
 

 

 

 

 

  

Det etiska klimatets påverkan på revisorers 

val av förhållningssätt till sina klienter 

HT 2014 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 

Företagsekonomi 

Ekonomprogrammet 

Redovisning distans 

 

 

Magnus Dahlgren och Pia Saez Toro 
 

Handledare: Jan Svanberg 

Examinator: Stig Sörling 

 



 

 

 

 

Förord 

 

Arbetet med kandidatuppsatsen har varit en givande process där vi har fått en ökad kunskap inom vårt 

valda ämnesområde. Arbetsprocessen har givit oss en djupare insikt om hur mycket tid och 

ansträngningar som krävs för att ro ett så pass omfattande arbete i hamn. Det mest intressanta med 

arbetet har varit själva resan ifrån start till slut där vi till en början hade problem med att hitta ett ämne 

att skriva om, till att välja de forskningsteorier och metoder som leder fram till arbetets resultat och 

slutsats.  

 

Vi hade inte stått där vi står idag om det inte hade varit för den vägledning och råd som vår handledare 

Jan Svanberg givit oss. Vi vill därför tacka både Jan och våra nära och kära som har ställt upp för oss 

då all vår tid och energi har riktats mot arbetet. Vi vill även tacka de opponenter som kommit med 

värdefull och konstruktiv feedback under arbetets gång. 

 

Arbetet har blandats av både motgångar och framgångar där vi efter många timmars slit i Kista bibliotek 

äntligen nått resans slut. Genom det här arbetet avslutas tre års distansstudier på ekonomprogrammet 

vid Högskolan i Gävle och vi vill tacka alla de lärare som vi haft under dessa tre år. 

 

Stockholm, december 2014 

 

 

Magnus Dahlgren   Pia Saez Toro 

  



 

 

 

 

Sammanfattning 

 

Titel: Det etiska klimatets påverkan på revisorers val av förhållningssätt till sina klienter 

Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi 

Författare: Magnus Dahlgren och Pia Saez Toro 

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: Januari – 2015 

 

Syfte: Revisorernas objektivitet är en självklar del i revisionsyrket, men i dagens samhälle så råder det 

tvivel och tveksamheter om att detta verkligen uppfylls p.g.a. de många företagsskandaler som har 

uppdagats under senare år. Många forskare menar att revisorernas handlingar och beteenden har ett 

samband med det etiska klimatet som råder inom organisationen vilket i sin tur påverkar revisorernas 

objektivitet. Denna studie ska undersöka om det etiska klimatet inom revisionsbolaget påverkar 

revisorns val av förhållningssätt till klienten, genom att antigen välja ett relationsinriktat eller 

transaktionellt förhållningssätt. Vi vill även undersöka om valet av förhållningssätt till klienten påverkar 

revisorns objektivitet. 

Metod: Data insamlades med en enkät från 232 revisorer i Sverige. Enkäten innehöll mätinstrument för 

mätning av revisionsfirmors etiska klimat, klientrelation och klientidentifikation. Resultatet 

analyserades med väletablerade statistiska metoder. 

Resultat och slutsats: Resultatet av studien visade att ett svagt etiskt klimat är förenat med en starkare 

relationsorientering av klientrelationen. Resultatet visade även att en starkare relationsorientering till 

sina klienter har en negativ påverkan på revisorernas objektivitet. Slutsatsen av studien är att det etiska 

klimatet påverkar valet av revisorns förhållningssätt till klienten, ett val som i sin tur kan ha en negativ 

påverkan på objektiviten.  

Förslag till fortsatt forskning:  Då denna studie endast tar upp det etiska klimatets påverkan så kan det 

vara intressant att undersöka andra bakomliggande faktorer som kan ha en påverkan på revisorernas val 

av förhållningssätt och deras objektivitet.  

Studiens bidrag: Föreliggande studie lämnar unika bidrag till två forskningsområden. Det första är 

påvisandet av en relation mellan etiskt klimat i revisionsfirmor och revisorers objektivitet. Före denna 

studie finns ingen undersökning som använt ett systematiskt mätinstrument vid undersökning av 

samband mellan etiskt klimat och revisorers objektivitet. Det andra är påvisandet av en relation mellan 

det etiska klimatet och revisorernas val av förhållningssätt till sina klienter. 

 

Nyckelord: Etiskt klimat, klientrelation, objektivitet, revision, revisionsbolag  



 

 

 

 

Abstract 

 

Titel: The Ethical Climates Effect on Auditors Choice of Client Relationship 

Level: Bachelor Thesis in Business Administration 

Author: Magnus Dahlgren and Pia Saez Toro 

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: January - 2015 

 

Aim: Auditors objectivity is an obvious part of auditing, but there is doubts and hesitation in society 

today because of the corporate scandals that have occurred in recent years. Several researchers suggest 

that auditors actions and behaviors is connected to the ethical climate within the organization. A 

relationship that also affects auditors objectivity and independence. This thesis aims to investigate how 

the ethical climate influence auditors choice of relationship to their clients, by choosing a relational and 

close relationship or a transactional and distanced relationship. And if the client approach have an effect 

on the auditors objectivity. 

Method: A survey was conducted among 232 certified accountants in Sweden. The questionnaire 

consisted of measuring instruments that measured accounting firms ethical climate, client relationship 

and client identification. The result was analysed with well established statistical methods. 

Result and conclusions: The result of the thesis showed that a weak ethical climate is associated with 

a stronger relationship orientation of the client relationship. The result showed that a stronger 

relationship orientation to their clients have a negative impact on auditor objectivity. The conclusion of 

the thesis is that the ethical climate affects the auditors relationship to their clients, a relationship that 

also has an negative impact on their objectivity.  

Suggestions for future research: Considering that the thesis only examines the ethical climates impact 

it can be of interest to investigate other underlying factors that affects auditors relationship approach 

and objectivity.  

Contribution of the thesis: The present study leave unique contribution to two research fields. The first 

is the demonstration of a relationship between ethical climate in audit firms and auditors' objectivity. 

Prior to this study, there is no study that used systematic measurement instruments in investigating the 

connection between ethical climate and the auditors' objectivity. The second is the demonstration of a 

relationship between ethical climate and the auditors' choice of approach to his clients. 

 

Keywords: Ethical climate, client relationship, objectivity, auditing, accounting firm 
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1. Inledning 

 

I det första kapitlet introduceras bakgrunden till uppsatsen. I problemformuleringen diskuteras de 

frågeställningar som studien grundas på och som leder fram till uppsatsens syfte, att undersöka om det 

etiska klimatet inom revisionsbolaget påverkar revisorns förhållningssätt till klienten, genom att antigen 

välja ett relationsinriktat eller transaktionellt bemötande. Slutligen presenteras de avgränsningar som 

kommer ligga till grund för studien. 

 

1.1 Bakgrund 

 

En revisor ska i lagens mening arbeta självständigt och oberoende utan att låta sig påverkas av yttre 

faktorer (revisorslagen, § 20). Denna bild har på senare tid ifrågasatts av samhället efter de stora 

företagsskandaler som uppdagats t.ex. Enron, Parmalat och WorldCom (affärsvärlden, 2004). 

Revisionsbolagen arbetar därför aktivt idag med att bygga upp förtroendet för revisorsyrket igen. Ett steg 

i arbetsprocessen är att använda sig av en organisationskultur och ett etiskt klimat som främjar och formar 

medarbetarnas handlingar, värderingar och attityder enligt de regler och lagar som finns. 

 

Det finns ett samband mellan etiskt klimat och etiskt beteende enligt Wimbush och Shepard (1994). De 

menar att organisationens synsätt på etik och moral samt de regler och normer som finns påverkar 

medarbetarnas beslutsfattande. Treviño (1998) anser att det är relevant att ta med dimensioner från både 

det etiska klimatet och den etiska kulturen för att kunna förstå och ta hänsyn till medarbetarnas etiska 

beteenden inom organisationen. En av det viktigaste aspekterna som formar det etiska klimatet är enligt 

Weaver (1993) en skriftlig etisk kod som är en skriftlig uppsamling av regler om förväntat och önskat 

beteende. Denna formella regelsamling har den största påverkansgraden av det etiska klimatet då 

organisationens och ledningens förväntningar och synsätt förmedlas genom skriftliga och formella regler. 

Den etiska koden har ett positivt inflytande på det etiska beslutsfattandet hos det anställda och slutligen 

på organisationens etiska klimat (Barnett och Vaicys, 2000; Hegarty och Sims, 1978; McCabe, Trevino 

och Butterfield, 1996). 

 

Det etiska klimatet är en viktig och central del i revisionsbolagens organisationer där de fyra största 

revisionsbolagen (PwC, E & Y, KPMG och Deloitte) följer olika etiska ramverk, bl.a. Code of Conduct 

(EtikR1, 2014). Ramverket fungerar som en uppförandekod med riktlinjer om hur företag ska bedriva sin 

verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt. I detta etiska ramverk finns det riktlinjer 

och vägledning till hur medarbetarna inom revisionsbolag ska agera och uppträda både mot varandra och 
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mot klienter. Organisationerna vill med hjälp av etiska koder forma medarbetarna till att agera oberoende 

och objektivt, vilket också kommer påverka hur revisorns relation till klienten ser ut.  

 

Relationen mellan revisor och klient skiljer sig enligt Klienman och Palmon (2000) från den typiska 

kund-säljrelationen. Det som skiljer köp och säljrelationen åt är att revisionstjänsten består av finansiella 

rapporter som främst görs för externa intressenter som exempelvis banker, aktieägarna och leverantörer. 

Intressenterna analyserar och fattar ofta beslut utifrån den finansiella rapporteringen. Med tanke på att 

relationen består av tre parter så finns det en potentiell risk för konflikter mellan revisorn och klienten. 

Kleinman och Palmon (2000) menar att en potentiell konflikt kan uppstå när klienten och revisorn har 

olika uppfattningar om hur rapportens utformning och innehåll ska vara.  

 

Iyer och Rama (2004) menar att den finansiella rapporten är en produkt av förhandlingen mellan revisorn 

och klienten. De menar också att förhandlingen påverkas av hur klienten uppfattar sitt inflytande på 

revisorn, och väljer sedan taktik och strategi därefter. Beattie (2001) menar att samarbetet mellan klienten 

och revisorn är en viktig del av revisionen då klienten besitter information som revisorn behöver. Fontaine 

(2011) anser att den bidragande faktorn till hur framgångsrik revisionen blir beror på relationen mellan 

revisorn och klienten. Fördelen med en nära relation till sin klient är att det leder till ett större 

kunskapsutbyte mellan revisorn och klienten, vilket i sin tur leder till en effektivare revision och ett större 

mervärde för klienten (Arel, 2005).  

 

Tidigare studier har påvisat att mervärdet av revisionen är av stor betydelse för klienten (Beattie, 2000). 

För att kunna skapa ett mervärde krävs det enligt Beattie (2000) en bra och nära relation med revisorn. 

En bra relation skapar mervärde genom support och råd, revisionen bör därför inte bara ses som någon 

rutinmässig tjänst, utan mer som ett viktigt verktyg för revisorn och klienten (Fontaine, 2011).  

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Många menar att problematiken gällande en revisors bristande oberoende grundar sig i allt för nära och 

långvariga klientrelationer. Risken med nära klientrelationer är att revisorn kan låta sig påverkas av 

klienten och därmed förlora sin objektivitet och oberoende (Shafer, Morris och Ketchand, 2004). 

Ytterligare problem som kan uppstå med revisor-klient relationen är enligt Kleinman och Palmon (2001) 

att då revisionen görs för tredje part, så kan de leda till konflikter gällande vad som är viktigt och vad 

som bör tas med i den finansiella rapporten. De menar att detta beror på att revisorn och klienten har olika 

synsätt och förväntningar på revisionen. Revisionen görs främst för tredje part och klienten kan då anse 
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att den inte skapar någon nytta eller mervärde för företaget. Detta kan leda till att klienten inte vill 

samarbeta, vilket i sin tur kan bidra till problem med informationsinsamling och sämre revisionskvalité.  

 

Klienter kan enligt Fontaine (2011) antigen se revisionen som ett verktyg för mervärde, alltså något 

positivt och som effektiviserar företaget. Eller ur ett negativt perspektiv där revisionen inte skapar något 

mervärde, utan den ses som ett nödvändigt ont. Klientens inställning och synsätt på revisionen påverkar 

i stor utsträckning förhållningssättet till revisorn (Fontaine, 2011). Klienter som upplever att revisionen 

ger ett litet värde föredrar ett transaktionellt förhållande till revisorn. Med det menar Berry (1995) och 

Gummesson (2002) att den enda relationen man vill ha med revisorn är den nödvändiga, där revisionen 

ses som en tjänst som måste göras och samarbetet hålls på en minimum nivå. Klienter som uppfattar att 

revisionen ger ett mervärde föredrar ett relationellt förhållningssätt, med det menas en öppen och nära 

relation med revisorn (Groonroos, 1997). Revisionen ses som något positivt, en tjänst som skapar 

mervärde och där revisorn kan användas som ett verktyg för både rådgivning och support (Beattie, 2000).  

Det kan vara svårt för revisorn att hitta en balans mellan ett oberoende förhållningssätt och ett nära 

klientsamarbete. Revisorn har på den ena sidan kunden och kundens intressenter som i många fall 

förespråkar en nära relation och på andra sidan revisionsbolagets lagar och regler som kräver att en revisor 

ska vara objektiv och oberoende (FAR, EtikR 1, s.11). 

 

Treviño (1998) menar att ett starkt etiskt klimat i organisationen styr de anställdas beteenden och 

handlingar. Något som även Wimbush och Shepards (1994) tidigare studie visade där de fann att det 

etiska klimatet inom organisationen formade medarbetarna i den. Med tanke på att de två ovanstående 

studierna visar att det etiska klimatet har en påverkan på medarbetarnas uppfattningar, beteenden och 

värderingar. Så förväntar vi oss att det etiska klimatet även bör påverka valet av det förhållningssätt 

revisorn väljer till sin klient. Detta genom att revisorn antingen väljer ett relationellt eller transaktionellt 

förhållningssätt till sin klient. Sambandet förklaras av modellen nedan. 

 

Figur 1.1 Sambandet mellan etiskt klimat och revisorns bemötande och hur det slutligen påverkar 

klientrelationen. 

 

Etiskt klimat Revisorns 
bemötande Klientrelation
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Vi vill utifrån Fontaines (2011) tidigare studie om vilket förhållningssätt klienten föredrar till sin revisor, 

undersöka ur ett revisorsperspektiv om vilken typ av relation revisorn föredrar till sin klient. Antigen 

föredrar revisorn en nära och öppen relation (relationellt perspektiv) eller en mer oberoende relation, 

d.v.s. på en armslängds avstånd (transaktionellt perspektiv). Revisoryrket är strikt reglerat där det finns 

en internationell etisk kod som bl.a. förespråkar objektivitet, integritet och självständighet (IESBAs 

etikkod, 2014). Om revisionsbolaget väljer att konsekvent följa denna etiska kod så skulle revisorernas 

relation till klienten vara av en mer transaktionell karaktär. Men enligt tidigare studier av bl.a. Beattie 

(2001) och Fontaine (2011) så ska revisionen inte ses som någon rutinmässig tjänst utan mer som ett 

verktyg för att kunna skapa ett mervärde både för revisorn och klienten. För att kunna skapa ett mervärde 

är interaktionen och relationen med klienten betydelsefull. Men med en relationell relation till klienten 

så ökar risken för förlorad objektivitet och självständighet, något som alltså kan ses som oetiskt ur 

”samhällets” ögon. Därför anser vi att det kan vara svårt och problematisk för revisorn att hålla en balans 

mellan det transaktionella och det relationella förhållningssättet till klienten.  

 

Vi menar att då det etiska klimatet påverkas och formas av det etiska ramverket som finns inom 

revisionsbolagen, så är det ytterst troligt att det även påverkar vilken typ av relationsinriktning revisorn 

föredrar och väljer till sin klient. Vår studie är unik då det inte finns några tidigare studier om det etiska 

klimatet och dess påverkan på revisorns val av förhållningssätt till sin klient. Därför vill vi undersöka om 

revisorns förhållningssätt till klienten kan ses som ett resultat av de etiska dimensioner som dominerar i 

revisionsbolaget. Vi vill även undersöka om valet av relationsinriktning påverkar revisorns objektivitet. 

  

 

 

Figur 1.2 En modell på hur det etiska klimatet skulle kunna påverka revisorns förhållningssätt till sin 

klient och eventuellt dess påverkan på revisorns objektivitet. 

 

 

 

 

 

Etiskt klimat Revisorns bemötande

– Omsorg 

– Självständighet 

– Lagar och normer 

– Regler 

– Egenintresse 

 

– Relationellt 

förhållningssätt 
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förhållningssätt  
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1.3 Forskningsfrågor 

 

 Påverkar det etiska klimatet valet av revisorns relationsinriktning till sin klient? 

 

 Vilken av de två relationsinriktningarna föredrar revisorer i deras klientrelation? 

 

 Påverkas revisorns objektivitet av det etiska klimatet? 

 

 Kan revisorns val av relationsinriktning till sin klient påverka objektiviteten? 

 

1.4  Syfte 

 

Studiens syfte är att undersöka om det etiska klimatet inom revisionsbolaget påverkar revisorns val av 

förhållningssätt till klienten, genom att antigen välja ett relationsinriktat eller transaktionellt 

förhållningssätt. Vi vill även undersöka om valet av förhållningssätt till klienten påverkar revisorns 

objektivitet. 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Uppsatsen bygger på enkätsvaren från revisorer runt om i Sverige, undersökningen begränsades till de 

revisorer som finns registrerade som medlemmar på Föreningen Auktoriserade Revisorer. Uppsatsen är 

på en kandidatnivå vilket innebär en begränsad tidsram på cirka 10 veckors heltidsstudier.  
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2. Metod 

 

I det andra kapitlet presenteras studiens metod. Det sker genom en presentation av studiens 

forskningsfilosofi, forskningsansats, forskningsdesign och valet av en kvantitativ alternativt kvalitativ 

metod.  

  

2.1 Forskningsfilosofi 

 

Vi menar att forskningsfilosofin är viktig att ta i akt och behandla då den bygger grunden för vad vi ska 

genomföra och även för att förstå vad vi ska undersöka. Vår studie bygger på tidigare forskning där vi 

söker ett generellt samband mellan det etiska klimatet och revisorns förhållningssätt till sin klient, därför 

anser vi att den forskningsfilosofie som stämmer mest överens med vår studie är positivismen. Då den 

enligt Saunders, Lewis och Thornhill, (2008) söker ett samband mellan olika variabler och förespråkar 

ett objektivt resultat som inte låter sig påverkas av forskarens egna tolkningar och värderingar. 

Positivismen kan även ses som ett naturvetenskapligt spår där Bryman och Bell (2013) menar att man 

med hjälp av tidigare forskning och hypotesprövningar vill förklara mänskliga beteenden. Vi anser att 

det finns många likheter mellan vår studie och positivismen, då vi undersöker om det mänskliga beteendet 

kan påverkas av den etiska omgivningen. Detta kontrollerades med hjälp av en objektiv 

enkätundersökning för att se hur och om det etiska klimatet påverkar revisorernas relation med sina 

klienter. 

 

2.2 Forskningsansats 

  

I företagsekonomisk forskning kan man enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2008) använda sig av två 

huvudsakliga forskningsansatser, nämligen en deduktiv eller induktiv ansats. Den deduktiva ansatsen 

kännetecknas av logik och ordningsföljd, d.v.s. där man använder sig av tidigare fastställda teorier för att 

hitta ett orsakssamband mellan variabler. Vi har valt en deduktiv forskningsansats till vår studie då vi 

utgår från tidigare forskning. Ur den tidigare forskningen har vi skapat hypoteser och en logisk 

slutledning som vi ska undersöka och analysera för att få fram ett resultat som sedan leder till om 

hypoteserna kan förkastas eller inte. 

 

Figur 2.1 Egen modell av en deduktiv forskningsansats 

Teori
Testbar 
hypotes

Logisk 
slutledning

Resultat
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2.3 Forskningsdesign 

 

Med tanke på uppsatsens frågeställning och syfte är det centralt att tänka på hur dessa ska besvaras. 

Bryman och Bell (2013) menar att en forskningsdesign utgör en ram för insamling och analys av data. 

Designen skapar en struktur som styr och vägleder hur man konkret använder sig av en viss metod och 

hur man analyserar den insamlade datan. För att besvara uppsatsens frågeställningar och syfte så anser 

Saunders, Lewis och Thornhill (2008) att det finns tre huvudsakliga tillvägagångssätt: Utforskande, 

beskrivande eller förklarande. Vi har valt ett utforskande tillvägagångssätt och ett förklarande syfte.  

 

Det utforskande tillvägagångssättet används enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2008) för att förklara 

problem samt för att skapa en större förståelse för problemet. När nya insikter och kunskaper om 

problemet ökar under arbetets gång så är det betydelsefullt att kunna anpassa frågeställningen därefter. I 

inledningen av arbetet så är problemformuleringen ganska bred och omfattande, men under arbetets gång 

så ökar förståelsen för problematiken vilket leder till en avsmalning av problemet och där frågeställningen 

justeras allteftersom. Detta tillvägagångssätt stämmer väl överens med vår studie då vi först skapar oss 

en uppfattning om ämnet och dess problematik. Under arbetets gång ökar förståelsen och kunskapen om 

ämnet vilket innebär att vår frågeställning och syfte blir mer alltmer fokuserad och specifik. Detta för att 

mer djupgående kunna förklara och öka förståelsen för hur det etiska klimatet kan påverka revisorers val 

av förhållningssätt till sin klient. 

 

Det förklarande syftet används enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2008) för att studera en situation 

eller ett problem och utforska vilka variabler som har en relation till varandra. För att sedan med hjälp av 

statistiska undersökningar fastställa om variablerna har en relation eller inte. Med tanke på att vår uppsats 

ska undersöka om det etiska klimatet påverkar revisorernas val av förhållningssätt till sin klient, så vill 

vi alltså undersöka om det finns en relation mellan etiskt klimat och relationsinriktning. Vi anser att ett 

förklarande syfte är mest lämpligt att använda i vår studie. 

 

Vår uppsats bygger på en positivistisk forskningsfilosofi med en deduktiv ansats av tidigare forskning. 

Vi anser att ett utforskande tillvägagångssätt med ett förklarande syfte speglar vår undersökning bäst, då 

vi vill påvisa en relation mellan det etiska klimatet och revisorers val av relationsinriktning till sin klient. 

Den forskningsstrategi som vi anser lämpar sig bäst är en enkätundersökning då vi med hjälp av 

statisktiska metoder vill undersöka om det finns ett samband mellan det etiska klimatet och revisorers val 

av förhållningssätt till sina klienter. Vår enkät har utformats utifrån tidigare studier där det insamlade 

materialet inte innehåller några egna värderingar som kunde ha påverkat respondenterna. Utformningen 

av resultatet möjliggör en jämförelse av de hypoteser vi har tagit fram, och resultatet kan sedan prövas 
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statistiskt för att påvisa ett eventuellt samband mellan det etiska klimatet och revisorers val av 

relationsinriktning. 

 

2.4 Val av metod 

 

När det gäller val av metod så finns det enligt Bryman och Bell (2013) två specifika forskningsstrategier, 

nämligen en kvantitativ metod eller en kvalitativ metod. Den kvantitativa forskningen betonar 

kvantifiering när det gäller insamling och analys av data, där insamlingen ofta består av 

enkätundersökningar. Den kvantitativa forskningen innehåller ofta ett deduktivt synsätt mellan teori och 

praktisk forskning, med en betoning på teoriprövning. Den forskningsfilosofi som vanligtvis 

sammankopplas med den kvantitativa metoden är positivismen som enligt Saunders, Lewis och Thornhill 

(2008) bygger på hypoteser som har utvecklats ur tidigare forskning, där målet är att kunna generalisera 

verkligheten inom ett visst område.  

 

Utifrån tidigare val av forskningsfilosofi, forskningsdesign och forskningsstrategi har vi kommit fram till 

att en kvantitativ metod ska användas i vår uppsats. Enligt Bryman och Bell (2013) ska en kvantitativ 

studie bestå av numerisk data som ofta insamlas med hjälp av enkätundersökningar där man sedan genom 

statistiska metoder gör hypotesprövningar. Vi har använt oss av numerisk data som har insamlats genom 

en enkätundersökning. Den insamlade datan ska sedan med hjälp av statistiska metoder analyseras. Alltså 

uppfyller vår studie de kriterier som Bryman och Bell (2013) lyfter fram, vilket ger stöd för vårt val av 

en kvantitativ forskningsstrategi. 
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3. Teori 

 

Detta avsnitt behandlar det teoretiska ramverket som studien grundar sig på. Vi kommer presentera 

tidigare forskning och teorier om revisorns förhållningssätt till sin klient, etiskt klimat och etiskt kultur 

samt objektivitet. Ur dessa forskningsteorier har vi skapat fyra hypoteser som ska avgränsa och inrikta 

den fortsatta studien. 

 

3.1 Revision 

 

Inom revisionslitteraturen finns det en pågående debatt angående hur lång revisorns anställningslängd 

bör vara hos klienten. Åsikterna går isär då några föreslår en obligatorisk revisionsbolagsrotation för att 

förhindra en alltför nära relation och risk för minskad objektivitet. Detta då tidigare studier av Bamber 

och Iyer (2007) påvisar att revisorer vid långa och nära klientrelationer börjar att identifiera sig med sina 

klienter. Men de finns även andra forskare som ser fördelarna med ett långvarigt och nära samarbete med 

klienten. Den centrala frågan är om en nära relation mellan revisor och klient försämrar revisionskvalitén. 

Revisorer har blivit anklagade för att ge efter för klientens krav vid ett nära samarbete. Istället för att 

agera självständigt och oberoende enligt de normer och regler som finns inom yrket (Arel, 2005; George, 

2004; Shafer, 2004). 

 

Fördelarna och argumenten som förespråkar ett nära samarbete med klienten är enligt George (2004) att 

revisorn får större kunskap om företaget och kan därför göra en bättre riskbedömning. En nära relation 

med klienten leder till ett större kunskapsutbyte mellan revisorn och klienten, som i sin tur leder till en 

effektivare revision och ett större mervärde för klienten (Arel, 2005). Revisorer anser att den 

informationsinsamling som kommer från klienter är en tillgång som skapar ett bra underlag för 

planeringen och genomförandet av revisionen (Arens, 2007; Kopp, 2003). Klientens vilja att samarbeta 

och tillhandahålla information till revisorn bidrar till en mycket effektivare revisionsprocess. Det leder 

enligt Arel (2005) och Rennie (2006) till att revisorn förlitar sig på och är beroende av ett givande 

samarbete med klienten, för att effektivt kunna utföra sina arbetsprestationer. 

 

Beattie (2000) refererar konflikten med att ha ett nära samarbete med klienten och samtidigt bibehålla sin 

självständighet som en paradox. En fråga som uppstår från debatten om revisorns självständighet är om 

revisorn trots ett nära samarbete med klienten ändå kan bibehålla sin distans och självständighet enligt 

de regleringar som finns inom yrket (Kleinman, 2000; 2001). 
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Den finansiella rapporteringen ses som ett resultat av förhandlingen mellan revisor och klient och därför 

är relationen mellan dessa parter extra viktig (Gibbens och McCracken, 2005; Iyer och Rama, 2004). 

Studier som har genomförts inom beteendevetenskap om förhandlingsprocessen mellan revisor och klient 

har lett till motstridiga resultat (Gibbens och Saltario, 2001; Gibbens och McCracken, 2005; Kleinman 

och Palmon, 2000). Gibbens och McCracken, (2005) menar att förhandlingen mellan klienten och 

revisorn leder till en fördelningsutgång där en anses som vinnare och den andra som förlorare. Där varje 

part försöker övertyga den andra om att acceptera sin position. Gibbens och McCracken, (2005) teoretiska 

förhandlingsmodell har fått kritik för att inte se till den bredare aspekten av förhandlingsteorier. Johnstone 

(2005) och Fischer och Ury (1991) menar att i den allmänt accepterade förhandlingsteorin så söker båda 

parter efter en lösning där båda kan anses som vinnare. Beattie (2000; 2004) fann motsatta resultat av det 

Gibbens och McCracken, (2005) presenterade om en vinnar-förlorar aspekt av förhandlingen. Beattie 

menar att klienter föredrar ett nära samarbete med sin revisor under förhandlingar vilket leder till en 

lösning där båda anser sig som vinnare. Relationer som präglas av ett nära samarbete leder ofta till en 

förhandlingsprocess där båda parter söker efter en optimal lösning som båda tjänar på. Det leder ofta till 

framgångsrika och långvariga relationer och samarbeten (Beattie, 2001; 2004; Kleinman och Palmon, 

2000). 

 

3.2 Relationellt förhållningssätt 

 

Det relationsinriktade förhållningssättet speglas av ett synsätt där relationen ständigt pågår (Dwyer, 1987; 

Morgan och Hunt, 1994). Perspektivet baseras på ett ömsesidigt beroende där man hellre samarbetar än 

konkurrerar (Sheth och Parvatiar, 1995). Samarbete är enligt Morgan & Hunt (1994) en viktig faktor i en 

framgångsrik och långvarig relation mellan revisor och klient. Kommunikationen är en annan viktig 

faktor i relationsaspekten där förtroende nivåerna stärks mellan parterna, enligt Anderson och Narus 

(1990); Morgan och Hunt (1994). 

 

Att skapa mervärde är en annan central del av det relationella förhållningssättet, vilket tillåter företag att 

skilja sig från andra konkurrenter och för att behålla konkurrensfördelar, enligt Gronroos (1997). Värdet 

av revisionen, förutom själva revisionen i sig, är att revisorn blir en viktig tillgång som bidrar med råd 

och stöd till företaget. Det leder till att klienten litar på och följer revisorns råd, vilket i sin tur underlättar 

och effektiviserar revisionsarbetet (Beattie, 2000). I Beatties (2000) empiriska undersökning fann man 

att företag önskar mer av revisorn än bara själva revisionen. Företagen önskade att revisorn gav råd och 

synpunkter på förbättringar av internkontroller, samt vägledning om redovisningsprinciper och allmän 

rådgivning, detta benämns av Beattie (2000) som mervärdesrevision. Beattie fann också att om klienten 
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inte ansåg att revisorn gav rådgivning och förslag på effektivisering och förbättringar, så byttes revisorn 

ut. 

 

Enligt Eilifsen (2001) är mervärdet en biprodukt av revisionen och ska inte ses som en separat service 

utöver revisionen. Eilifsen menar att mervärdet inom revisionen inkluderar företagsmodeller, 

riskanalyser och ett mer omfattande förvaltningsbrev samt feedback på arbetsprocesser. Mervärdet av en 

revision är en central del i det relationella förhållningssättet och en viktig nyckelfaktor för klienten 

(Gronroos, 1997; Ravald och Gronroos, 1996; Beattie, 2000). Det mervärde som revisorns råd och stöd 

ger klienten vid en revision är ytterligare ett argument till varför mervärdet av revisionen inte ska ses som 

en utomstående service, utan istället som en biprodukt av revisionen. 

 

3.3 Transaktionellt förhållningssätt 

 

Genom Williamson´s (1975) artikel där transaktionskostnadsanalyser och opportunism introducerades, 

ses revisorn som en utomstående part där deras motiv anses som suspekta av klienten. Detta resulterar i 

att revisorn kan förvänta sig ett sporadiskt samarbete. Inom ekonomi och revisionslitteraturen ser klienter 

från det transaktionella förhållningssättet revisionen som en rutinservice, där företag söker efter det lägsta 

priset på marknaden (Schmidt och Sanborn, 1997). Goldman och Barlev (1974) förklarar trots att revisorn 

gång på gång hanterar ej rutinmässiga problem så anses många delar av revisionen ändå vara rutinmässig 

och ger då inte klienten något större mervärde. Därför anser klienten att revisionen är av minimalt intresse 

och där makten i relationen är asymmetrisk och till fördel för klienten. Klienter som ser revisionen som 

rutinmässig och inte mervärdesskapande, föredrar en mer transaktionell relation med revisorn.  

 

3.4 Etiskt klimat 

 

Enligt Victor och Cullen (1988) definieras etiskt klimat som ”rådande uppfattningar om organisationens 

metoder och rutiner som har etiskt innehåll”. Dickson, Smith, Grojean och Ehrhart, (2001) menar att 

etiskt klimat är uppfattningen om vad som anses som ett etiskt lämpligt beteende. Enligt Schwepker Jr 

(2005) är det etiska klimatet inom organisationen en kombination av de uppfattningar, beteenden och 

etiska värderingar som medarbetarna i organisationen stödjer och utövar. Etiskt klimat finns inom 

organisationen och styr det anställdas beteenden samt handlingar och är en typ av kulturell kontroll 

(Schwepker Jr, 2005). Kulturell kontroll är ett resultat av organisationens informella och formella normer, 

värderingar och regler som skapats genom interaktion mellan människorna i organisationen (Jaworski, 

1988; Ouchi, 1979).  
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Det finns ett samband mellan etiskt klimat och etiskt beteende enligt Wimbush och Shepard (1994) där 

organisationens synsätt på etik och moral samt de regler och normer som finns påverkar medarbetarnas 

beslutsfattande. Wimbush och Shepard (1994) har utifrån Hegarty och Sims (1978) experiment funnit ett 

samband mellan etiskt klimat och medarbetarprestationer, där ett starkt etiskt klimat påverkar 

medarbetarnas ärlighet, lojalitet och engagemang positivt. En av de viktigaste aspekterna som formar det 

etiska klimatet är enligt Weaver (1993) en skriftlig etisk kod. D.v.s. en skriftlig uppsamling av regler om 

förväntat och önskat beteende. Denna formella regelsamling har den största påverkansgraden på det etiska 

klimatet då organisationens och ledningens förväntningar och synsätt förmedlas genom skriftliga och 

formella regler. Det finns vissa forskare som menar att den etiska koden inte påverkar beteendet hos de 

anställda (Grundstein-Amado 2001; Tsalikis och Fritzsche 1989). Dock menar andra forskare att den 

etiska koden har ett positivt inflytande på det etiska beslutsfattandet hos de anställda och slutligen på 

organisationens etiska klimat (Barnett och Vaicys, 2000; Hegarty och Sims, 1978; McCabe, Trevino och 

Butterfield, 1996).  

 

Ferrell och Skinner (1988) menar att införandet av etiska koder är som mest effektivt då de anställda 

internaliserar dessa. Med internalisering menas en upplevelsebaserad lärandeprocess där de anställdas 

beteende justeras genom att man tillämpar normer och regler som sina egna. Internaliseringen av de etiska 

koderna är en form av social kontroll, en informell kontroll där medarbetarna tillämpar sina värderingar 

och beteenden för att uppnå de gemensamma etiska organisationsmålen (Jaworski, 1988). Interaktionen 

mellan de anställda kan ses som en social kontroll som fungerar genom att övervaka och korrigera 

beteenden så att de passar in i de etiska normer som finns inom organisationen (Allen och Meyer, 1990). 

Allen och Meyer menar att interna regler om etiskt beteende tillämpas om de anställda är medvetna om, 

förstår och accepterar organisationens etiska regler i sitt arbete. 

 

3.5 Det etiska klimatets dimensioner 

 

Enligt Victor och Cullen (1988) består det etiska klimatet av fem dimensioner som samverkar och formar 

medarbetarna inom organisationen. Dessa fem dimensioner användes även i Wimbush och Shepards 

(1994) studie och den visade att det etiska klimatet består av: egenintresse, omsorg, självständighet, lagar 

och normer samt regler. Det är dessa ovanstående dimensioner som vi kommer att utgå ifrån i vår studie. 

 

3.5.1 Egenintresse 

 

I ett etiskt klimat som baseras på medarbetarnas egenintresse och egoism så menar Wimbush & Shepard 

(1994) att medarbetarna endast ser till sin egen vinning. Medarbetarna prioriterar sitt eget välbefinnande 
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över andras, genom att ta beslut som bara gynnar dom själva utan att ta hänsyn till vilka konsekvenser 

det kan få för andra personer. I ett etiskt klimat som domineras av en egenintresse dimension så anser 

Wimbush & Shepard (1994) att det finns en överhängande risk att medarbetarna använder de hjälpmedel 

och den information som finns för att stärka sin egen position och sitt eget resultat. Detta görs utan att 

tänka på om det strider mot någon lag eller mot andra etiska regler. 

 

Därför menar Wimbush & Shepard (1994) att i organisationer där medarbetarna bara tänker på sig själva 

kan man även förvänta sig att det finns en ökad risk för oetiskt beteende där all information är bra 

information så länge det gynnar den enskilda medarbetarens intressen. George (2004) fann att en nära 

klientrelation skapar möjligheter till information och kunskap om klienten, och därför förväntar vi oss att 

ett relationellt förhållningssätt har ett samband med egenintresse. Ovanstående forskning leder till 

följande hypotes: 

 

H1: I ett etiskt klimat som domineras av egenintresse och egoism så väljer revisorer ett mer relationellt 

förhållningssätt. 

 

3.5.2 Omsorg 

 

I ett etiskt klimat anser Wimbush och Shepard (1994) att när omsorg är den dominerande dimensionen 

så skulle medarbetarna  ha ett uppriktigt intresse för varandras välbefinnande, och även för andra personer 

både inom och utanför organisationen som påverkas av organisationens etiska beslutsfattande. Detta 

beror på att omsorgsdimensionen vilar på utilitarismen, vilket innebär att medarbetarnas beslut grundas 

på den ”rätta” handlingen där målet är att skapa största möjliga nytta för så många som möjligt (Victor 

och Cullen, 1988).  

 

Arbetsgrupperna inom organisationen bryr sig och tar hänsyn till de personer som påverkas av deras 

beslutsfattande, alltså genomsyras organisationen av värderingar och normer som försöker minimera 

utfallet av negativa konsekveser. I en organisation som kännetecknas av omsorgsfullt handlade finns det 

en stor sannolikhet att individerna i organisationen själva väljer att agera omsorgsfullt då organisationens 

värderingar överensstämmer med deras egna. Vi menar att en nära relation är en förutsättning för att 

revisorerna ska kunna handla och agera omsorgsfullt till sina klienter. Detta leder till följande hypotes: 

 

H2: I ett etiskt klimat som präglas av omsorg och vi-känsla väljer revisorer ett mer relationellt 

förhållningsätt till sin klient. 
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3.5.3 Regler  

 

En organisation som genomsyras av den etiska regeldimensionen består enligt Wimbush och Shepard 

(1994) av medarbetare som gör allt enligt de uttalade regler och policys som organisationen har. Dessa 

normer och policys fungerar som en guide, d.v.s. en vägledning till hur medarbetarnas etiska beslut ska 

fattas. När denna typ av dimension dominerar en organisation innebär det att individernas egna 

beslutsfattande utifrån deras värderingar och normer minimeras. Istället finns det tydliga normer och 

regler till hur man agerar etiskt korrekt enligt organisationen. 

 

3.5.4 Lagar och normer 

 

Wimbush och Shepard (1994) anser att en organisation som till stor del består av lagar och normer kräver 

att de anställda ska agera efter de föreskrivna statliga regleringar och normer som finns inom yrkets 

profession. Med yrkesprofession menas att t.ex. revisorer som är medlemmar i IASB (International 

accouting standards board) vill uppfylla deras lagar och normer för att inte äventyra deras medlemskap 

eller förlora respekt från andra revisorer. 

 

3.5.5 Självständighet 

 

Om det etiska klimatet inom organisationen består av en självständighetsdimension så anser Wimbush 

och Shepard (1994) att medarbetarna agerar och handlar efter deras egna värderingar och moraliska 

övertygelser. De anställdas handlande baseras på väl genomtänkta principer, och individerna inom 

organisationen är självgående och agerar självständigt och oberoende av andras åsikter och värderingar 

såväl inom som utifrån organisationen. Med självständighet menas att individerna i organisationen agerar 

oberoende och låter inte det etiska beslutsfattandet påverkas av andra personers åsikter och värderingar 

både internt och externt. Med detta som grund har vi kommit fram till att ett mer transaktionellt och 

avståndstagade förhållningssätt till klienten lär tillämpas om revisorn ska kunna agera självständigt och i 

linje med gällande regler och lagar. Detta leder oss till följande hypotes: 

 

H3: I ett etiskt klimat som präglas av självständighet, lagar och normer samt regler så väljer revisorer 

ett mer transaktionellt förhållningssätt till sin klient. 

 

Figuren nedan illustrerar Wimbush och Shepards (1994) fem huvudsakliga dimensioner som tillsammans 

skapar en organisations övergripande etiska klimat. De fyra dimensionerna självständighet, omsorg, lagar 

och normer samt regler anses ha en positiv påverkan på revisorers objektivitet. Dimensionen egenintresse 
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anses ha en negativ påverkan på objektiviteten där risken för oetiskt beteende ökar i det organisationer 

vars etiska klimat domineras av denna dimension.   

 

 

 

Figur 3.1 Det etiska klimatets olika dimensioner 

 

3.6 Etiskt klimat inom revisionsbolag 

 

Det etiska klimatet inom revisionsbolagen är en viktig och central del i dessa organisationer. Det etiska 

klimatet förespråkar en objektiv och oberoende ställning där yrkets professionalitet och stolthet lyfts 

fram. På de fyra största revisionsbolagens hemsidor så finns det information om hur man följer olika 

etiska ramverk, bl.a. Code of Conduct (EtikR1, 2014). Det är en uppförandekod med riktlinjer om hur 

företag ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt. Uppförandekoderna 

kan göras av företagen själva men oftast följer företagen en branschorganisation. De flesta 

revisionsbolagen följer det internationella principbaserade ramverket från IESBA (International Ethics 

Standard Board for accountants) eller det svenska ramverket från FAR (Föreningen Auktoriserade 

Revisorer). Innehållet i ramverken är omfattande men några av de etiska aspekterna som lyfts fram är: 

Integritet, Objektivitet, Oberoende, Professionell kompetens, Tystnadsplikt och professionellt bemötande 

(IESBAs etikkod, 2014). 

 

3.7 Etisk kultur 

 

Enligt Treviño och Weaver (2003) kan etisk kultur definieras som de aspekter inom organisationen som 

förespråkar etiskt uppförande och förhindrar oetiskt beteende. Kulturen inom organisationen fungerar 
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som ett informellt kontrollsystem som är uppbyggt av gemensamma värderingar, övertygelser och 

traditioner (Deal och Kennedy, 1982). Etisk kultur omfattar erfarenheter, antaganden och förväntningar 

från ledningen och de anställda. Kulturen ska uppmuntra etiskt beteende och förhindra dem från att agera 

oetiskt (Kaptein, 2008).  

 

Kultur kännetecknas enligt Smircich (1983) av regler, normer och ledarskap. Med det menas 

meningsskapande konstruktioner som mer bokstavligt guidar och formar beteenden. Den etiska kulturen 

påverkar mer specifikt beteendet genom informella och formella kontrollsystem, som kan bestå av regler, 

belöningssystem och normer (Treviño, 1998). 

 

3.8 Objektivitet 

 

Objektivitet kräver enligt Bamber och Iyer (2007) att revisorn gör opartiska och självständiga 

revisionsbeslut utan att ta hänsyn till klientens önskemål. Revisorer ska enligt lag ha integritet och vara 

objektiva, detta är två av yrkesprofessionens lagstadgade krav enligt revisorslagen § 20: ” En revisor skall 

i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i 

sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten skall organiseras så att revisorns opartiskhet, 

självständighet och objektivitet säkerställs.” 

 

Samhället och alla dess intressenter ska kunna lita på den finansiella informationen som framställs av 

revisorer. Dessa förväntas uppfylla alla de krav och lagar som finns angående revisionsutföranden, bl.a. 

att det är en rättvisande bild av företaget och att den finansiella informationen inte innehåller väsentliga 

fel. Samt att företagets styrelse och ledning följer de lagar och regler som finns och att de agerar efter 

ägarnas intentioner. Allt detta finns lagstadgat och revisionsbolagen kontrolleras med jämna mellanrum 

av föreningen auktoriserade revisorer för att säkerställa att yrkesprofessionens krav och regler tillämpas 

och uppfylls (FAR, 2013). Vi menar att valet av ett transaktionellt förhållningssätt leder till en ökad 

objektivitet och självständighet, eftersom inriktningen som stämmer väl överens med samhällets lagar, 

förväntningar och krav som kräver att en revisor ska agera objektivt och oberoende. Vi menar även att 

ett mer relationellt förhållningssätt kommer påverka revisorernas objektivitet negativt, då tidigare studier 

av Bamber och Iyer (2007) har visat att revisorer tenderar att identifiera sig med sina klienter vid 

långvariga och nära relationer. Detta kan enligt Bamber och Iyer påverka deras objektivitet negativt. 

Detta leder oss till följande hypotes: 

 

H4: Valet av relationsinriktning till sin klient påverkar objektiviteten hos revisorerna. 
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3.9 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Enligt Treviño (1998) är etiskt klimat och etisk kultur två aspekter av en organisation som är tänkta att 

påverka medarbetarnas attityder och beteenden. Etiskt klimat kan bestå av olika förhållanden inom 

revisionsbolaget som påverkar individer trots att det är oklart vad det får för effekter. Det kan t.ex. vara 

känslor, attityder och förväntningar (Treviño, 1998). Det etiska klimatet kan beskrivas som normativa 

egenskaper och kvalitéer som förklarar vilken typ av organisation det är, och främst vilka värderingar 

som finns inom organisationen (Treviño, 1998). Treviño (1998) anser att det etiska klimatet kan 

associeras med attityder och att det eventuellt påverkar beslutsfattandet och beteendet indirekt, vilket 

liknar det slutsatser som Gaertner (1991) funnit.  

 

Kultur kännetecknas enligt Smircich (1983) av regler, normer och ledarskap m.m. Med det menas 

meningsskapande konstruktioner som mer bokstavligt guidar och formar beteenden. Den etiska kulturen 

påverkar mer specifikt beteendet genom informella och formella kontrollsystem, som kan bestå av regler, 

belöningssystem och normer m.m. (Treviño, 1998). Det är enligt Treviño (1998) relevant att ta med 

dimensioner från både det etiska klimatet och den etiska kulturen för att kunna förstå och ta hänsyn till 

etiskt beteende inom en organisation. Trots att de olika aspekterna förknippas med olika etiska 

dimensioner så finns det ändå ett samband och en relation mellan dessa två aspekter. T.ex. att man i en 

organisation som förespråkar etiskt beteende genom uppförandekoder även finner ett etiskt klimat som 

värderar lagar och regler. 

 

Treviños (1998) studie visade att man inte ska se på etiskt klimat och etisk kultur som två olika alternativ 

för att redogöra för den etiska omgivningen inom organisationen. Då den etiska kulturen har ett starkt 

samband med etiskt beteende och det etiska klimatet har ett starkt inflytande på engagemang, så är det 

viktigt att använda sig av båda aspekterna för att kunna förstå och påverka den etiska omgivningen inom 

organisationen (Treviño, 1998). Om organisationen tar ansvar för att skapa en etisk omgivning där etiskt 

uppförande stöds och uppmuntras, och där oetiskt beteende motarbetas så kommer det leda till att 

medarbetarna handlar mer etiskt korrekt och deras engagemang till organisationen ökar (Treviño, 1998). 

 

För att motverka oetiskt beteende och handlande anser Treviño (1998) att organisationen ska ha en 

ledning som uppmuntrar etiskt beteende och som leder med exempel. Treviño (1998) menar att det inom 

organisationen ska finnas belöningssystem som belönar etiskt beteende och tillrättavisar oetiskt beteende, 

samt att den etiska uppförandekoden ska vara konsekvent med det normer som finns inom organisationen. 
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Enligt Treviño (1998) och Weaver (2003) kan etiskt kultur definieras som de aspekter inom 

organisationen som förespråkar etiskt uppförande och förhindrar oetiskt beteende. Kulturen inom 

organisationen fungerar som ett informellt kontrollsystem som är uppbyggt av gemensamma värderingar, 

övertygelser och traditioner (Deal och Kennedy, 1982). Den etiska kulturen är mer traditionell och statisk 

och vi anser att den inte påverkar revisorernas val av förhållningssätt till klienten i lika stor grad som det 

etiska klimatet gör. Det etiska klimatet består av normativa egenskaper och kvalitéer så som känslor, 

attityder och förväntningar hos medarbetarna. Dessa ”mjuka” egenskaper påverkar interaktionen och 

samspelet mellan olika aktörer vilket i sin tur har en stor betydelse för socialiseringen och relationen med 

både kollegor och klienter både internt och externt.  

 

Vi tolkar de tidigare forskningsteorierna som att den etiska kulturen är organisationens övergripande 

etiska omgivning. Det etiska klimatet utgör den del av den etiska omgivningen som påverkar 

interaktionerna och samspelet mellan individerna. Där relationen skapas och formas av det etiska klimatet 

inom revisionsbolaget och därför kan revisorns förhållningssätt till klienten ses som ett resultat av de 

etiska dimensioner som dominerar i revisionsbolaget. Vi anser därför att det etiska klimatet bör vara den 

avgörande faktorn för vilken typ av relationsinriktning revisorn kommer att välja till sin klient, antigen 

en nära och öppen relation (relationellt) eller en mer självständig och oberoende relation (transaktionellt). 

Vi anser att valet av relationsinriktning kommer att påverka revisorns objektivitet, där det finns en risk 

för minskad objektivitet om revisorer väljer ett mer relationellt förhållningssätt till sin klient. Medan valet 

av ett transaktionellt förhållningssätt leder till en ökad objektivitet och självständighet, alltså en inriktning 

som stämmer väl överens med samhällets lagar, förväntningar och krav. Vi förväntar oss att studiens 

resultat kommer ge stöd för nedanstående hypoteser som visar på ett samband mellan det etiska klimatets 

påverkan på revisorers val av förhållningssätt till sina klienter. Ett val som sedan har en påverkan på 

revisorernas objektivitet.  

 

H1 ”I ett etiskt klimat som domineras av egenintresse och egoism så väljer revisorer ett mer 

relationellt förhållningssätt”. 

H2 ”I ett etiskt klimat som präglas av omsorg och vi-känsla väljer revisorer ett mer relationellt 

förhållningsätt till sin klient”. 

H3 ”I ett etiskt klimat som präglas av självständighet, lagar och normer  

samt regler så väljer revisorer ett mer transaktionellt förhållningssätt till sin klient”. 

H4 ”Valet av relationsinriktning till sin klient påverkar objektiviteten hos revisorerna”. 
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4. Empirisk metod 

 

I detta kapitel presenteras studiens empiriska metod. Det innebär en beskrivning av datainsamlingsmetod 

och urval för undersökningen. Sedan genomförs en operationalisering av enkäten, där undersökningens 

svarsfrekvens, validitet och reliabilitet sedan diskuteras. 

 

4.1 Datainsamlingsmetod 

 

Det framtagna materialet i uppsatsen består av primärdata som insamlats genom en egenutformad 

enkätundersökning. Studien är utförd som en surveyundersökning där vi elektroniskt har skickat ut 

enkäten till revisorer i Sverige. En elektroniskt surveyundersökning är den vanligaste metoden vid en 

kvantitativ studie med hänsyn till tidsram, budget och omfattning (Bryman och Bell, 2013). Fördelen 

med en självadministrerad metod är att våra egna värderingar inte påverkar respondenternas svar i 

enkäten. Vi valde att skicka ut enkäten elektroniskt då det hade blivit för tidskrävande och kostsamt att 

nå ut till alla 2 500 respondenter via alternativa metoder. De alternativa metoderna hade varit att skicka 

ut enkäterna via post vilket hade blivit betydligt dyrare, eller att ringa runt till olika revisorer för att ställa 

enkätfrågorna vilket hade varit tidsmässigt krävande. 

 

Nackdelen med webbenkäter är att respondenterna inte kan få svar på eventuella frågor och funderingar 

direkt, utan frågorna måste skickas via e-post och vänta på svar. Webbenkäten upplevs som mer anonym 

än en telefonundersökning vilket gör att de tillfrågades svar blir mer trovärdiga än om frågorna hade 

ställts direkt och krävt direkta svar. 

 

4.2 Urval 

 

De utvalda revisorerna har samlats in via FARs hemsida där alla kvalificerade medlemmar finns 

dokumenterade. Vårt urval bestod av 2 500 godkända samt auktoriserade revisorer i hela landet. 

Anledningen till urvalets relativt omfattande storlek grundar sig i att enkätundersökningar tenderar till att 

få ett stort bortfall (Bryman och Bell, 2013). Allmänt ses 10-15 % som en rimlig svarsfrekvens av en 

enkätundersökning (Surveymonkey, 2014), vår förväntning och förhoppning var därför att få cirka 200 

svar. Undersökningen skickades ut till 2 500 revisorer runt om i landet, av dessa svarade 232 

respondenter.  
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4.3 Operationalisering 

 

Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2008) så presenteras och beskrivs enkätens frågor i 

operationaliseringen, där beskrivs även variablerna och hur man mäter dessa. För att visa att enkäten 

mäter och omfattar samtliga variabler så sammankopplas frågorna i enkäten med de utformade 

hypoteserna. 

 

4.3.1 Utformning av enkätfrågorna 

 

Enkätfrågorna består av slutna frågor som är kopplade till uppsatsens hypoteser där respondenterna fick 

ta ställning till hur väl påståendena stämmer in på respondenternas klientrelation, och det etiska klimatet 

i deras revisionsbolag. Fördelarna med slutna frågor är enligt Bryman och Bell (2013) att dessa enkelt 

kan besvaras då respondenterna endast behöver ta ställning i svaren. Svaren är sedan enkla att 

sammanställa vilket ökar jämförbarheten i svaren. De nackdelar som finns med slutna frågor är att det är 

styrda frågor där respondenterna inte får något utrymme till spontana svar, men syftet med studien är inte 

heller att få djupare och bredare svar som kan leda till nya frågor. Utan syftet med studien är att pröva de 

ur teorikapitlet framtagna hypoteserna, och därför anser vi att valet av slutna frågor lämpar sig bäst i vår 

studie.  

 

De slutna frågorna som respondenterna fick svara på hade en svarskala från ett till sex, där ett var helt 

falskt och där sex var helt sant. Anledningen till varför vi valde en jämn svarsalternativs skala var för att 

tvinga respondenterna att ta ställning, d.v.s. vi tog bort möjligheten till att vara neutral. Nackdelen med 

att använda sig av en jämn svarsalternativs skala är att de respondenter som inte kan eller vill ta ställning 

kanske väljer att inte svara på frågan, vilket leder till ett bortfall av just den frågan. Vi valde att ta den 

risken då vi ansåg att frågorna var ställda på ett sådant sätt så respondenten antigen väljer det ena eller 

det andra. Ett neutralt svarsalternativ skulle inte bidra till vår studie, därför valdes denna bort. 

 

Enkäten består av fyra huvudsakliga delar på totalt 73 frågor. Enkäten inleds med fyra demografiska 

frågor. Del två består av 36 frågor som behandlar det upplevda etiska klimatet inom revisionsbolaget, 

dessa härstammar från Treviño (1998). Del tre i enkäten består av 19 frågor som har sitt ursprung i 

Fontaines (2011) studie. Den sista delen består av 13 frågor som behandlar information om revisorns 

största klient samt ett case som berör revisorers objektivitet till sin klient, den är hämtad från Bamber och 

Iyer (2007) och har översatts till svenska av oss. 
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4.3.2 Bakgrundsfrågor 

 

Webbenkäten inleds med fyra bakgrundsfrågor där respondenterna får svara på om de arbetar på någon 

av de fyra största revisionsbolagen eller inte, vilken position de har i bolaget, hur gamla de är samt hur 

länge de har arbetat med revision. Anledningen till att vi valde dessa fyra frågor är att vi vill undersöka 

om det finns några skillnader mellan det etiska klimatet i stora och små företag. Vi vill även undersöka 

om revisorernas förhållningssätt till klienter skiljer sig åt beroende på vilken position och erfarenhet 

respektive respondent har. De bakgrundsfrågor vi har valt är: 

 

Ålder 

Denna variabel har respondenterna besvarat med hjälp av en öppen fråga. 

 

Position 

Denna variabel har ställts som en sluten fråga, för att förhindra respondenten att svara med en 

positionsbenämning som är svår att tolka. Det svarsalternativ som vi valt att ha med är det vanligaste 

positionerna i ett revisionsbolag, revisorsassistent, revisor(senior), manager och partner. 

 

Arbetsplats 

Respondenten har två stycken svarsalternativ att välja på, Big 4 eller annat bolag. Frågan har ställts som 

en sluten fråga där respondenten ska ange om de arbetar på ett Big 4 eller annat bolag. 

 

Erfarenhet 

Denna variabel har ställts som en fråga där respondenterna ska ange i hur många år de har arbetat med 

revision. 

 

4.3.3 Beroende variabler 

 

En beroende variabel förändras då en oberoende variabel förändras, alltså har den oberoende variabeln 

en kausal påverkan på beroende variabeln, enligt Bryman och Bell (2013). I vår studie är våra beroende 

variabler i det första steget vilket av de två förhållningssätten en revisor väljer till sin klient, nämligen ett 

relationellt eller transaktionellt förhållningssätt. Det innebär att när den oberoende variabeln i vår studie 

förändras, d.v.s. det uppfattade etiska klimatets dimensioner (egenintresse, omsorg, självständighet, lagar 

och normer samt regler) så leder det enligt vår förväntan till en förändring av revisorernas val av relation 

till sin klient. 
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Nästa steg i studien var att använda objektivitet som beroende variabel samt det relationella och det 

transaktionella förhållningssättet som oberoende variabler. Detta för att undersöka hur objektiviteten hos 

revisorer påverkas genom att antigen välja ett relationellt eller transaktionellt förhållningssätt till sin 

klient.  

 

I enkäten finns det tolv frågor som mäter det relationella förhållningssättet och sju frågor som mäter det 

transaktionella förhållningssättet. Frågorna är utformade enligt värderingsfrågor där respondenterna tar 

ställning genom en svarsalternativs skala från ett till sex, där ett är helt falskt och sex är helt sant. 

Därigenom kan vi utläsa respondenternas åsikter och tyckanden till ett visst ämne genom ett antal 

påståenden, så som ur det transaktionella förhållningssättet: 

 

”Relationen med min klient kan beskrivas vara på ”en armslängds avstånd” (Med armslängds avstånd 

avses ett sådant arbetssätt som undviker en nära relation och förhindrar direkt påverkan från någon part 

över den andra).” 

 

”Villkoren i avtalet med min klient omförhandlas inte under några omständigheter.” 

 

Några exempel ur det relationella förhållningssättet:  

 

”Relationen med min klient spelar en viktigare roll än revisionstjänsten. (Med relation till min klient 

menar vi alla interaktioner med din klient, inklusive affärs- och/eller icke-affärsmässiga).” 

 

”Relationen med min klient kan beskrivas som en ”gemensam ansträngning” (Med gemensam 

ansträngning menas att vilja eller vara villiga att arbeta tillsammans med andra).” 

 

4.3.4 Oberoende variabler 

 

Enligt Bryman och Bell (2013)  har en oberoende variabel en kausal påverkan på den beroende variabeln. 

I vår studie finns det nio oberoende variabler där de fem första variablerna är dimensioner som påverkar 

det etiska klimatet så som: egenintresse, omsorg, regler, självständighet samt lagar och normer. Dessa 

oberoende variabler är uppdelade i 36 frågor under del två (etiskt klimat). De resterande fyra variablerna 

är demografiska egenskaper som tas upp i del ett av enkäten, dessa är: position, erfarenhet, typ av 

revisionsbolag och ålder.  
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4.3.4.1 Egenintresse 

 

När egenintresse är den dominerande dimensionen så genomsyras en organisation av egoism och 

medarbetare som bara söker efter resultat och lösningar som gynnar dem själva. Om revisorer bara arbetar 

för egenvinning och efter deras egna intressen så finns det en hög risk för ett oetiskt beteende då 

konsekvenserna av deras agerande ignoreras så länge det gynnar deras egna mål och resultat. De frågor 

som ställdes gällande deras egenintressen var t.ex. följande: 

”Här betraktas beslut mest i termer av hur de bidrar till vinst” 

”Folk i det här företaget bryr sig väldigt mycket om vad som är bäst för dem själva” 

”I det här företaget är folk mest ute efter sina egna intressen” 

En positiv värdering av dessa frågor innebär att revisorerna föredrar ett etiskt klimat som förespråkar ett 

klimat som inte tar hänsyn till andras konsekvenser så länge som medarbetarnas egna resultat och vinster 

uppnås. 

4.3.4.2 Omsorg 

 

När omsorg är den dominerande dimensionen visar litteraturstudien att medarbetarna har ett uppriktigt 

intresse för varandras välbefinnande, och även för andra personer både inom och utanför organisationen 

som påverkas av organisationens etiska beslutsfattande. Om revisorerna har ett uppriktigt intresse för sina 

klienter leder det till att de försöker minimera utfallet av negativa konsekveser och beslut, och därigenom 

skapas en dialog och nära relation med klienten. Detta kan innebära en ökad risk för förlorad objektivitet 

och självständighet. De frågor som ställdes kring hur respondenterna upplever att revisionsbolaget 

förhåller sig till omsorg, var t.ex: 

 

”I det här företaget tar folk hänsyn till varandras bästa.” 

 

”Det viktigaste att tänka på är att alla personer i företaget ska få det bra.” 

 

”I det här företaget är vår viktigaste hänsyn alltid vad som är bäst för den andra personen.” 

 

En positiv värdering av dessa frågor innebär att organisationen förespråkar ett etiskt klimat där omsorg, 

teamkänsla och hänsyn till andra är centrala och viktiga aspekter.  

 



 

 

30 

 

4.3.4.3 Regler 

 

En organisation som genomsyras av den etiska regeldimensionen består enligt Wimbush och Shepard 

(1994) av medarbetarna som gör allt enligt de uttalade regler och policys som organisationen har. Med 

andra ord fungerar dessa normer och policys som en guide där revisionsbolagets regler och policys 

fungerar som en vägledning till hur revisorernas etiska beslut ska fattas. För att undersöka hur revisorerna 

anser att de regler och policys som finns inom revisionsbolaget efterlevs så ställdes frågor som 

exempelvis: 

 

”Det är väldigt viktigt att följa företagets regler och rutiner här.” 

 

”Alla förväntas hålla fast vid företagets regler och rutiner.” 

 

”Framgångsrika människor i det här företaget följer strikt företagets policy.” 

 

Om ett revionsbolags regler och policys förespråkar ett självständigt och objektivt arbetssätt så leder det 

till att revisorer kommer ett välja ett mer transaktionellt förhållningssätt till sin klient.  

 

4.3.4.4 Självständighet 

 

Med självständighet menas att individerna i en organisation agerar oberoende och låter inte det etiska 

beslutsfattandet påverkas av andra personers åsikter och värderingar både internt och externt. 

Medarbetarna agerar och handlar efter deras egna värderingar och moraliska övertygelser. Enligt gällande 

lagar och yrkets profession så ska revisorer arbeta självständigt och oberoende. För att mäta 

respondenternas upplevda självständighet användes följande påståenden: 

 

”I det här företaget förväntas folk följa sina egna personliga och moraliska uppfattningar.” 

 

”Varje person i företaget bestämmer var och en själv vad som är rätt och fel.” 

 

”I det här företaget styrs människor av sin egen personliga etik.” 

 

Om en organisations etiska klimat genomsyras av självständighet så kommer det resultera i att revisorer 

förhåller sig mer objektiva i sitt arbetssätt och därigenom förväntar vi oss att de kommer att välja ett mer 

transaktionellt förhållningssätt till sin klient. 
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4.3.4.5 Lagar och normer 

 

Wimbush och Shepard (1994) anser att en organisation som till mestadels består av lagar och normer 

kräver att de anställda ska agera efter de föreskrivna statliga regleringar och normer som finns inom 

yrkets profession. De lagar och normer som finns gällande revisorsyrket kräver att en revisor är objektiv, 

oberoende och självständig i sitt arbetssätt. Revisionsbolag ska följa de strikta lagar och normer som finns 

gällande revision, och därigenom förväntas även bolaget kontrollera så att revisorerna uppfyller gällande 

lagar och normer. Exempel på frågor som kontrollerar respondenternas upplevda laglydighet är: 

 

”Den primära frågan är om ett beslut strider mot någon lag.” 

 

”I det här företaget lägger vi störst vikt på lagar, istället för professionens etiska regler.” 

 

”I det här företaget förväntas folk strikt följa juridiska eller professionella standards.” 

 

Då lagstiftningen kräver att revisorer ska vara oberoende och objektiva så förväntar vi oss att revisorer 

kommer välja ett transaktionellt förhållningssätt i de revisionsbolag som strikt följer gällande lagar och 

normer. 

 

4.3.4.6 Position 

 

Positionen i revisionsbolag kan ha en inverkan på vilken typ av förhållningssätt revisorn väljer till sin 

klient. De högre positionerna inom revisionsbolaget så som manager eller partner arbetar inte med samma 

typ av revisionstjänster som revisorsassistenterna och revisorerna gör. Exempelvis arbetar en partner med 

att hitta nya klienter samt sälja in mertjänster till befintliga klienter, alltså blir naturen av kundrelationen 

en viktig del av arbetsprocessen och det relationella förhållningssättet anser vi lämpar sig bäst. Vi 

använde oss av slutna svarsalternativ där respondenten fick kryssa i något av följande alternativ: 

 

”Vilken position har du i företaget? Revisorsassistent, revisor(senior), manager, partner.”  

 

4.3.4.7 Erfarenhet 

 

Erfarenheten hos revisorerna kan ha en påverkansfaktor på vilken typ av förhållningssätt och relation 

man väljer till sin klient. Vi anser att en nyutbildad och oerfaren revisor vill följa lagar och regler till en 

högre grad än vad en erfaren revisor skulle göra. Då en revisor med tiden ofta får viktigare och större 
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uppdrag med långa klientrelationer som kan påverka objektiviteten och oberoendet. Respondenterna fick 

svara på en sluten fråga, angående deras yrkeserfarenhet: 

 

”I hur många år har du arbetat med revision?” 

 

4.3.4.8 Typ av revisionsbolag 

 

Typen av revisionsbolag kan ha en inverkan på vilken typ av relation revisorerna väljer till sin klient. Big 

4-bolagen har ett större antal klienter än de små bolag vilket kan leda till att de inte blir lika beroende av 

att ge efter och låta sig påverkas av klientens krav och intressen, alltså kan de stora bolagen anses ha en 

mer oberoende och objektiv ställning gentemot klient.  

 

Oavsett storlek på revisionsbolaget så blir den eller de största klienterna alltid viktiga för bolaget att 

behålla, vilket kan leda till en ökad risk för förlorad objektivitet och självständighet. Alltså kan det finnas 

en mer relationell relation till de största och viktigaste klienterna. Den fråga som ställdes till 

respondenterna bestod av två svarsalternativ: 

 

”Vilken typ av företag arbetar du på? Big 4 eller annat revisionsbolag” 

 

4.3.4.9 Ålder  

 

Ålder kan ha en inverkan på valet av revisorns förhållningssätt till sin klient. Äldre människor har 

djuptrotade värderingar, övertygelser och åsikter och kan därför inte påverkas av yttre omständigheter i 

lika stor utsträcking som yngre personer. Alltså kan en revisors ålder ha en inverkan på valet av 

förhållningssätt till sin klient då äldre personer kanske inte låter sig påverkas av yttre faktorer, exempelvis 

påtryckningar från en klient. En öppen fråga ställdes till respondenterna där de själva fick fylla i deras 

ålder. 

 

4.4 Svarsfrekvens och bortfall 

 

För att minska bortfallet skickade vi med ett introduktionsbrev där vi kortfattat förklarade syftet med 

studien och hur viktiga och betydelsefulla respondenternas erfarenheter skulle vara för oss. 

Introduktionsbrevet innehöll även information om att svaren i enkätundersökningen är helt anonym för 

respondenterna. Vi skickade ut enkäten till 2 500 revisorer runt om i landet, av dessa svarade 232. Det 

fanns även ett stort antal bortfall (458 ) som berodde på en hög andel av automatiska svar som meddelande 
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att respondenterna bl.a. var föräldralediga, hade semester eller var ute på affärsuppdrag. Det var även 

flertalet respondenter som hade gått i pension eller hade enmansföretag och därför inte ansåg att 

undersökningen lämpade sig för deras verksamhet, och ett antal respondenter meddelade att de inte hade 

tid att delta i en undersökning på grund av hög arbetsbelastning. Detta gav oss följande svarsfrekvens:  

 

232

2500−458
= 11,36%          

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑏𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑘ä𝑡𝑒𝑟

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑢𝑟𝑣𝑎𝑙𝑒𝑡−𝑏𝑜𝑟𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙
=Svarsfrekvens i procent           

Enligt Bryman & Bell (2013) kan man förvänta sig ett stort bortfall vid enkätundersökningar och rent 

allmänt ses 10-15 % som en rimlig svarsfrekvens (Surveymonkey, 2014). Vi är nöjda med vår 

svarsfrekvens då den hamnade inom det accepterade procentintervallet. 

4.5 Analysmetoder 

 

För att strukturera och mäta den insamlade datan så har vi valt följande analysmetoder: Principial 

Components Analysis, Cronbach Alpha, Korrelationsanalys, Regressionsanalys samt Medieringsanalys. 

Valet av dessa metoder förklaras i sin enkelhet nedan samt dess koppling och relevans till vår studie. 

 

Principial Components Analysis 

Vi har i vår enkätundersökning flera långa frågedelar som alla omfattar mer än tio frågor. För att 

underlätta och effektivisera vidare statistiskanalys delas respektive enkätdel upp efter de frågor som hör 

samman och som mäter samma sak, till ett fåtal faktorer. Det görs för att kunna reducera antalet 

dimensioner (faktorer) i den relativt omfattande datan. Vi använde oss av metoden Principial Components 

Analysis då den anses lämplig till enkätundersökningar som består av flera långa enkätdelar. 

 

Cronbach’s Alpha 

Först använde vi metoden Cronbach’s alpha, som enligt Bryman och Bell (2013) används på samtliga 

frågor för att säkerställa datans reliabilitet, där Alphakoefficienten varierar mellan 1 och 0. Siffran 0,8 

brukar användas som en tumregel på en acceptabel nivå på reliabiliteten, men även en lägre siffra på 0,7 

eller 0,6 kan vara godtagbart (Bryman och Bell, 2013).  

 

Korrelationsanalys 

Därefter genomförs en korrelationsanalys för att se hur stark relationen och sambandet är mellan de olika 

variablerna. I vår studie har vi flera olika variabler (dimensioner) av det etiska klimatet som kan påverka 

vilken typ av relationsinriktning revisorer väljer till sin klient. Vi vill därför undersöka hur starkt 

sambandet är mellan de olika variablerna. 
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Regressionsanalys 

Efter korrelationsanalysen genomfördes en regressionsanalys. Den görs enligt Saunders, Lewis och 

Thornhill (2008) för att få fram hur stark relationen mellan två numeriska variabler är. Den variabel som 

mäts i regressionsanalysen är förklaringsgraden (R2) och den kan anta vilket värde som helst mellan 0 

och 1. Den mäter förändringsgraden i den beroende variabeln och hur dessa förändringar beror på 

förändringarna i en oberoende variabel. Vår studie består av flera oberoende variabler så vi har använt 

oss av en multipel regressionsanalys för att kontrollera vilken oberoende variabel (t.ex. Omsorg och 

självständighet) som har störst påverkan på beroende variabeln (relationellt eller transaktionellt 

förhållningssätt till klient). 

 

Medieringsanalys 

Därefter har vi i vår studie använt oss av en medieringsanalys som enligt Baron och Kenny (1986) 

undersöker om det finns ytterligare en underliggande variabel som kan påverka den oberoende variabelns 

påverkan på den beroende, alltså en tredje förklarande faktor även kallad mediator. I vår studie kan det 

etiska klimatet ha en direkt påverkan (C) på revisorers objektivitet. Men det etiska klimatet kan också ha 

en påverkan på valet av relationsinriktning till klienten (A). Valet av relationsinriktning påverkar i sin tur 

revisorns grad av objektivitet där ett relationellt förhållningssätt innebär en ökad risk för minskad 

objektivitet, och det transaktionella förhållningssättet förespråkar objektivitet (C). 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 En illustration på en medieringsmodell 

 

Alltså kan det etiska klimatet ha en direkt påverkan på revisorernas objektivitet, eller indirekt via valet 

av förhållningssätt till sin klient. 
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Transaktionellt 
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C 
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4.6 Validitet/Reliabilitet 

 

Det är centralt att enkäten verkligen mäter det den är tänkt att mäta, alltså dess interna validitet. Det är 

även viktigt att datan som samlas in är pålitlig (reliabel). I enkäten har vi använts oss av delar från 

Fontaine (2011) och Treviño (1998) som redan är beprövade studier, detta medför en högre validitet 

eftersom resultatet av dessa två mätningar ansågs tillförlitliga. Då artiklarna med tillhörande enkäter har 

varit på engelska så finns det en risk enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2008) att översättningen till 

svenska inte har gjorts ordagrant. Vilket kan riskera att skada reliabiliteten då ett engelskt ord kan ha 

många olika betydelser på svenska. 

 

De respondenter som deltog i undersökningen och som hade liten eller ingen erfarenhet alls av de 

påståenden som ställdes i enkäten, kan generera svar som grundar sig i hur de skulle agera eller uppleva 

de situationer som beskrevs i enkäten. Enligt Bryman och Bell (2013) finns det en risk för bias när givna 

svar inte grundar sig på en kunskap som är själv upplevd. Det finns således en risk för att undersökningen 

och dess svar blir snedvridna. Ytterligare en risk för bias är då vi inte har tagit med något neutralt 

svarsalternativ, så som ”vet ej” eller ”ingen åsikt” så tvingas respondenterna att ta ställning fast de kanske 

inte har en åsikt, detta kan leda till ej tillförlitlig data.  
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5. Analys 

 

I detta kapitel redovisas och analyseras enkätundersökningens insamlade data. Materialet kommer 

undersökas och kontrolleras för att sedan mätas mot ställda hypoteser. 

 

5.1 Beskrivande statistik 

 

Tabell 5.1 Beskrivande statistik  

Variabler Frekvens Medelvärde SD Min Max 

Junior/senior 61     

Manager/Partner 169     

Big 4 90     

Annat revisionsbolag 139     

Ålder  50,91 10,25 29 70 

Erfarenhet  23,77 9,54 6 42 

Egenintresse  2,96 0,79 1 6 

Omsorg  4,07 0,74 1,8 6 

Regler, lagar och normer  4,79 0,72 2,5 6 

Självständighet  2,73 1,09 1 6 

Relationellt  3,56 0,93 1,2 6 

Transaktionellt  1,83 0,73 1 5,5 

 

Variabler: ”Junior/Senior” och ”Manager/Partner” visar vilken position revisorn har i företaget. ”Big 4” visar om 

respondenterna arbetar på något av de fyra största revisionsbolagen. ”Annat revisionsbolag” alla andra bolag förutom big 4. 

”Ålder” mäter hur gammal revisorn är. ”Erfarenhet” avser hur många år revisorn har arbetat som revisor. ”Egenintresse” mäter 

revisorns självintresse och egoism. ”Omsorg” mäter revisorns uppfattade grad av ett etiskt klimat inom revisionsbolaget som 

kännetecknas av omsorg och team-känsla. ”Regler, lagar och normer” mäter hur revisorn uppfattar att det etiska klimatet i 

revisionsbolaget domineras av regler, lagar och normer. ”Självständighet” mäter revisorns uppfattade grad av självständighet 

i revisionsbolagets etiska klimat. ”Relationellt” mäter om revisorn föredrar en nära relation med sin klient. ”Transaktionellt” 

mäter om revisorn föredrar en mer avståndstagande och oberoende relation till sin klient.  

 

Den genomförda undersökningen resulterade i svar från 232 revisorer. Merparten av respondenterna 

arbetar som manager/partner. De resterande respondenterna arbetar som junior/senior revisor. 

Fördelningen gällande typ av revisionsbolag resulterade i att 90 arbetade i big 4 företag, 139 arbetade på 

annat revisionsbolag och tre respondenter svarade inte på frågan. Respondenternas genomsnitts ålder är 

50,91 med en genomsnitts arbetslivserfarenhet på 23,77 år. Fördelningen gällande det etiska klimatets 

dimensioner fördelades enligt följande: Medelvärdet på egenintresse var 2,96 vilket är ungefär i mitten 

av svarskalan på 1-6. Omsorgsdimensionen hade ett medelvärde på 4,07 vilket är relativt högt liksom 
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genomsnittet på regler, lagar och normer som låg på 4,79. På självständighetsdimensionen var 

medelvärdet 2,73 alltså något lägre än på övriga dimensioner. Medelvärdet av respondenternas 

förhållningssätt till klienterna fördelas på ett relationellt medelvärde av 3,56 och ett transaktionellt på 

1,83. 

 

5.2 Justeringar inför dataanalys 

 

Innan dataanalysen kan genomföras så behöver vi justera det insamlade materialet för att kunna göra en 

så effektiv analys som möjligt. Justeringarna som utfördes bestod av att kontrollera att alla variabler var 

kodade åt samma håll och att respondenternas svar var i sifferform. Sedan genomförde vi PCA analyser 

(principal component analysis) på mätinstrumenten om etiskt klimat och revisorns klientrelation. 

Frågorna som inte laddade på någon korrekt faktor plockades bort. Det etiska klimatet delades upp i 

följande faktorer: egenintresse, omsorg, självständighet och regler, lagar och normer. Frågorna om 

revisorns klientrelation delades upp i faktorerna: Relationellt och transaktionellt. Resultatet av analyserna 

presenteras nedan. 

 

Tabell 5.2: Resultat av PCA, etiskt klimat 

Frågor Laddning 

  

Egenintresse  

Här betraktas beslut mest i termer av hur de bidrar till vinst. ,766 

I det här företaget skyddar folk sina egna intressen före andra överväganden. ,710 

Folk tar hänsyn till företagets intressen framför andras intressen. ,653 

I det här företaget är folk mest ute efter sina egna intressen. ,653 

Det viktigaste ansvaret för folk i det här företaget är att sätta effektivitet främst. 

 

,613 

Folk i det här företaget bryr sig väldigt mycket om vad som är bäst för dem själva.  

 

,603 

Folk förväntas göra vad som helst för att främja företagets intressen. 

 

,584 

I det här företaget är det effektivaste sättet alltid det rätta sättet. 

 

,559 

I det här företaget är vår viktigaste hänsyn alltid vad som är bäst för den andra personen. 

 

,556 
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Ett arbete anses undermåligt bara när det skadar företagets intressen. 

 

,553 

I det här företaget förväntas varje person framför allt arbeta effektivt. 

 

,544 

Omsorg 

 

 

Folk bryr sig väldigt mycket om de anställdas bästa i företaget. 

 

,709 

Det viktigaste att tänka på är att alla personer i företaget ska få det bra. 

 

,652 

Det förväntas att du alltid ska göra vad som är rätt för samhället. ,608 

Folk i det här företaget tycker att laganda är viktigt. ,606 

Folk i det här företaget känner starkt ansvar mot det omgivande samhället. 

 

,595 

Det förväntas att man bryr sig om varje individ när man fattar beslut här. 

 

,587 

I det här företaget tar folk hänsyn till varandras bästa. ,586 

Folk i det här företaget bryr sig aktivt om samhällets intressen. ,583 

Vår viktigaste hänsyn är vad som är bäst för alla i företaget. ,580 

Vad som är bäst för varje individ är en viktig fråga i det här företaget. ,579 

Regler, lagar och normer 

 

 

Framgångsrika människor i det här företaget följer strikt företagets policy.  

 

,752 

Folk förväntas följa lag och professionella standarder framför hänsyn till andra. 

 

,684 

I det här företaget förväntas folk strikt följa juridiska eller professionella standards. 

 

,676 

Framgångsrika personer i det här företaget följer reglerna/ arbetar ”by the book”. ,665 

Det är väldigt viktigt att följa företagets regler och rutiner här. ,604 

Alla förväntas hålla fast vid företagets regler och rutiner. ,581 

Självständighet  

I det här företaget förväntas folk följa sina egna personliga och moraliska uppfattningar. ,701 

Varje person i det här företaget bestämmer var och en själv vad som är rätt och fel. ,671 
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Det viktigaste att överväga i det här företaget är varje persons uppfattning om rätt och fel. ,660 

I det här företaget styrs människor av sin egen personliga etik. ,549 

 

De variabler som inte laddade tillräckligt på någon av faktorerna valdes bort. Vi tog bort två frågor som 

inte hade någon relevant laddning. Vi valde även att slå ihop faktorerna regler med lagar och normer för 

att dessa enligt faktoranalysen mäter samma sak. Sedan valde vi att inte redovisa de variabler som 

understeg 0,5 då denna del av enkäten bestod av 36 frågor. Av dessa frågor valde vi att inte presentera 

En fråga som hade laddning på faktorn egenintresse, två frågor som hade en laddning på faktorn regler, 

lagar och normer. Detta för att kunna göra presentationen mer överskådlig och tydlig.  

 

Tabell 5.3: Resultat av PCA, klientrelation  

Frågor Laddning 

Relationellt  

Relationen med min klient spelar en viktigare roll än revisionstjänsten. ,741 

Jag har en nära relation med min klient för att se till så att klientens krav och förväntningar uppfylls. ,726 

Jag gör mer för att hjälpa min klient än min klient gör för att hjälpa mig. ,529 

Min relation med min klient innefattar även icke revisionsmässiga frågor. ,504 

Det råder ett givande och tagande kring detaljerna i revisionstjänsten om affärsförhållanden förändras. ,500 

Transaktionellt 

 

 

Min klient och jag kommer inte göra ändringar i vårt avtal om någon/några omständigheter förändras. 

 

,782 

Villkoren i avtalet med min klient omförhandlas inte under några omständigheter. 

 

,738 

Relationen med min klient är inte ”långsiktig”. 

 

,648 

Det finns en mycket hög grad av förtroende mellan min klient och mig. ,558 

 

De variabler som inte laddade tillräckligt på någon av faktorerna valdes bort då de inte laddade på någon 

av de två faktorerna eller hade en laddning som understeg 0,5. Det var sju frågor som valdes bort. Sedan 

använde vi Cronbach’s Alpha för att kontrollera och konstatera att frågorna för varje variabel mäter 
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samma sak. Enligt Bryman och Bell (2013) så används siffran 0,8 som en tumregel för en acceptabel nivå 

på reliabiliteten, men även ett lägre värde på 0,7 eller även 0,6 kan anses vara godtagbart.  

 

Tabell 5.4: Cronbach’s Alpha 

Variabel Cronbach’s Alpha 

Relationellt ,679 

Transaktionellt ,695 

Egenintresse ,860 

Omsorg ,835 

Regler, lagar och normer ,758 

Självständighet ,809 

Objektivitet 

 

,793 

 

5.3 Korrelationsanalys 

 

Analysen genomfördes för att undersöka sambandet mellan de enskilda variablerna, resultatet redovisas 

i tabellen nedan. En signifikant korrelation behövs för att indikera ett samband mellan variablerna. 

Tabellen visar om de olika variablerna har ett signifikant samband eller ej. 

 

Tabell 5.5 Pearson’s korrelation 

   

Relatio 

-nellt 

 

Trans- 

aktionellt 

 

Egen- 

intresse 

 

Själv- 

ständighet 

 

Omsorg 

 

Regler/ 

Lagar 

 

Objekti- 

vitet 

 

Typ av  

företag 

 

Position 

 

Ålder 

 

Erfarenhet 

Relationellt 1 -0,127 0,269** -0,025 0,130 0,034 -0,341** -0,213** 0,034 -0,055 0,009 

Transaktionellt  1 0,024 0,112 -0,117 -0,033 0,039 0,057 -0,071 -0,042 -0,053 

Egenintresse   1 0,188** -0,083 0,111 -0,283** -0,315** -0,120 -0,057 -0,060 

Självständighet    1 0,081 -0,026 -0,029 0,284** -0,074 -0,100 -0,153* 

Omsorg     1 0,050 -0,145* 0,165* 0,138* -0,062 -0,074 

Regler/lagar      1 -0,021 -0,103 0,173* 0,078 0,081 

Objektivitet       1 0,170* 0,109 -0,095 -0,081 

Typ av företag        1 0,193** 0,124 0,085 

Position         1 -0,081 0,043 

Ålder          1 0,890** 

Erfarenhet           1 

 *. Korrelationen är signifikant vid 0,05 (two-tailed) 

 **. Korrelationen är signifikant vid 0,01 (two-tailed) 
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Variabler: ”Relationellt” mäter om revisorn föredrar en nära relation med sin klient. ”Transaktionellt” mäter om revisorn 

föredrar en mer avståndstagande och oberoende relation till sin klient. ”Egenintresse” mäter revisorns självintresse och egoism. 

”Självständighet” mäter revisorns uppfattade grad av självständighet i revisionsbolagets etiska klimat. ”Omsorg” mäter 

revisorns uppfattade grad av ett etiskt klimat inom revisionsbolaget som kännetecknas av omsorg och teamkänsla. ”Regler, 

lagar och normer” mäter hur revisorn uppfattar att det etiska klimatet i revisionsbolaget domineras av regler, lagar och normer. 

”Objektivitet” är ett mått på revisorns grad av objektivitet och oberoende (revisorns perspektiv). ”Typ av företag” mäter om 

revisionsbolaget hör till Big-4 eller annat revisionsbolag. ”Position” mäter vilken position revisorn har i företaget. ”Ålder” 

mäter hur gammal revisorn är. ”Erfarenhet” avser hur många år revisorn har arbetat som revisor.  

 

Analysen visar att det relationella och transaktionella förhållningssättet är skilda då de uppvisar ett 

negativt samband, dock är det inte signifikant men det ger ändå en indikation på att man ska se på dessa 

två förhållningssätt som två motsatta förhållningssätt. Det relationella förhållningssättet visar ett starkt 

signifikant positivt samband på 0,01-nivån med egenintresse vilket ger initialt stöd för vår hypotes H1: ” 

I ett etiskt klimat som domineras av egenintresse och egoism så väljer revisorer ett mer relationellt 

förhållningssätt”. Det relationella förhållningssättet uppvisar även ett signifikant negativt samband på 

0,01-nivån med objektiviteten och med typ av revisionsbolag. Det transaktionella förhållningssättet visar 

en svag positiv korrelation med objektivitet, vilket kan indikera att det finns ett samband mellan dessa 

två. Analysen gav oss även initialt stöd för ytterligare en av våra fyra utformade hypoteser nämligen H4: 

”Valet av relationsinriktning till sin klient påverkar objektiviteten hos revisorerna.” Analysen visade en 

signifikant korrelation mellan det relationella förhållningssättet till sin klient och en minskad objektivitet. 

Alltså leder ett mer relationellt förhållningssätt till en minskad objektivitet. Det transaktionella 

förhållningssättet har en svag positiv korrelation med objektiviteten, alltså indikerar det att om en revisor 

väljer ett mer transaktionellt förhållningssätt till sin klient så kan det leda till en ökad objektivitet, detta 

är dock inte signifikant vilket leder till att vi inte kan fastställa det med säkerhet. För hypoteserna H2 och 

H3 fanns det ingen signifikant korrelation vilket indikerar att hypoteserna var felaktiga, detta kan leda till 

att hypoteserna inte kan accepteras. Dock visade omsorgsdimensionen ett svagt positivt samband med 

det relationella förhållningssättet. Även självständighetsdimensionen uppvisade ett svagt positivt 

samband med det transaktionella förhållningssättet. Analysen visade att de två oberoende variablerna 

erfarenhet och ålder har en hög korrelation mellan varandra. Detta kan vara ett tecken på 

multikollinearitet. Med det menas att de i stort sett mäter samma sak, därför kan en av dessa tas bort. Vi 

valde att ta bort variabeln ålder och genomförde sedan tester i regressionen för att kontrollera att det inte 

förekommer någon multikollinearitet mellan variablerna i modellen. 

 

5.4 Regressionsanalys 

Analysen görs för att se varje oberoende variabels styrka och samband med beroende variabeln. Detta för 

att kunna testa våra utformade hypoteser. Hypoteserna i det första steget har relationellt respektive 
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transaktionellt förhållningssätt som beroende variabler. I nästa steg används objektivitet som beroende 

variabel och då används relationellt och transaktionellt förhållningssätt som oberoende variabler för att 

se om relationsinriktningen påverkar revisorns objektivitet. 

 

Tabell 5.6 Regressionsanalys 

 

Variabler: ”Relationellt” mäter om revisorn föredrar en nära relation med sin klient. ”Transaktionellt” mäter om revisorn 

föredrar en mer avståndstagande och oberoende relation till sin klient. ”Objektivitet” är ett mått på revisorns grad av 

objektivitet och oberoende (revisorns perspektiv).  ”Egenintresse” mäter revisorns självintresse och egoism. ”Självständighet” 

mäter revisorns uppfattade grad av självständighet i revisionsbolagets etiska klimat. ”Omsorg” mäter revisorns uppfattade 

grad av ett etiskt klimat inom revisionsbolaget som kännetecknas av omsorg och teamkänsla. ”Regler, lagar och normer” mäter 

hur revisorn uppfattar att det etiska klimatet i revisionsbolaget domineras av regler, lagar och normer. ”Typ av företag” mäter 

om revisionsbolaget hör till Big-4 eller annat revisionsbolag. ”Position” mäter vilken position revisorn har i företaget. 

”Erfarenhet” avser hur många år revisorn har arbetat som revisor.  

 

Regressionsanalysen som presenteras i modell 1 i tabell 5.9 visar att det finns ett signifikant positiv 

samband mellan ett relationellt förhållningssätt och ett etiskt klimat som präglas av en 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Beroende variabel Relationellt Transaktionellt Objektivitet Objektivitet Objektivitet Objektivitet 

 Koef Sign Koef Sign Koef Sign Koef Sign Koef Sign Koef Sign 

Relationellt       -0,229 0,001   -0,294 0,000 

Transaktionellt         0,023 0,745 0,020 0,772 

Etiskt klimat           -0,187 0,009 

Egenintresse 0,238 0,003 0,017 0,836 -0,258 0,001 -0,242 0,002 -0,296 0,000   

Självständighet -0,015 0,850 0,106 0,204 -0,020 0,796 -0,022 0,770 0,022 0,775   

Omsorg 0,156 0,040 -0,136 0,081 -0,194 0,006 -0,162 0,025 -0,199 0,007   

Regler, lagar och normer -0,049 0,523 -0,019 0,811 0,020 0,775 -0,045 0,533 0,060 0,417   

Typ av revisionsbolag -0,395 0,022 0,099 0,574 0,234 0,153 0,140 0,389 0,226 0,173   

Position 0,091 0,313 -0,018 -0,004 0,078 0,354 0,094 0,268 0,071 0,418   

Erfarenhet 0,005 0,506 -0,008 -0,006 -0,016 0,032 -0,013 0,073 -0,014 0,061   

R2 0,123  0,033  0,139  0,208  0,161  0,147  

Adj R2 0,090  -0,004  0,107  0,172  0,123  0,133  

F 3,642  0,888  4,367  5,794  4,231  10,591  

Sign 0,001  0,517  0,000  0,000  0,000  0,000  

Sign F skillnad: 

Modell 4 och 3 

      0,001      

Sign F skillnad: 

Modell 5 och 3 

        0,745    
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egenintressedimension vilket stödjer hypotes H1. I modellen finns det även ett positivt samband mellan 

ett relationellt förhållningssätt och ett etiskt klimat som präglas av en omsorgsdimension, dock är p > 

0,01 vilket leder till att hypotes H2 inte kan bekräftas. Modellen visar även ett signifikant negativt 

samband mellan det relationella förhållningssättet och typ av revisionsbolag. Vi förväntade oss att Big 4 

bolagen skulle ha fler interna kontroller och flerstegsgranskningar som skulle motverka en allt för nära 

klientrelation, vilket modellen stödjer. Dock visade det sig att vi kunde härleda något signifikant samband 

med en viss typ av bolag. 

 

I modell 2 visar analysen att det inte finns något signifikant positivt samband mellan det transaktionella 

förhållningssättet och variablerna självständighet, regler, lagar och normer, vilket gör att hypotesen H3 

förkastas. Modellen visade ett signifikant negativt samband mellan ett transaktionellt förhållingssätt och 

variablerna position och erfarenhet. Detta kan bero på att man i det högre positionerna arbetar mer med 

klientkontakter än rena revisionstjänster och därför kan revisorer i dessa positioner se fler fördelar med 

ett relationellt förhållningssätt än ett transaktionellt. Vi menar att kopplingen mellan erfarenhet och ett 

negativt samband med det transaktionella förhållningssättet kan grunda sig i att man med lång erfarenhet 

ofta har längre klientrelationer vilket kan förklara valet av ett mer relationellt förhållingssätt. Detta tror 

vi kan förklara det negativa samband som finns mellan det transaktionella förhållingssättet och position 

samt erfarenhet, men det behövs djupare studier för att med säkerhet kunna motivera ett sådant samband. 

 

I modell 3 undersöks om det etiska klimatet har en påverkan på revisorers objektivitet, resultatet av 

regressionsanalysen visar att det etiska klimatet har en signifikant direkt negativ påverkan på 

objektiviteten då p < 0,01. Det förklaras av att dimensionen egenintresse är den enda dimensionen som 

har en signifikant negativ påverkan men den är så pass stark vilket leder till att hela det etiska klimatet 

får ett signifikant negativt samband.  

 

I modellerna 4 och 5 undersöks om revisorns val av förhållningssätt till sin klient har en påverkan på 

revisorns objektivitet. Analysen visar på att det relationella förhållningssättet har en medierande effekt 

på revisorns objektivitet då modellens R2-värde ökar från 0,139 till 0,208 när den tas med i analysen. 

Även det transaktionella förhållningssättet har en väldigt svag medieringseffekt på revisorns objektivitet 

då R2-värdet ökar från 0,139 till 0,161.  

 

Slutligen i modell 6 används en medieringsanalys där det etiska klimatets olika dimensioner är 

sammanställda under variabeln etiskt klimat. Analysen visar att 14,7 procent av oberoende variablerna 

kan förklara variationen hos beroende variabeln objektivitet. Det finns ett signifikant negativt samband 

mellan objektivitet och etiskt klimat. Detta beror på att det relationella förhållningssättet har ett starkt 
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signifikant negativt samband på objektiviteten. Signifikansnivån ger empiriskt stöd för att objektivitet 

direkt påverkas av ett etiskt klimat och även att det förstärks av ett relationellt förhållningssätt. Alltså 

visar ovanstående resultat att det etiska klimatet har en direkt påverkan på revisorernas objektivitet, och 

indirekt via valet av det relationella förhållningssättet till sin klient vilket ger stöd för hypotes H4. 

 

5.5 Resultat av hypotesprövning 

 

Först presenteras vilka oberoende variabler som hade en signifikant påverkan på det relationella 

förhållningssättet som beroende variabel, och sedan vilken av de två olika relationsinriktningarna som 

påverkade revisorernas objektivitet. Slutligen redogör vi för de icke signifikanta oberoende variablerna. 

 

5.5.1 Signifikanta oberoende variabler 

 

Det var två hypoteser som visade på signifikanta oberoende variabler, dessa presenteras nedan. 

 

H1: ” I ett etiskt klimat som domineras av egenintresse och egoism så väljer revisorer ett mer relationellt 

förhållningssätt”. 

 

De statistiska tester som genomfördes visade att det bara var variabeln egenintresse som hade en 

signifikant påverkan på det relationella förhållningssättet. Det finns således ett signifikant positivt 

samband mellan det relationella förhållningssättet och ett etiskt klimat som domineras av egenintresse 

och egoism. 

 

H4: ”Valet av relationsinriktning till sin klient påverkar objektiviteten hos revisorerna”. 

 

Enligt testerna så korrelerar variabeln relationellt förhållningssätt med objektivitet. Regressionen visade 

på en stark negativ koppling mellan dessa två variabler då signifikansnivån var under 0,01 viket ger stöd 

för hypotes 4. Även den medieringsanalys som genomfördes visade också på ett signifikant negativt 

samband mellan ett relationellt förhållningssätt och revisorns objektivitet vilket leder till att vår hypotes 

kan accepteras. 

 

5.5.2 Icke signifikanta oberoende variabler 

 

H2: ”I ett etiskt klimat som präglas av omsorg och vi-känsla väljer revisorer ett mer relationellt 

förhållningsätt till sin klient”. 
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Variabeln omsorg visade ett svagt positivt samband vilket tyder på att det relationella förhållningssättet 

och omsorgsdimensionen har ett samband, men inte i den höga grad som behövs för att acceptera vår 

hypotes.  

 

H3: ”I ett etiskt klimat som präglas av självständighet, lagar och normer samt regler så väljer revisorer 

ett mer transaktionellt förhållningssätt till sin klient”. 

 

Testerna visade att när det transaktionella förhållningssättet användes som beroende variabel så visade 

ingen av oberoende variablerna på någon statistisk signifikans eller uppvisade ett så pass svagt positivt 

samband så att det räknas som icke relevant. Detta leder till att hypotesen inte kan accepteras. 

 

5.6 Sammanfattat resultat av hypoteserna 

 

H1 ”I ett etiskt klimat som domineras av egenintresse och egoism så väljer 

revisorer ett mer relationellt förhållningssätt”. 

Accepteras 

H2 ”I ett etiskt klimat som präglas av omsorg och vi-känsla väljer revisorer 

ett mer relationellt förhållningsätt till sin klient”. 

Antydan till acceptans 

H3 ”I ett etiskt klimat som präglas av självständighet, lagar och normer  

samt regler så väljer revisorer ett mer transaktionellt förhållningssätt till 

sin klient”. 

Inget empiriskt stöd, 

förkastas 

H4 ”Valet av relationsinriktning till sin klient påverkar objektiviteten hos 

revisorerna”. 

Accepteras 
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6. Slutsats 

 

I detta kapitel kommer studiens resultat att diskuteras samt dess praktiska nytta och bidrag.  

Avslutningsvis presenteras våra kritiska reflektioner kring studien och förslag på fortsatta studier inom 

ämnet. 

 

6.1 Diskussion 

 

Vår studie visar på ett signifikant samband mellan ett svagt etiskt klimat och en starkt relationsorienterad 

klientrelation. Resultatet av studien visade även att ett relationellt förhållningssätt till klienterna hade en 

negativ påverkan på revisorernas objektivitet. Detta gör den här studien unik då inga tidigare studier har 

undersökt det etiska klimatets påverkan på revisorers val av förhållningssätt till sina klienter. Studien 

lämnar därför ett intressant forskningsbidrag då sambandet mellan dessa variabler är signifikant.  

 

Vi menar att ovanstående samband kan förklaras av de tidigare studierna som genomförts av Wimbush 

och Shepard (1994) som utifrån Hegarty och Sims (1978) experiment funnit ett samband mellan etiskt 

klimat och medarbetarprestationer, där ett starkt etiskt klimat påverkar medarbetarnas ärlighet, lojalitet 

och engagemang positivt. Alltså skapar ett starkt etiskt klimat en organisationskultur och ett arbetsklimat 

som ska fungera som en vägledning till ett etiskt korrekt agerande. De etiska dimensioner som främjar 

ett etiskt korrekt beteende är regler, lagar och normer som formar medarbetarna efter gällande lagstiftning 

och normer. Lagstiftningen och regleringen av revisionsyrket kräver att revisorer i deras yrkesroll ska 

agera objektivt och opartiskt. Samhället ska kunna lita på att den finansiella informationen som framställs 

genom revisionen är rättvisande och inte innehåller några väsentliga felaktigheter. 

 

Ett svagt etiskt klimat saknar den etiska vägledningen som ett starkt etiskt klimat skapar. Detta leder till 

att medarbetarna i organisationer med svagt etiskt klimat agerar utefter sina egna intressen och moraliska 

värderingar i större utsträckning än i organisationer med ett starkt etiskt klimat. Ett svagt etiskt klimat 

skapar incitament till oetiskt agerande och handlande då medarbetarna endast tar hänsyn till vad som är 

bäst för dem själva. Wimbush & Shepards (1994) tidigare studie visade att ett svagt etiskt klimat 

kännetecknas av dimensionen egenintresse. Med det menas att medarbetarna sätter sitt eget välbefinnande 

över andras, genom att ta beslut som bara gynnar dom själva utan att ta hänsyn till vilka konsekvenser de 

kan få för andra personer. Vår studie visade ett starkt signifikant samband mellan ett svagt etiskt klimat 

och det relationella förhållningssättet. Ett samband som ytterligare stärktes av att variablen egenintresse 

hade ett signifikant positivt samband med det relationella förhållningssättet. Studiens resultat visade att 
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revisorerna väljer ett  mer relationellt förhållningssätt till sina klienter, alltså en nära och interaktiv 

relation. För en fungerande klientrelation så krävs det att båda parter ser revisionstjänsten som något 

positivt och givande. Tidigare studier av Fontiane (2011) har studerat klientrelationen från ett 

klientperspektiv och funnit att de flesta klienter föredrar en relationell relation med sin revisor då det 

leder till en bättre och mervärdesskapande revision. Även George (2004) fann att en nära klientrelation 

skapar möjligheter till information och kunskap om klienten som leder till förbättrad revisionskvalité. Vi 

menar därför att en relationell relationsinriktning gynnar båda parterna då båda aktörerna ser revisionen 

som en viktig och värdeskapande tjänst, detta resonemang stärks av Beatties (2001) tidigare studie som 

visade att klienter föredrar en nära relation till sin revisor.  Även revisionsbolagen som är vinstdrivande 

företag kan se fördelarna och möjligheterna som ett relationellt förhållningssätt skapar. Detta menar vi 

kan bero på att nära klientrelationer leder till ökad kunskap om klienten vilket möjliggör för revisorn att 

finna problemområden hos klienten. Vilket i sin tur öppnar för en försäljning av bitjänster som gynnar 

både klienten och revisionsbolaget i form av ökade intäkter. Alltså visar båda studierna att ett relationellt 

förhållningssätt möjliggör och skapar förutsättningar för mervärdestjänster som både gynnar revisorn, 

klienten och revisionsbolaget, vårt resultat ligger i linje med den studie som Sheth och Parvatiar (1995) 

genomförde och som visade att ett relationellt förhållningssätt baseras på ömsesidigt beroende. Dock 

visade vår studie ett signifikant negativt samband mellan det relationella förhållningssättet och revisorns 

objektivitet, vilket innebär att samtidigt som möjligheterna för ökade försäljningsintäkter ökar så ökar 

även risken för minskad objektivitet i samma utsträckning, vilket stämmer överens med Schafer, Morris 

och Ketchand (2004) studie som också påpekar det negativa samband som finns med nära klientrelationer 

och förlorad objektivitet. Studiens resultat visade att ett relationellt förhållingssätt har en signifikant 

negativ påverkan på objektiviteten. Vi menar att detta beror på att det etiska klimatet genomsyras av en 

dimension som förespråkar egenintressen och egoism där den egna prestationen och resultaten väger 

tyngre än gällande lagar och regler. Vi anser att man kan se klientrelationen ur två perspektiv. Dels ur ett 

revisorsperspektiv där en nära klientrelation leder till en större kunskap och information om klientens 

verksamhet vilket leder till att revisorn kan göra bättre riskbedömningar och även märker när klienten 

försöker manipulera och påverka revisionen. Samt ur ett samhällsperspektiv där nära klientrelationer inte 

bara ses som något positivt utan mer som ett oetiskt agerande som står i strid mot revisorsyrkets 

objektivitets och oberoende krav. Vår studie visar att det etiska klimatet kan ha en avgörande roll för hur 

den eventuellt känsliga informationen används beroende på om organisationen har ett starkt eller svagt 

etiskt klimat.  

 

Vi menar att i ett svagt etiskt klimat så kommer revisorerna i större utsträckning använda sig av en nära 

relation för att komma åt viktig information som skapar förutsättningar för egenvinning för revisorn. 

Wimbush och Shepards (1994) studie visade att egenintresse hade ett samband med oetisk beteende. 
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Detta samband stärks av vår studie som visar att det finns ett signifikant negativt samband mellan 

egenintresse och revisorns objektivitet. Alltså visar båda studierna att ett svagt etiskt klimat har en 

signifikant koppling med egenintresse. Vi menar därför att vår studie tillför ett unikt forskningsbidrag då 

studiens resultat visar att det finns ett signifikant samband mellan egenintresse och revisorernas val av ett 

relationellt förhållningssätt till sina klienter. Det relationella förhållningssättet har i sin tur en signifikant 

negativ påverkan på revisorers objektivitet. Vi anser därför att vår studie bidrar med ett unikt 

forskningsbidrag då den påvisar betydelsen av det etiska klimatets påverkan på revisorers objektivitet.  

 

De forskningsfrågor som utformades i början av studien kan nu besvaras med hjälp av studiens resultat.  

Den första frågan formulerades enligt följande: Påverkar det etiska klimatet valet av revisorns 

relationsinriktning till sin klient? Ja, enligt studiens resultat påverkar det etiska klimatet revisorns val av 

relationsinriktning till sin klient då resultatet visade att ett etiskt klimat som domineras av egenintresse 

och egoism leder till att revisorerna väljer ett mer relationellt förhållningssätt till sina klienter. Med andra 

ord finns det ett signifikant och starkt samband mellan de relationella förhållningssättet och det etiska 

klimatet. 

 

Den andra forskningsfrågan vi ville få svar på var: Vilket av de två förhållningssätten föredrar revisorer 

i deras klientrelation? Studien visade att revisorer föredrar ett relationellt förhållningssätt till sina klienter. 

Det fanns även ett signifikant negativt samband mellan objektivitet och det relationella förhållningssättet 

vilket indikerar att revisorerna ser fördelarna som en nära klientrelation medför trots att de riskerar 

bristande objektivitet. 

 

Tredje forskningsfrågan var enligt följande: Påverkas revisorns objektivitet av det etiska klimatet? 

Regressionsanalysen visade att det etiska klimatet hade ett signifikant negativt samband med 

objektiviteten. Det innebär att om företaget har ett svagt etiskt klimat som domineras av egenintresse och 

egoism så leder det till att objektiviteten hos revisorerna minskar. Om det etiska klimatet istället 

domineras av självständighet, omsorg, lagar och regler visar det på ett svagt positivt samband med 

objektiviteten.  

 

Den sista forskningsfrågan var om revisorns val av relationsinriktning till sin klient påverkar 

objektiviteten. I medieringsanalysen undersöktes detta samband och det resulterade i att det finns en 

relevant koppling mellan revisorns objektivitet och valet av relationsinriktning till sin klient. Analysen 

visade att det etiska klimatet har en direkt påverkan på revisorns objektivitet, men den visade också att 

revisorns objekivitet ytterligare påverkas av revisorns val av förhållningssätt till klienten. Detta negativa 
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samband fanns bara för det relationella förhållningssättet. Alltså har revisorns val av en relationell 

relationsinriktning ett starkt negativt samband med revisorns objektivitet. 

 

Utöver våra forskningsfrågor valde vi att ta med demografiska frågor för att undersöka om det fanns 

någon skillnad mellan det etiska klimatet i stora och små revisionsbolag, samt om revisorernas position i 

företaget påverkade deras val av förhållningssätt till klienten. Vi förväntade oss att stora revisionsbolag 

skulle ha ett starkare etiskt klimat då de har mer omfattande interna kontroller, regler och policys. Vi 

förväntade oss även att revisorerna i stora revisionsbolag skulle agera mer oberoede med tanke på att de 

har fler klienter och därför är de inte lika beroende av sina klienter som små revisionsbolag. Studiens 

korrelationsanalys visade att det fanns en signifikant positiv korrelation mellan typ av bolag och 

självständighet, omsorg och objektivitet. Resultatet stärker våra initala förväntningar om att det etiska 

klimatet skiljer sig åt mellan stora och små revisionsbolag. Dock visade våra analyser på att det inte var 

några specifika dimensioner som kunde härledas till antingen stora eller små bolag, alltså kan vi från 

resultatet inte dra några konkreta slutsatser. Vi anser att det etiska klimatet främst påverkas av 

människorna i organisationen och att det därför inte gick att härleda någon specifik dimension till 

storleken på bolaget.  

 

Vi ville även undersöka om revisorns position i företaget påverkar deras förhållningssätt till klienten. Vi 

förväntade oss att finna att en högre position skulle innebära ett mer relationellt förhållningssätt då partner 

och managers arbetar med mer kundorienterade tjänster än revisionstjänster. Studiens resultat visade att 

det fanns ett signifikant negativt samband i regressionsanalysen mellan position och transaktionellt 

förhållningssätt, vilket skulle kunna ge stöd för våra förväntningar. Dock visade positionen inte på något 

signifikant samband med det relationella förhållningssättet. Alltså kan vi inte med säkerhet säga att 

revisorns position i företaget  påverkar valet av relationsinriktningen till klienten. 

 

Studien resulterade i att två av de fyra hypoteserna kunde accepteras, samt att ytterligare en hypotes hade 

en viss antydan till acceptans. Hypotesen H1 accepterades vilket innebär att om ett etiskt klimat 

domineras av egenintresse och egoism så leder det till ett mer relationellt förhållningssätt. Även 

hypotesen H3 kunde accepteras med innebörden att revisorns val av förhållningssätt till sin klient även 

påverkar revisorns objektivitet. Studien visade att det fanns ett signifikant negativt samband mellan 

objektivitet och ett relationellt förhållningssätt till klienten. Det fanns även ett starkt signifikant negativt 

samband mellan etiskt klimat och det relationella förhållningssättet vilket ger en styrka till vår hypotes 

H1, som antyder att ett etiskt klimat som förespråkar egenintressen och egoism leder till ett mer 

relationellt förhållningssätt. Det etiska klimatet består av fem huvudsakliga dimensioner som påverkar 

revisorernas handlingar, beteenden och attityder, därför menar vi att det etiska klimatet är mer komplext 
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än bara en dimension. Vilket också bekräftas av korrelationsanalysen som visar att 

egenintressedimensionen hade ett starkt signifikant samband med det relationella förhållningssättet samt 

omsorgsdimensionen som även den uppvisade ett svagt positivt samband. Det visade sig att de olika 

dimensionerna i det etiska klimatet påverkar revisorernas val av inriktning till sin klient i olika 

utsträckning. Den genomförda hypotesprövningen visade att ingen enskild dimension av det etiska 

klimatet förutom egenintresse har en signifikant positiv påverkan på det relationella förhållningssättet. 

Studien resulterade även i att hypotesen H3 förkastades då den inte uppvisade något empiriskt stöd. Alltså 

påverkar inte det etiska klimatet revisorernas val av ett mer transaktionellt förhållningssätt till sin klient. 

Det transaktionella förhållningssättet uppvisade ett svagt positivt samband med revisorns objektivitet 

vilket ytterligare stärker kopplingen mellan det relationella förhållningssättet och en minskad objektivitet. 

Ju starkare objektivitet en revisor uppvisar, desto mindre relationellt förhållningssätt har revisorn till sin 

klient. Vi anser att detta kan ha ett samband med vilken typ av revisionsbolag det är då större 

revisionsbolag har fler interna kontroller och flerstegsgranskningar vilket gör att en allt för nära 

klientrelation och minskad objektivitet motverkas.  

 

6.2 Slutsats 

 

Slutsatsen av studiens resultat blir att det etiska klimatet består av fyra huvudsakliga dimensioner som 

enskilt inte påverkar revisorns val relationsinriktning i någon större utsträckning. Men kombinationen av 

alla etiska dimensioner har en stark och signifikant påverkan på revisorns val av ett relationellt 

förhållningssätt till sin klient. Just kombinationen av de olika etiska dimensionernas påverkan på 

medarbetarnas etiska beteenden och attityder bekräftas av Schwepker Jr:s (2005) teori, som visar att det 

etiska klimatet inom organisationen är en kombination av de uppfattningar, beteenden och etiska 

värderingar som medarbetarna i organisationen stödjer och utövar. Det etiska klimatets påverkan på 

medarbetarnas attityder och etiska beteende var något som ytterligare bekräftades av Wimbush och 

Shepards (1994) tidigare studie. Den stärker vår slutsats och bevisar att ett svagt etiskt klimat har en 

signifikant påverkan på revisorers val av ett relationellt förhållningssätt till sina klienter. Detta beror till 

mestadels på en av de etiska klimatets dimensioner, nämligen egenintresse. Det var den enda dimensionen 

som uppvisade ett starkt signifikant samband med valet av relationsinriktning. Detta leder till att det 

övergripande etiska klimatet har en negativ påverkan på revisorernas objektivitet och att objektiviteten 

ytterligare påverkas av en nära klientrelation. Vår studie visade att i de organisationer som förespråkar 

egenintressen och egoism så väljer revisorerna nära klientrelationer trots att det medför en ökad risk för 

förlorad objektivitet och oberoende. Detta kan bero på att revisorerna väljer att se sina egna fördelar och 

resultat istället för vad som är yrkesetiskt korrekt, samt att både vår studie och tidigare studier visar att 

det finns många fördelar både ur klient och revisorsperspektiv med nära klientrelationer.  
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Vår slutsats om de eventuella skillnader som finns mellan det etiska klimatet i stora och små bolag samt 

om revisorernas position i företaget kan påverka deras val av förhållingssätt till klienterna är att det 

behövs fler kvalitiativa studier för att kunna bekräfta dessa samband. Vår studie ger vissa indikationer på 

att det kan finnas skillnader men det gick inte att härleda resultatet till någon specifik bolagsstorlek, utan 

resultat stärker sambandet mellan den mänskliga faktorn och det etiska klimatet. Detta främst genom att 

ett svagt etiskt klimat har ett starkt signifikant samband med dimensionen egenintresse, vilket i sin tur 

har en signifikant negativ påverkan på revisorers objektivitet. Vi anser att egenintresse och egoism alltid 

kommer att finnas i revisionsbolag oavsett storlek med tanke på att det ligger i människas natur att handla 

och agera utefter egna resultat och mål. Vi menar därför att utmaningen för revisionsbolagen är att skapa 

och utveckla interna kontroller och rutiner för att kunna motverka kombinationen av ett svagt etiskt klimat 

och egenintresse, då vår studie visar att det är just den kombinationen som leder till minskad objektivitet. 

 

Vi menar att om en organisation genomsyras av ett starkt etiskt klimat så minskar risken för förlorad 

objektivitet och man kan därför i dessa organisationer använda sig av de fördelar och möjligheter nära 

klientrelationer skapar. Detta beror på att ett starkt etiskt klimat skapar en organisationskultur och ett 

arbetsklimat som ska fungera som en vägledning till ett etiskt korrekt agerande. Med andra ord kommer 

ett starkt etiskt klimat fungera som en kontrollprocess för att förhindra ett oetiskt beteende och agerande 

hos revisorerna, detta samband stärks av Weavers (1993) studie som visade att en skriftlig etisk kod 

formar etiskt klimat. Alltså anser vi att om revisionsbolagen utformar en skriftlig etisk kod så kan man 

påverka det etiska klimatet och därmed även få revisorerna till att agera objektivt och handla etiskt 

korrekt. 

 

Ytterligare en anledning till varför revisorerna väljer ett mer relationellt förhållningssätt till sina klienter 

trots ökade risker för förlorad objektivitet tror vi grundar sig i att revisorerna upplever sig själva som 

objektiva och oberoende. Vi tror att detta beror på att revisorerna strikt följer gällande lagar och regler 

inom yrket. Dessa lagar och regler kräver att revisorerna ska vara objektiva och oberoende. Vi menar att 

då revisorerna arbetar i linje med gällande lagar och regler så anser de sig vara självständiga och 

oberoende och upplever inte ett relationellt förhållningssätt som problematiskt. Den slutsats som kan dras 

gällande revisorers val av förhållningsätt till klienter är att de föredrar ett mer relationellt förhållningssätt 

trots ökade risker för förlorad objektivitet.  
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6.3 Studiens empiriska nytta 

 

Den här studien visar att ett svagt etiskt klimat påverkar revisorernas val av ett relationellt förhållningssätt 

till sina klienter, ett val som även påverkar deras objektivitet. Studien bidrar till en ökad kunskap om hur 

revisorerna ser på deras klientrelationer samt vad som påverkar deras objektivitet. Då samhället 

ifrågasätter revisorernas oberoende och självständighet så kan denna studie vara till nytta för 

revisionsbolagen då ett ökat fokus på det etiska klimatet leder till att revisorernas objektivitet stärks. 

Vilket i sin tur stärker allmänhetens förtroende för revisorer genom att finansiella rapporter redovisas 

objektivt och självständigt utan påverkan ifrån deras klienter. Vi menar att organisationer aktivt ska arbeta 

med att skapa och bibehålla ett etiskt klimat som genomsyras av omsorg, självständighet, regler och lagar 

för att stärka revisorernas objektivitet och oberoende. Studien visar att det etiska klimatet påverkar 

klientrelationen främst genom det relationella förhållningssättet vilket kan vara att föredra ur ett  

mervärdesskapande perspektiv av revisionen. Men med ett relationellt förhållningssätt så ökar risken för 

förlorad objektivitet. Därför kan studien användas i utbildningssyfte inom revisionsbolagen för att skapa 

interna regler, etiska koder och policys som främjer och stödjer ett starkt etiskt klimat som kontrollerar 

och ser till att revisorerna uppfyller det objektivitets och oberoende krav som ställs på yrket. Detta för att 

revisorer och klienter ska kunna ta del av det möjligheter och förutsättningar som en nära klientrelation 

skapar. Den akademiska nyttan som studien bidrar till är att den kan användas som ett underlag för fortsatt 

forskning inom revision och etiskt klimat. 

 

6.4 Kritik till studien 

 

Enkätundersökningen skickades ut till FARs medlemmar vilket kan ge ett snedvridet urval då det i stor 

utsträckning bara är managers eller partners som är medlemmar vilket resulterar i att revisionsbolagens 

etiska klimat och klientrelationer kan bli missvisande då åsikterna och agerandet från yngre och mindre 

erfarna revisorer inte undersöks. Det fanns även flera respondenter som arbetade på mindre 

revisionsbolag och tyckte därför att frågorna inte stämde överens med deras organisation. Även 

utformningen av frågorna kunde förtydligas då resultatet visade att respondenterna hade svårt att skilja 

på frågorna om regler och lagar. Dessa två faktorer tolkades som en och samma i studien.  
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7. Förslag på fortsatt forskning 

 

Det kan vara av intresse att mer djupgående undersöka varför revisorer väljer ett mer relationellt 

förhållningssätt trots att riskerna för förlorad objektivitet ökar. Även undersöka hur revisionsbolagen ser 

på nära klientrelationer, anser bolagen att det finns en överhängande risk för förlorad objektivitet eller 

anser de att deras interna kontroller och regelverk är tillräckliga och att oetiskt handlande upptäckts i ett 

tidigt skede. Det kan även vara av intresse att undersöka hur nya och mindre erfarna revisorer ser på deras 

klientrelationer och hur dom upplever revisionsbolagens etiska klimat, med tanke på att vårt urval till 

mestadels bestod av revisorer i manager eller partner position. Vår undersökning har baserats på revisorer 

som är aktiva i Sverige och om möjligt skulle det kunna vara av intresse att undersöka eventuella 

skillnader och likheter mellan organisationers etiska klimat i olika länder. 
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Bilaga 

Bilaga 1 – Enkätundersökning 

Etiskt klimat (Svarsskala från 1-6, från helt falskt till helt sant) 

I det här företaget är folk mest ute efter sina egna intressen. 

I det här företaget förväntas folk följa sina egna personliga och moraliska uppfattningar. 

Varje person i företaget bestämmer var och en själv vad som är rätt och fel. 

Det viktigaste att tänka på är att alla personer i företaget ska få det bra. 

Folk förväntas följa lag och professionella standarder framför hänsyn till andra. 

Alla förväntas hålla fast vid företagets regler och rutiner.  

Framgångsrika personer i det här företaget följer reglerna/arbetar "by the book". 

Folk bryr sig väldigt mycket om de anställdas bästa i företaget. 

Folk i det här företaget bryr sig väldigt mycket om vad som är bäst för dem själva.  

Klientrelation (Svarsskala 1-6, från stämmer inte till stämmer helt) 

Relationen med min klient spelar en viktigare roll än revisionstjänsten. (Med relation till min klient menar vi 

alla interaktioner med din klient, inklusive affärs- och/eller icke-affärsmässiga.) 

Min klient och jag kommer inte göra ändringar i vårt avtal om någon/några omständigheter förändras. (Med 

avtal menar vi alla överenskomma villkor, antingen formellt med en uppdragsbekräftelse, eller en informell 

överenskommelse som förstås av båda parter.) 

Villkoren i avtalet med min klient omförhandlas inte under några omständigheter. 

Jag har en nära relation med min klient för att se till så att klientens krav och förväntningar uppfylls. 

Klientinformation (Svarsskala 1-6, från håller inte med alls till håller starkt med) 

När någon berömmer min klient känns det som en personlig komplimang. 

När jag talar om min klient säger jag vanligtvis "vi" istället för "de". 

Klientens framgångar är mina framgångar.  

När någon kritiserar min klient känns det som en personlig förolämpning. 

 


