young, KPMG eller PwC? 
Ja Nej 

 
 

1.7 Hur stor omsättning har er största klient? Ange i miljoner kronor 
 
 
 
 
 

 

   2. Etisk kultur  
 

 

2.1 Företaget klargör tydligt för mig hur jag bör uppföra mig lämpligt gentemot andra inom företaget. 
 
 

2.2 Företaget klargör tydligt för mig hur jag ska erhålla korrekta befogenheter. 
 
 

2.3 Företaget klargör tydligt för mig hur jag bör använda företagets utrustning på ett ansvarsfullt sätt. 
 
 

2.4 Företaget klargör tydligt för mig hur jag ska disponera min arbetstid på ett ansvarsfullt sätt. 
Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 



 

Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

 

Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

 

Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

 
Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

 

Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

 
Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

 
Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

 

Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

 
Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

 
Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

 
Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

 
Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

 
Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

 
Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 
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   2. Etisk kultur  [Continue]  

2.5 Företaget klargör tydligt för mig hur jag ska hantera företagets pengar och andra finansiella tillgångar 
på ett ansvarsfullt sätt. 

 
 

2.6 Företaget klargör tydligt för mig hur jag ska hantera intressekonflikter och sidouppdrag på ett 
ansvarsfullt sätt. 

 
 

2.7 Företaget klargör tydligt för mig hur jag ska hantera konfidentiell information på ett ansvarsfullt sätt. 
Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

 

2.8 Företaget klargör tydligt för mig hur jag ska förhålla mig till externa personer och företag på ett 
ansvarsfullt sätt. 

 
 

2.9 Företaget klargör tydligt hur jag ska hantera miljöfrågor på ett ansvarsfullt sätt. 
 
 

2.10 I min närmaste arbetsmiljö är det klart och tydligt hur vi förväntas bete oss på ett ansvarsfullt sätt mot 
varandra. 

 
 

2.11 Min närmaste chef föregår med gott exempel när det gäller etiskt beteende. 
 
 

2.12 Min närmaste chef är tydlig med att betona vikten av etik och integritet. 
 
 

2.13 Min närmaste chef skulle aldrig godkänna oetiskt eller olagligt uppförande för att uppnå 
uppsatta affärsmål. 

 
 

2.14 Min närmaste chef gör som han säger att han ska göra. 
 
 

2.15 Min närmaste chef fullföljer sina åtaganden. 
 
 

2.16 Min närmaste chef är ärlig och pålitlig. 
 
 

2.17 Styrelsens och ledningens uppträdande speglar företagets normer och värderingar. 
 
 

2.18 Styrelsen och ledningen föregår med gott exempel när det kommer till etiskt beteende. 
 
 

2.19 Styrelsen och ledningen framhäver betydelsen av etik och integritet på ett övertygande sätt. 
 
 

2.20 Styrelsen och ledningen skulle aldrig tillåta oetiskt eller olagligt uppförande för att uppnå 
uppsatta affärsmål. 

Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 



 

Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

 
Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

 
Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 
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Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 
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Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 
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Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

 

Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

 
Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

 
Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

 
Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

 
Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

 
Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

 
Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

 
Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

 

Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 
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   2. Etisk kultur  [Continue]  

2.21 I min närmaste arbetsmiljö tillfrågas jag ibland att göra saker som strider mot mitt samvete. 
 
 

2.22 Jag måste ibland gå emot mina egna normer och värderingar för att bli framgångsrik i mitt företag. 
 
 

2.23 Jag har inte tillräcklig tid till mitt förfogande för att klara av mina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. 
 
 

2.24 Jag har inte tillräcklig information till mitt förfogande för att klara av mina arbetsuppgifter på ett 
ansvarsfullt sätt. 

 
 

2.25 Jag har bristfälliga resurser till mitt förfogande för att klara av mina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. 
 
 

2.26 Jag blir ibland pressad att bryta mot reglerna i mitt jobb. 
 
 

2.27 I min närmaste arbetsmiljö är alla helt inriktade på att följa företagets uttalade normer och värderingar. 
Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

 

2.28 I min närmaste arbetsmiljö finns en atmosfär av ömsesidigt förtroende. 
 
 

2.29 I min närmaste arbetsmiljö är alla fokuserade på företagets bästa. 
 
 

2.30 I min närmaste arbetsmiljö finns ett ömsesidigt förtroende mellan medarbetare och ledning. 
 
 

2.31 I min närmaste arbetsmiljö tar alla rådande normer och standarder på allvar. 
 
 

2.32 I min närmaste arbetsmiljö behandlar alla varandra med respekt. 
 
 

2.33 Om en kollega gör något otillåtet så kommer min chef att få reda på det. 
 
 

2.34 Om en kollega gör något otillåtet så kommer jag eller en annan kollega att få reda på det. 
 
 

2.35 Om min chef gör något otillåtet så kommer någon i företaget att få reda på det. 
 
 

2.36 Om jag kritiserar andras beteende så kommer jag att få återkoppling om vilken åtgärd som kritiken 
medfört. 

 
 

2.37 I min närmaste arbetsmiljö finns det tillräcklig medvetenhet om potentiella överträdelser och 
incidenter inom företaget. 

Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 



 

Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 
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Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 
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Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

 
Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

 
Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

 

Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

 

Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 
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Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 
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   2. Etisk kultur  [Continue]  
 

2.38 I min närmaste arbetsmiljö utförs tillräckliga kontroller för att upptäcka överträdelser och oetiskt beteende. 
 
 

2.39 Ledningen är medveten om den typ av incidenter och oetiskt beteende som förekommer i min 
närmaste arbetsmiljö. 

 
 

2.40 I min närmaste arbetsmiljö hanteras rapporter om oetiskt beteende med försiktighet. 
 
 

2.41 I min närmaste arbetsmiljö har jag möjlighet att uttrycka mina åsikter. 
 
 

2.42 I min närmaste arbetsmiljö finns det tillräckligt med utrymme att diskutera oetiskt beteende. 
 
 

2.43 I min närmaste arbetsmiljö tas rapporter om oetiskt beteende på allvar. 
 
 

2.44 I min närmaste arbetsmiljö finns det tillräckligt med utrymme att diskutera personliga moraliska dilemman. 
 
 

2.45 I min närmaste arbetsmiljö finns det tillräckliga möjligheter att rapportera oetiskt beteende. 
 
 

2.46 I min närmaste arbetsmiljö finns det gott om utrymme att diskutera moraliska dilemman. 
 
 

2.47 Om någon ställs till svars för sitt uppförande görs det på ett respektfullt sätt. 
Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

 

2.48 I min närmaste arbetsmiljö finns det tillräckligt med utrymme att korrigera oetiskt beteende. 
 
 

2.49 Om rapporter om oetiskt beteende i min närmaste arbetsmiljö inte uppmärksammas finns det 
bra tillvägagångssätt att lyfta frågan på annat håll inom företaget. 

 
 

2.50 I min närmaste arbetsmiljö hålls man ansvarig för sitt agerande. 
 
 

2.51 I min närmaste arbetsmiljö är etiskt beteende högt värderat. 
 
 

2.52 I min närmaste arbetsmiljö övervägs endast personer med integritet att bli befordrade. 
 
 

2.53 Om min chef beter sig oetiskt vidtas disciplinära åtgärder om det är nödvändigt. 
 
 

2.54 De som är framgångsrika i min närmaste arbetsmiljö håller sig till företagets normer och standarder. 
Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 
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   2. Etisk kultur  [Continue]  

2.55 I min närmaste arbetsmiljö belönas etiskt beteende. 
Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

2.56 I min närmaste arbetsmiljö vidtas disciplinära åtgärder vid oetiskt beteende av en medarbetare. 
 
 

2.57 Om jag rapporterar oetiskt beteende till ledningen tror jag att rättvisa disciplinära åtgärder kommer 
att vidtas mot de inblandade utan hänsyn till deras position i företaget. 

 
 

2.58 I min närmaste arbetsmiljö kommer anställda som agerar med integritet ha större möjlighet till en 
positiv utveckling jämfört med dem som agerar utan integritet. 

Helt sant Huvudsakligen sant Till betydande del sant 
Delvis sant Marginellt sant Helt falskt 

 

   3. Etisk medvetenhet och objektivitet  
 

 

Vänligen svara på följande två korta revisionsfall. Vi är medvetna om att NI normalt skulle kräva mer 
bakgrundsinformation. Men för syftet med vår studie ber vi Er att svara (1) baserat på den begränsade 
informationen och (2) anta att fallen involverar din största klient. Vänligen ange ditt svar genom att 
markera med ett X på en specifik punkt på efterföljande skala. 

 

3.1 I årets revision har en tvist uppstått mellan dig och 
din största klients ledning angående väsentligheten 
av vissa oregistrerade skulder som du upptäckt under 
revisionen. Vare sig professionella riktlinjer eller 
riktlinjer på ditt företag erbjuder något definitivt svar 
på om det aktuella beloppet är materiellt eller inte. 
Klientens ekonomichef, som är en före detta partner 
till dig, anser att den totala mängden oregistrerade 
skulder är oväsentlig och menar därför att det är 
onödigt att göra justeringar av redovisningen.Hur 
troligt är det att du som revisor inte kommer att kräva 
att dessa skulder skall redovisas? 

Mycket låg 
sannolikhet 

Mycket hög 
sannolikhet 

 

 

3.2 Ovanstående scenario innehåller ett etiskt dilemma. Håller inte 
alls med 

Håller med 
fullständigt 

 

3.3 Ditt företag har utvecklat en programvara som kallas 
ACE redovisningssystem som säljs till allmänheten 
samt till ditt företags kunder. Under granskningen av 
din största kund upptäcker du en allvarlig 
kontrollsvaghet i redovisningssystemet som ditt 
företag har installerat. Vad är sannolikheten att ditt 
brev till ledningen hos klienten kommer att innehålla 
negativa kommentarer om redovisningssystemet? 

Mycket låg 
sannolikhet 

Mycket hög 
sannolikhet 

 
3.4 Ovanstående scenario innehåller ett etiskt dilemma. Håller inte 

alls med 
Håller med 
fullständigt 

 


