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FÖRORD 

 

Arbetet med denna uppsats har givit oss kunskap och lärdom utöver vår förväntan. Dels inom det 

ämnesområde vi undersökt men även vad ett så pass omfattande arbete kräver i form av tid, 

prestation och ansträngningar. Det har varit en spännande tid där vi utifrån teori kommit fram till 

en problematisering och en hypotes som vi önskat undersöka. Mest intressant har nog vägen varit 

från valet av det vi önskar undersöka till vilka metoder vi ska använda oss av för att komma fram 

till en slutsats. Vi sticker inte under stol med att det har varit tufft när vi stundtals upplevt att vi 

kört fast. Vid dessa tillfällen har vi givit en tanke åt ett citat av den amerikanske entreprenören 

och författaren Jim Rohn:  

 

“Låt inte det du inte kan göra hindra dig från att göra det du faktiskt kan göra.” 

 

Vi vill därför passa på att tacka våra nära och kära som har fått stå ut med oss under den här tiden 

då allt vårt fokus har ägnats till uppsatsen. Vi vill även tacka vår handledare Jan Svanberg för bra 

vägledning när det har känts som allra svårast. Givetvis vill vi även tacka alla de respondenter 

som har gjort det möjligt för oss att ro studien i land. 

Examensarbetet har givit oss lärdom om oss själva och om hur vi fungerar under tidspress. Vi bär 

med oss erfarenheter om hur vi arbetar i samarbete med varandra samt på egen hand. Det har 

varit en spännande tid och då detta examensarbete även avslutar våra studier inom 

företagsekonomi på högskolan i Gävle vill vi slutligen tacka de lärare som undervisat oss under 

dessa tre givande år.  
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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Etisk affärskultur i stora och små revisionsfirmor 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Bianca Saarisilta & Emelie Eliasson 

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 2015 – januari 

  

Syfte: Tidigare studier har visat att objektiviteten hos revisorer tenderar att brista i större 

utsträckning i små revisionsfirmor än i större revisionsfirmor. Det finns samtidigt forskning som 

fastställer att den etiska kulturen i en organisation har en stor inverkan på de enskilda 

individernas etiska handlande. Studier visar även att organisationskulturen kan skilja sig mellan 

stora och små organisationer. Vi har utifrån tidigare forskning valt att undersöka om den etiska 

affärskulturen skiljer sig åt i små och stora revisionsfirmor och om en starkare etisk affärskultur 

är relaterad till en starkare objektivitet hos revisorer.  

Metod: Vi har valt att använda oss av en kvantitativ enkätundersökning i vår studie, eftersom vi 

önskat identifiera ett samband mellan revisionsfirmors storlek och dess etiska affärskultur och 

om den i sin tur har en påverkan på revisorers objektivitet. Studien har genomförts med hjälp av 

Ardichvili, Jondle och Mitchells (2013) enkät för att mäta den etiska affärskulturen samt ett 

etablerat test för att mäta objektiviteten hos revisorer som bland andra Bamber och Iyer (2007) 

har använt sig av. Enkäten har skickats ut till godkända och auktoriserade revisorer i Sverige. 

Insamlad data har analyserats och redovisas med hjälp av statistiska metoder. 

Resultat: Studien visar på en något starkare etisk affärskultur i de revisionsfirmor som inte är en 

av de fyra största i Sverige. Resultatet kan dock inte generaliseras till den större populationen på 

grund av en låg svarsfrekvens. Inget signifikant samband hittades mellan graden av den etiska 

affärskulturen och revisorernas objektivitet. 

Förslag till fortsatt forskning: En kvalitativ studie med djupgående intervjuer eller 

observationer skulle kunna ge en mer nyanserad bild av skillnaderna i den etiska affärskulturen 

hos revisionsfirmorna. 

Uppsatsens bidrag: Studier av den etiska affärskulturen i stora och små revisionsfirmor och 

dess påverkan på revisorers objektivitet har oss veterligen inte behandlats tidigare. En validering 

av den etiska affärskulturen i små och stora revisionsfirmor kan ge uppmärksamhet till svagheter 

i kulturen och därmed indikatorer på vad som kan förbättras ur ett etiskt perspektiv. 

Nyckelord: Etisk affärskultur, etisk kultur, revision, objektivitet, oberoende, Big 4, icke Big 4.
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ABSTRACT 

 

Title: Ethical Business Culture in Large and Small Audit Firms 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Bianca Saarisilta & Emelie Eliasson 

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: 2015 – January 

 

Aim: Previous studies have shown that the objectivity of the auditors tend to be weaker in small 

audit firms than in larger audit firms. Research indicates that the ethical culture of an 

organization has a large impact on individuals' ethical conduct. Studies also show that 

organizational culture may differ to some extent between large and small organizations. Based on 

the previous research we have chosen to examine if the ethical business culture differ in large and 

small audit firms and if a stronger ethical business culture is related to a higher objectivity of the 

auditors. 

Method: We have chosen to use a quantitative questionnaire survey method in the study. We 

wanted to investigate if there is a correlation between the size of audit firms and their ethical 

business culture and the degree of objectivity of the auditors. The study was conducted using 

Ardichvili, Jondle and Mitchell’s (2013) questionnaire to measure the ethical business culture and 

an established test earlier used by Bamber and Iyer (2007) to measure the objectivity of the 

auditors’. The questionnaire was sent to approved and certified public auditors in Sweden. The 

collected data were analyzed and reported using statistical methods. 

Result: The study shows a slightly stronger ethical business culture in the non Big 4-firms than 

the Big 4-firms in Sweden. The result can not be generalized to the larger population due to a low 

response rate. No significant associations were found between the degree of ethical business 

culture and auditor objectivity. 

Suggestions for future research: A qualitative study using interviews or observations could 

provide a more nuanced picture of the differences in business culture of auditing firms. 

Contribution of the thesis: Studies of ethical business culture in large and small audit firms and 

it’s impact on auditors’ objectivity has to our knowledge not been researched before. A validation 

of the ethical business culture in small and large audit firms can give attention to weaknesses in 

culture and thus indicators of what can be improved from an ethical perspective. 

Key words: Ethical business culture, ethical culture, audit, objectivity, independence, Big 4 vs 

Non Big 4, Sweden. 
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1. Inledning 

 

I den inledande delen av uppsatsen presenteras bakgrunden till vår problematisering som i sin tur 

mynnar ut i den frågeställning som vi önskar undersöka. 

 

1.1 Bakgrund 

Etik i organisationer, eller rättare sagt brist på etik i vissa organisationer, har diskuterats flitigt inom 

företagsekonomin och är ett ständigt aktuellt ämne, inte minst inom revisionsbranschen. Jackling, 

Cooper, Leung och Dellaportas (2007) har funnit att revisorers etiska misslyckanden till stor del 

beror på oförmågan att förhålla sig objektiv och självständig gentemot klienten samt att de sätter sitt 

självintresse framför det publika.   

Enligt revisorslagen (2001:883), 20-23 §§, ska revisorer förhålla sig opartiska, självständiga samt 

objektiva i förhållande till såväl bolaget som dess intressenter. Revisionsverksamheter ska 

organiseras på så vis att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet säkerställs.    

Revisorers bristande objektivitet har visat sig leda till ödesdigra konsekvenser, några omtalade 

exempel är företagskollapserna av Enron, WorldCom, Parmalat och Global Crossing. Allmänhetens 

förtroende för revisionsväsendet fick sig en rejäl törn i och med dessa skandaler. Kollapserna 

berodde till stor del på felaktiga bedömningar i den finansiella redovisningen och revisorernas 

oförmåga att uppmärksamma dessa och ringa i varningsklockorna (Jackling et al., 2007). Det kan 

tyckas att skandalerna kring milleniumskiftet bör ha påverkat revisorer till att vara mer aktsamma i 

sitt arbete, detta har dock inte varit fallet. Ett exempel är den stora HQ-skandalen som kom upp till 

ytan 2010 där revisorn misslyckades med att förhålla sig objektiv (Svenska Dagbladet, 2010). Det 

finns även fler stora fall som har uppdagats under årens lopp i olika nyhetsflöden. Är dessa 

skandaler bara toppen på isberget? 

Forskning har ägnats åt att undersöka grunderna för revisorers agerande i etiska dilemman. Bland 

annat har det diskuterats vilka yttre faktorer som kan påverka en revisors objektivitet. Tidigare 

studier visar på att företag vars klimat är präglat av individers självintresse är nära relaterat till ett 

oetiskt beteende (Wimbush, Shepard & Markham, 1997). Andra faktorer som har visat sig påverka 

revisorns objektivitet negativt är klientidentifikation och förtroende för klienten (Bamber & Iyer, 

2007; Kerler & Brandon, 2010). 
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Kultur är även en faktor som kan påverka en revisors objektivitet (Sweeney, Arnold & Pierce, 

2010). Studier av kulturella skillnaders påverkan på chefers inställning till affärsetik har visat att 

kulturen är av stor betydelse då värderingar har sin grund i den (Okpara, 2014). John O. Okpara 

(2014) menar att ett oetiskt beteende kan motverkas genom ökad kunskap om olika kulturer och 

samspelet dem emellan. MacIntyre (1991) belyser vikten av en individuell moralisk utveckling i 

arbetet med att främja ett etiskt beteende. Feldman (2007), Goodpaster (2007) samt Schminke, 

Arnaud och Kuenzi (2007) menar dock att det även krävs en social etisk miljö eller kultur som stöds 

av formella och informella organisatoriska ritualer, myter, beteenden och symboler för att individers 

handlande ska genomsyras av ett etiskt förhållningssätt. 

Det har visat sig vara vanligare att objektiviteten brister i mindre revisionsfirmor än i större firmor 

(Chi, Douthett & Lisic, 2012; Pierce & Sweeney, 2010). Revisionsfirmors storlek har till och med 

använts som ett mätverktyg för firmors kvalitet, där stora firmor anses ha en högre standard 

(DeAngelo, 1981).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Chi et al. (2012), Pierce och Sweeney (2010) samt DeAngelo (1981) tenderar stora 

revisionsfirmor att ha en högre kvalitet och en högre grad av objektivitet i sitt arbete än revisorer i 

mindre firmor. Vi har för avsikt att undersöka bakomliggande faktorer till detta närmare.   

En bidragande orsak kan enligt Pratt och Beaulieu (1992) vara att stora bolag har tillgång till mer 

rigida kontrollsystem än mindre revisionsfirmor. FAR, Föreningen Auktoriserade Revisorer (2011), 

menar att behovet av kvalitetssäkring kan tillgodoses genom olika slag av interna åtgärder i större 

revisionsföretag. För små revisionsföretag, med endast en eller två verksamma revisorer, finns det i 

praktiken endast begränsade möjligheter att vidta den typen av inre åtgärder. Skillnaden i 

objektiviteten har även visat sig bero på att revisorer ofta arbetar i grupp i större firmor och genom 

det förebygger ett oetiskt beteende (Ponemon & Gabhart, 1993). Det är mindre troligt att små 

revisionsfirmor har utbildningar och etablerade koder inom etik än vad stora företag har, detta kan 

även påverka revisorers objektiva förhållningssätt (Jones & Hiltebeitel, 1995). Studier visar att “Big 

4-firmor” måste skydda sitt rykte i större grad (Sundgren, 2009) samt att de har bättre metoder och 

verktyg i arbetet (Blockdijk, 2006). Revisorer inom de fyra största revisionsfirmorna (Big 4) anses 

även vara mer riskaverta och inte lika mottagliga för uppdragsgivares påtryckningar som revisorer i 

mindre firmor (Boone, Khurana & Raman, 2010; Lai, 2013). DeAngelo (1981) menar att större 

revisionsbyråer har mer att förlora vid ett misslyckande av att hålla sig oberoende eftersom de har 

flera klienter samt ett högre anseende att tänka på. Lawrence, Minutti-Meza och Zhang (2011) har i 
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sin forskning funnit att klientens egenskaper och framförallt storlek kan vara en bidragande orsak 

till problematiken.   

Vi anser att det utifrån ovanstående forskning finns högst rimliga skäl att förvänta sig att stora 

revisionsfirmor har en starkare etisk affärskultur än mindre firmor. Alla faktorer som lyfts fram som 

orsaken till de kvalitets- och objektivitetsmässiga skillnaderna bottnar i företagskulturen. 

Skillnaderna vad gäller etablerade värderingar, betydelsen av att upprättahålla ett gott rykte och 

utbildning inom företaget kan alla härledas till organisationens kultur. Då det finns en hel del 

forskning som pekar på att företagskulturen har en stor inverkan på revisorers etiska beteende vill vi 

undersöka hur den etiska affärskulturen ser ut och eventuellt skiljer sig åt i stora och små 

revisionsfirmor samt om, och i så fall hur, den påverkar revisorers objektivitet.   

En aspekt av organisationskultur som särskilt tar sikte på hur kommersialitet påverkar de anställdas 

beteende är den etiska affärskulturen. En etisk affärskultur avses i den här studien att omfatta en 

vinstdrivande organisation med medlemmar som arbetar ömsesidigt med interna och externa 

intressenter. En studie av vald aspekt bottnar i ett intresse för hur spänningen tenderar att fungera 

mellan ett vinstintresse och vad som är rätt för företaget och dess intressenter på ett etiskt plan. 

Dessutom anser vi att den etiska affärskulturen är aktuell när det kommer till revisionsfirmor på 

grund av att de är vinstdrivande och sällan arbetar för ett ideellt syfte.   

Oss veterligen har ingen tidigare studie behandlat den etiska affärskulturen och dess eventuella 

skillnader i stora och små revisionsfirmor. Sweeney et al. (2010) har undersökt hur företagskulturen 

i stort påverkar en revisors objektivitet men ingen har fokuserat specifikt på den etiska 

affärskulturen och om det finns några skillnader i den beroende på revisionsfirmornas storlek. Vi 

anser att den etiska affärskulturen är särskilt viktig för hur revisorer väljer att agera i situationer där 

objektiviteten ställs på prov. På grund av detta anser vi att vår studie ger ett betydelsefullt bidrag till 

vetenskapen.   

Ytterligare en aspekt som gör studien angelägen är att den bidrar till en ökad kunskap om den etiska 

affärskulturen inom revisionsväsendet. Kunskap om den etiska affärskulturen i stora och små 

revisionsfirmor och dess påverkan på revisorers objektivitet kan fungera som ett verktyg i arbetet 

med att förebygga bristande objektivitet hos revisorer. En validering av den etiska affärskulturen i 

de olika företagen kan ge uppmärksamhet till svagheter i kulturen och därmed indikatorer på vad 

som kan förbättras ur ett etiskt perspektiv. Resonemanget stöds av Jondle, Ardichvili och Mitchells 

(2013) som argumenterar för att det är nödvändigt att använda ett verktyg som mäter olika 

dimensioner av den etiska affärskulturen för att kunna utveckla och stödja en kultur som 
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genomsyras av ett etiskt tänkande. De menar att ett mätverktyg kan visa på var företaget befinner 

sig i det initiala skedet samt hur den etiska affärskulturen har förändrats efter försök till 

förbättringsåtgärder.   

Är den etiska affärskulturen starkare i större revisionsfirmor? Om så är fallet kan resultatet av vår 

studie visa ett eventuellt samband mellan skillnaderna i affärskulturen och det faktum att 

objektiviteten tenderar att vara starkare i stora revisionsfirmor. Finns det ett positivt samband 

mellan graden av en etisk affärskultur och revisorers objektivitet? 

 

1.3 Frågeställning 

 

➢ Ser den etiska affärskulturen olika ut beroende på revisionsfirmors storlek? Om ja, vilka är 

skillnaderna? 

 

➢ Finns det ett positivt samband mellan graden av en etisk affärskultur och revisorers 

objektivitet? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att identifiera skillnader i den etiska affärskulturen mellan små och stora 

revisionsfirmor samt att undersöka om en starkare etisk affärskultur är relaterad till högre 

objektivitet. 

 

1.5 Avgränsningar  

Vi avser att undersöka den etiska affärskulturen och dess eventuella samband med revisorers 

objektivitet i små och stora revisionsfirmor i Sverige. Storleken på revisionsfirmorna kommer dels 

att mätas utifrån antal anställda och dels utifrån om de är en Big 4-firma eller ej. En Big 4-firma är 

en av de fyra största revisionsfirmorna i Sverige; KPMG, Deloitte, Ernst & Young och PwC.  
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2. Teoretisk referensram 

 

I den här delen av uppsatsen presenteras en översikt av tidigare forskning och teorier som finns 

inom ämnesområdet. En djupare beskrivning av tidigare forskning om vilka faktorer som kan 

påverka revisorers objektivitet kommer att presenteras. Teorier om varför kvaliteten tenderar att 

vara sämre i mindre revisionsfirmor än i stora firmor och vilka kontextuella faktorer som kan ligga 

till grund för detta kommer även att diskuteras. Avslutningsvis presenteras tidigare forskning om 

företagsstorlekens betydelse för organisationskulturen. 

  

2.1 Revisorers objektivitet 

Enligt revisorslagen (2001:883), 19 §, ska en revisor iaktta god revisorssed. God revisionssed är en 

uppförandekod bland erfarna revisorer med stor integritet och professionellt omdöme som förklarar 

hur en revision ska gå till samt hur en revisor ska agera i förhållande till sitt yrke och 

uppdragsgivare. En grundläggande förutsättning för förtroendet för revisorer är att de arbetar 

oberoende, med hög kompetens och tystnadsplikt (FAR, 2014). Enligt revisorslagen (2001:883), 

20-21 §§, ska en revisor vara opartisk i sina ställningstaganden. Revisorn ska utföra sina uppdrag 

med självständighet och genom ett objektivt synsätt. Vid varje nytt uppdrag eller när skäl finns ska 

revisorn prövas om det finns omständigheter som kan hota revisorns objektivitet. En revisor får 

enligt revisorslagen (2001:883), 20-21 §§, inte ha ett ekonomiskt intresse i den verksamhet som 

revideras. Ett ekonomiskt intresse har enligt Wimbush et al. (1997) visat vara ett betydande hot som 

kan påverka revisorers objektivitet negativt. 

Vidare tar revisorslagen (2001:883 21 §) upp flera omständigheter där revisorers objektivitet sätts 

på prov där revisorn bör avsäga sig fallet. Omständigheter som bör undvikas är då revisorn har en 

nära relation till uppdragsgivaren, att denne har företrädit uppdragsgivaren i en ekonomiskt eller 

juridisk fråga samt andra förhållanden som kan leda till att objektiviteten rubbas. 

Det kan vara svårt att veta i vilka situationer man bör avsäga sig fallet då ovanstående 

omständigheter går emot det som önskas av klienten. Klienter föredrar en revisor som bygger upp 

en mer relationsbaserad grund i deras arbete (Fontaine & Pilote, 2011; 2012). Trots att detta kan 

tära på revisorns objektivitet är det samtidigt viktigt att bygga upp en social grund med sina 

klienter. Det har visat sig vara svårt att hålla en distans till klienterna samtidigt som man ska bygga 

en god arbetsrelation utan att objektiveten blir lidande (Öhman, Häckner & Sörbom, 2012) .   
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Även Bamber och Iyer (2002; 2007) har funnit att revisorer har svårt att hålla sig objektiva i sitt 

arbete. Då de arbetar nära sina klienter och lätt identifierar sig med dem kan det i sin tur bidra till att 

de brister i sin objektivitet. Enligt Bamber och Iyer kan revisorer som identifierar sig med klienter 

och känner någon sorts samhörighet till dem felaktigt godkänna klienters önskvärda metoder i sin 

granskning. Vid nära arbete med klienten kan även ett förtroende för klienten byggas upp vilket 

också kan härledas till att revisorn får det svårt att hålla sig oberoende i sitt arbete (Kerler & 

Brandon, 2010).   

Revisionsfirmans rykte tar stor skada vid bristande objektivitet hos revisorerna. Enligt Lindberg och 

Beck (2004) är delägare/partners de revisorer som har det yttersta ansvaret för granskningen av 

klienters rapporter. Därför bör delägare/partners agera med varsamhet i sin bedömning för att 

undvika att sätta revisionsfirmans rykte på spel. Sweeney et al. (2010) har visat att kultur är en 

faktor som kan påverka objektiviteten hos en revisor. Om ett oetiskt handlande hos en revisor 

uppstår kan hela firman drabbas. Sweeney et al. (2010) menar att det är viktigare  med en stark etisk 

affärskultur i större revisionsfirmor då de har fler anställda och därmed löper större risk att någon 

handlar på ett oetiskt vis (ibid).  

 

2.2 Objektiviteten i stora och små revisionsfirmor   

Chi et al. (2012), Pierce och Sweeney (2010) samt DeAngelos (1981) studier har visat på skillnader 

i objektiviteten mellan stora och små firmor. Studierna pekar på att Big 4-firmor håller en högre 

kvalitet vad gäller objektivitet i sitt arbete. Utifrån detta har storleken på revisionsfirmorna använts 

som en indikator för kvaliteten på arbetet (DeAngelo, 1981). Mycket tyder på att större firmor har 

mer att förlora om de visar på bristande kvalitet. DeAngelo (1981) menar att ju fler klienter firman 

har, desto mer har de att förlora om deras rykte går förlorat. Dels i form av det sammanlagda 

nuvärdet av de revisionsintäkter som de förväntar sig men även av framtida intäkter då minskat 

anseende kan innebära lägre revisionsavgifter för nya klienter. DeAngelo (1981) drar slutsatsen att 

större firmor har högre kvalitet i sin granskning då deras straff är högre om de brister i sin 

objektivitet. Argumentet stöds av Lai (2013) som menar att klientens köpkraft har en stor inverkan 

på revisorers beslutsfattande.   

Enligt Boone et al. (2010) anses revisorer som arbetar i Big 4-firmor vara mer riskaverta och inte 

lika mottagliga för klienters påtryckningar som revisorer i mindre firmor. Revisorer i mindre firmor 

har en tendens att arbeta mindre konservativt och självständigt när det kommer till klienter som 

upplevs vara ett hot mot objektiviteten (Boone et al., 2010; Lai, 2013). Resonemanget stöds av Li, 

Griffin, Yue och Zhaos (2013) studie som visar att kulturen i stora företag minskar risktagandet.   
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O´Keefe och Westort (1992) antyder att en bakgrund till varför större firmor har högre standard är 

att de har mer professionella färdigheter och utbildningsprogram som ökar kompetensen. De arbetar 

oftare med större klienter och klienter från olika branscher, vilket ökar nivån på deras färdigheter 

och kompetens. Resonemanget stöds av Blockdijt et al. (2006) som menar att större firmor har 

standardiserade metoder och program för revisionsverksamheten samt fler alternativ för en 

granskning av en andre part. Boone et al. (2010) gör en intresseväckande vinkling där de granskar 

faktiska och upplevda skillnader på revisionskvaliteten mellan Big 4-firmor och uppföljarna till 

dessa. Undersökningen visar att de faktiska skillnader i revisionskvaliteten som finns mellan Big 4-

firmor och uppföljarna är väldigt små. De har däremot funnit stora uttalade skillnader i den 

upplevda kvaliteten. De räknar dock inte med mindre firmor i sin undersökning. 

 

2.3 Etisk affärskultur och företagskultur 

Etiskt eller oetiskt beteende i organisationer är en funktion av både individuella karaktärsdrag och 

runtomliggande faktorer (Meyers, 2004). Av de kontextuella faktorerna anses företagskulturen vara 

en av de viktigaste influenserna på det etiska beteendet (Trevino, 1986; Cohen, 1993; Meyers, 

2004).   

Företagskulturen består av en kombination av formella och informella interaktioner och processer. 

Den formella kulturen karaktäriseras av ledarskap, strukturer, policys, belöningssystem och 

beslutsprocesser. Den informella kulturen identifieras av beteendenormer, förebilder, ritualer, 

historiska anekdoter och språk (Trevino, 1990; Cohen, 1993; Frederick, 1995; Schein, 2004; 

Trevino & Nelson, 2004).   

Jondle et al. (2009) definierar etisk affärskultur som en vinstdrivande organisation med medlemmar 

som arbetar ömsesidigt med interna och externa intressenter. De menar att den etiska affärskulturen 

är en del av företagskulturen. Företagskulturen är dock enligt Jondle et al. (2009) ett bredare 

begrepp som inte bara räknas inom ramen av ett affärssammanhang. Företagskulturen inkluderar till 

skillnad från den etiska affärskulturen även den kultur som finns i exempelvis ideella 

organisationer, myndigheter och utbildningsinstitut. I en etisk affärskultur förväntas de anställda 

inte bara kunna skilja mellan rätt och fel ur ett etiskt perspektiv utan även undersöka, utvärdera och 

genomföra etiska beslut när ett alternativ verkar vara moraliskt riktigt (Jondle et al., 2009).   

Genom den etiska kulturen skapar organisationen ett delat mönster av värderingar, seder och bruk 

som dominerar det normativa beteendet i organisationen (Trevino, 1990). Om en stark etisk 

företagskultur kommuniceras inom ett företag kommer individer att påverkas och bete sig i linje 

med den. En etisk kultur är associerad med en struktur som erhåller ett jämnt fördelat styre och 
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delat ansvar. Klara och specifika etiska riktlinjer är väl kommunicerade gällande förväntade rutiner 

och praxis i en etisk kultur. Riktlinjerna är tydligt kopplade till ett etiskt beteende där icke-

ekonomiska mål värderas före ett positivt ekonomiskt utfall (Trevino & Weaver, 2001).  

 

2.4 Företagskulturens påverkan på det etiska beteendet   

En stor del av forskningen har ägnats åt att diskutera huruvida företagskulturen påverkar det etiska 

beteendet. Power (2013) framhäver vikten av att ha gemensamma värderingar i revisionsfirmor till 

följd av att kvaliteten inom firmorna är svåra att bedöma. Ledarskapet och den etiska kulturen i det 

övre skiktet i en organisation har visat sig ha en stor inverkan på det etiska beteendet hos de 

anställda (Douglas, Davidson & Schwartz, 2001; Lamberton, Mihalek & Smith, 2005). Sweeney et 

al. (2010) har funnit att revisorer som utsätts för oetisk påverkan från ledningen är benägna att 

utföra ett kvalitetsmässigt sämre arbete under tidspress. Det har visat sig att revisorer under 

tidspress ägnar mindre uppmärksamhet för intressenters legitima förväntningar än de som har 

tillräckligt med tid till sitt förfogande (Trevino, 1986). Oetiskt beteende uppstår mer sannolikt när 

anställda inte har tillräckligt med tid, när budgeten spricker eller där avsaknad av den information 

eller auktoritet som krävs för att fullfölja sina ansvarstaganden uppstår (Kaptein, 1998). Vidare har 

Svanberg och Öhman (2013) funnit att press från överordnade och stränga direktiv till att göra som 

de blir tillsagda har en negativ effekt på det etiska beteendet.   

Anställda som är omotiverade och missnöjda med hur de blir behandlade har också visat sig vara 

mer benägna att genomföra oetiska handlingar (Skarlicki, Folger & Tesluk, 1999; Kaptein, 1998). 

Det är därför av stor vikt att uppmuntra sina anställda till att arbeta för och identifiera sig med 

företagets värderingar och därmed följa den etiska standarden som råder inom organisationen (Tyler 

& Blader, 2005). Det har konstaterats att den etiska kulturen är en av de viktigaste faktorerna för att 

motverka ett oetiskt beteende (Douglas et al., 2001; Trevino & Weaver, 2003). Enligt Frietzsche 

(1991) kan en väl utvecklad policy för etiskt beteende påverka en person som står inför ett beslut att 

välja en etiskt korrekt utväg. Kaptein (1998; 2008) menar att det behövs då den inre moralen hos 

människan inte är tillräcklig. Han hävdar att ju mer en anställd är lämnad till sitt eget omdöme och 

moraliska intuition utan en vägledande organisatorisk referensram, desto större risk är det för ett 

oetiskt uppförande.   

Bristande kvalitet återfinns i större utsträckning i firmor som tillåter oregelbundna genvägar i sitt 

arbetssätt (Willet & Page, 1996; Pierce & Sweeney, 2005). Arbetar man inom ett företag med en 

stark etisk kultur med en god arbetsmiljö bör det därav vara mindre troligt att man går emot 

företagets värderingar och policys. Dock hävdar Kaptein (2008) att det inte räcker med att företaget 
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stipulerar ut klara normer och värderingar för att de anställda ska följa dem. Ledningen måste även 

leva som de lär, annars ger det motsägelsefulla signaler. Kaptein (2008) förklarar att om ledningen 

arbetar på ett konsekvent sätt i linje med företagets värderingar och uttalade normer kommer det att 

förstärka de anställdas förväntade lydnad. Organisationer där hög transparens råder i processerna 

lyckas bättre med att hålla en etisk nivå i kontrast till organisationer med låg synlighet där detta 

försvagar den kontrollerande miljön och lämnar plats åt oetiskt beteende (Kaptein, 2008). Tidigare 

studier har visat hur viktigt det är att arbeta utifrån ett transparent tillvägagångssätt, inte enbart för 

att avslöja ett oetiskt beteende, utan också för att motverka att ett oetiskt handlande uppstår 

(Kaptein, 2008; Hollinger & Clark, 1982, 1983; McCabe, Trevino & Butterfield, 1996).   

Vidare har det visat sig att straff och belöningar från ledningen även kan påverka det etiska 

beteendet (Hegarty & Sim, 1978; Trevino & Ball, 1992; Gurley, Wood & Nijhawan, 2007). Genom 

att vägleda sina anställda med belöningar som uppmuntrar till etiskt beteende samt straff vid oetiskt 

handlande kan detta ge till följd att de anställda väljer att agera i organisationens etiska riktning. 

Kaptein (2008) stödjer detta mot bakgrund av Cressey (1953) och Sutherlands (1983) artiklar som 

funnit att anställda undviker oetiskt beteende om de är medvetna om att det får konsekvenser och 

om risken för påföljden inte är värd att ta för den potentiella vinningen.   

Det är inte bara ledningen som revisorerna kan bli påverkade av, de kan även bli påverkade av sina 

kollegor. Lightner, Adams & Lightner (1982), DeZoort och Lord (1997) samt Otley och Pierce 

(1996) menar att sociala influenser är en del av den etiska kulturen. Pressen av anpassning som 

revisorerna utsätts för från både chefer och kollegor i önskan om överenstämmelse och lydnad är 

därför i positiv bemärkelse då den går i linje med vad som förväntas av revisorn på ett etiskt plan. 

Vidare menar de att revisorer även pressas externt från sina uppdragsgivare och andra publika 

intressenter. Vid påtryckningar från uppdragsgivare som kan påverka revisorns bedömning är det 

viktigt med en stark företagskultur som arbetar för ett etiskt handlande som motverkar revisorns 

tendens till bristande självständighet. Förhoppningen är således att den påtryckning som revisorerna 

utsätts för internt samt av allmänheten övervinner påtryckningar från klienten (Lightner, Adams & 

Lightner, 1982; DeZoort & Lord, 1997; Otley och Pierce, 1996).   

Kaptein (1998) belyser vikten av att ha högt i tak i företaget där rädsla för diskussion kring olika 

etiska frågor inte existerar. Kulturer som har låg debattnivå har identifierats i större grad med 

oetiskt beteende. Kaptein (1998) menar att möjligheten till att lära sig från andras misstag och olika 

dilemman förloras om de anställda inte analyserar och diskuterar sina erfarenheter. Tidigare 

erfarenheter kan således enligt Kaptein ge de anställda mer kunskap kring hur de ska hantera olika 

situationer och stärka deras objektivitet när etiska dilemman uppstår. 
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2.5 Företagsstorlekens betydelse för organisationskulturen  

Kaisheng och Xiaohui (2013) har undersökt hur ett företags storlek och ägarförhållande påverkar 

dess organisationskultur. De har även undersökt hur dessa variabler påverkar organisationskulturens 

effekt på prestandan i företag. Det visade sig att stora företag lägger större vikt vid organisationens 

samstämmighet och dess mål än mindre företag. De mindre företagen tenderar dessutom att vara 

mindre anpassningsbara och engagerade än de större bolagen. Kaisheng och Xiaohui tror att detta 

kan bero på att stora företag har mer resurser till att anpassa sitt arbetssätt utifrån förändringar i den 

externa miljön. De tror även att det kan bero på att stora företag har en bredare kunskap om vilka 

strategier som bör användas när omvärlden är osäker och oförutsägbar. Vidare fann de i sin studie 

att stora företag kan dra nytta av fler kulturella faktorer än mindre firmor och med hjälp av det 

uppnå bättre resultat. De menar att större företag kan dra nytta av organisationskulturen i större 

utsträckning än de mindre företagen på grund av att mindre företag har begränsade resurser och 

därför måste fokusera på den ekonomiska överlevnaden och akuta problem.   

Derex, Beugin, Godelle och Raymond (2013) finner i sin forskning gällande populationens 

storleksmässiga betydelse för kulturen att större gruppstorlekar har en starkare kultur där nya 

medlemmar har lättare för att adaptera, behålla samt förstärka den befintliga kultur som råder.   

Shockley (1981) menar att revisionsfirmor som verkar i en kultur som karaktäriseras av en hög 

konkurrensnivå om revisionsklienter löper större risk för minskat oberoende än revisionsfirmor som 

arbetar i en lågkonkurrerande miljö. Konkurrens om klienter kan enligt Shockley leda till att 

revisorer rapporterar på ett önskvärt sätt för sina klienter. Reynolds och Francis (2001) motsätter sig 

detta då större klienter löper större risk för rättstvister vilket gör att revisorerna väljer att arbeta mer 

konservativt, eftersom man är mån om att skydda både sitt eget och klientens rykte samt att undvika 

rättstvister. Rättskostnader är dessutom högre för större klienter. Konkurrensen bidrar till att 

revisorerna är mer försiktiga i sitt arbete och de håller därmed en högre etisk nivå på sina tjänster 

(Lindberg & Beck, 2004; Asare, Cohen och Trompeter, 2005).   

Vidare har det visat sig att kulturen i andra revisionsfirmor än Big 4 är mindre konkurrerande 

(Pattern, 1995). Revisorerna har där högre arbetstillfredställelse och tycker bättre om sina 

arbetsförhållanden än vad revisorer i Big 4-firmor gör. Svanberg och Öhman (2014) menar att detta 

ger goda möjligheter för långsiktiga relationer med klienter vilket kan leda till en utveckling av 

klientidentifikation och minskad objektivitet i dessa firmor.   
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Sammanfattningsvis finns flera skäl att misstänka att små revisionsfirmor har en svagare etisk 

affärskultur än större revisionsfirmor. Detta föranleder vår undersökning om huruvida storleken på 

revisionsfirman har en betydelse för hur stark den etiska affärskulturen är samt om det förstärker 

revisorers objektivitet.  
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3. Metod 

 

Val av forskningsfilosofi, forskningsansats, forskningsstrategi, datainsamlingsmetod samt valda 

instrument presenteras i den här delen av uppsatsen. Urval och bortfall diskuteras och val av metod 

för bearbetning av data presenteras. Avslutningsvis diskuteras studien och dess metoders reliabilitet 

och validitet.  

 

3.1 Forskningsfilosofi 

Forskningsfilosofi behandlar frågor om hur forskning ska gå till och hur resultat ska tolkas.  

Ontologi och epistemologi är två huvudgrenar inom filosofin. Ontologi behandlar frågor om hur 

världen är beskaffad medan epistemologi behandlar frågor om hur man får kunskap om världen. Det 

finns olika vetenskapsfilosofiska skolor som har olika synsätt i dessa två frågor. Två huvudsakliga 

forskningsfilosofier inom ämnet är positivismen och hermeneutiken (Allwood & Erikson, 1999; 

Sohlberg & Sohlberg, 2002). 

Positivismen förespråkar ett naturvetenskapligt synsätt där hypoteser utvecklas utifrån tidigare 

forskning. Det positivistiska perspektivet har sin utgångspunkt i det som är givet där det mänskliga 

vetandet är begränsat till erfarenheten. Vetenskapen finns enligt positivismen till för att beskriva 

regelbundenheter i erfarenheten och göra förutsägelser utifrån dessa. Positivismen har en 

materialistisk ståndpunkt som innebär att världen består av materia som kan mätas, beskrivas, 

jämföras och användas för förutsägelser. Enligt det positivistiska synsättet är materia något som 

finns i rummet och går att ta på, inte något som finns där i exempelvis andlig eller själslig mening. 

Enligt synsättet bör spekulationer undvikas inom vetenskap. Metodologin är i första hand 

kvantitativ och undersökningarna grundar sig ofta på mätbarhet (Allwood & Erikson, 1999; 

Sohlberg & Sohlberg, 2002). 

Hermeneutikens filosofi kännetecknas av intresse för tolkningar, förståelse och metoddiskussioner. 

Synsättet förekommer ofta inom humanvetenskapligt orienterade ämnen. Hermeneutiken motsätter 

sig det naturvetenskapliga idealet då det inte tar hänsyn till det mänskliga beteendets innebörd och 

betydelse. Enligt det hermeneutiska synsättet kan man nå kunskap via tolkningar genom inlevelse 

och förståelse (Allwood & Erikson, 1999; Andersen, 1994; Bryman & Bell, 2013; Sohlberg & 

Sohlberg, 2001). 

Vi har valt att utgå från ett positivistiskt synsätt i den här studien. Hypotesen om att stora 

revisionsfirmor har en starkare etisk affärskultur än mindre firmor har i linje med positivismen 
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utvecklats utifrån tidigare forskning. Syftet med studien är att undersöka om det finns skillnader i 

den etiska affärskulturen i stora och små firmor, vi anser att positivismen är en passande filosofi att 

utgå från i arbetet med att uppnå detta syfte. Studien går ut på att finna skillnader i den etiska 

affärskulturen och att undersöka om det finns ett samband mellan den och revisorers objektivitet. 

För att hitta generella skillnader och samband tror vi att ett mätverktyg är nödvändigt. På så vis kan 

resultatet jämföras och konkreta skillnader upptäckas. Mätverktyg är även passande för att 

undersöka om det finns ett positivt samband mellan den etiska affärskulturen och revisorers 

objektivitet. 

 

3.2 Forskningsansats  

Det finns generellt sett två perspektiv på relationen mellan forskning och teori. Det ena är det 

induktiva synsättet varpå man genererar teorin från erfarenheter i praktiken. Det är utifrån 

observationer av verkligheten som man upptäcker mönster, drar slutsatser och därmed härleder en 

teori som följd. I det deduktiva synsättet härleds forskningspraxis ur befintliga teorier (Bryman & 

Bell, 2005). Hultén, Hultman och Eriksson (2007) redogör för ett tredje sätt att dra slutsatser på 

vilket kallas hypotetiskt-deduktiva metoden eller abduktion. Det är en kombination av de två 

ovanstående där man anger vissa förutsättningar och gör en slutledning genom induktion eller 

deduktion för att komma fram till en slutsats.   

Då vi utgår från tidigare forskning och kommer fram till ett påstående som vi önskar pröva är det 

tydligt att vi tenderar att använda oss av ett deduktivt perspektiv i vår studie. Vi gör en slutledning 

från tidigare forskning och deducerar fram ett påstående som vi tror kan visa sig stämma. Vi vill 

empiriskt pröva om påståendet är sant. 

Utifrån tidigare forskares undersökningar av närliggande områden som vi tagit upp i teoridelen fann 

vi ett forskningsgap som vår studie avser försöka fylla. Det påstående vi önskar undersöka är: 

“Större revisionsfirmor har starkare etisk affärskultur än mindre firmor och de är därför mer 

objektiva i sin granskning”.  

 

3.3 Forskningsstrategi 

Bryman och Bell (2005) redogör för de grundläggande skillnaderna mellan kvantitativ och 

kvalitativ forskning. Kvantitativ forskning är en strategi som lägger vikt på kvantifiering vid 

insamling av data. Den är huvudsakligen av deduktiv inriktning när det gäller vilken roll teorin 

spelar i förhållande till forskningen där prövning av teorier är av störst intresse. Vidare åsyftar 

Bryman och Bell att den kvantitativa forskningen utgår från en filosofi mer åt det 
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naturvetenskapliga hållet med ett objektivt synsätt. De menar att vi uppfattar den sociala 

verkligheten med våra sinnen. Den sociala verkligheten och dess företeelser uppfattas som konkreta 

och påtagliga objekt som inte kan påverkas av dess aktörer.   

Den kvalitativa forskningen däremot är ofta av det induktiva slaget där betoningen vid insamlingen 

av data och analys läggs på ord istället för siffror. Den fokuserar mer på hur individerna tolkar och 

uppfattar sin sociala verklighet. Den kvalitativa strategin ser, till motsats från den kvantitativa, den 

sociala verkligheten som ständigt föränderlig och att den skapas i samspel mellan människor 

(Bryman & Bell, 2005; Hultén et al., 2007).   

Vår forskningsstrategi är av det kvantitativa slaget då vi önskar pröva vår teori genom att samla in 

data med enkät som insamlingsmetod. Vi kommer analysera den data vi får in på ett kvantifierbart 

sätt då vi utformat en enkät där respontenternas svar mäts med hjälp av en likertskala. Vi nämnde 

även i föregående avsnitt att vi använder oss av en lins av deduktivt slag i vår forskning vilket 

stärker vårt strategival ytterligare då det enligt Bryman och Bell (2005) förefaller sig vara den 

inriktning som den kvantitativa forskningen lägger stor vikt vid. Vi avser att finna ett samband 

mellan revisionsfirmors storlek och graden av etisk affärskultur men har även en önskan att kunna 

generalisera eventuella skillnader i den etiska affärskulturen hos små och stora revisionsfirmor. 

Bryman och Bell (2005) menar att kvantitativ forskning är en lämplig metod för att kunna 

generalisera något till en större population, vilket ger stöd för vårt val.  

 

3.4 Datainsamlingsmetod och genomförande 

Vi har valt att samla in data genom att skicka ut en enkät till revisorer runt om i landet. Detta val 

grundar sig på viljan att undersöka om det finns ett mönster som bekräftar teorin att större 

revisionsfirmor har starkare etisk affärskultur än mindre firmor. En kvantitativ undersökning är en 

passande metod för att kunna säga något om i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till en 

större population (Bryman & Bell, 2005). Då vi önskar att kunna dra generella slutsatser vad gäller 

den etiska affärskulturen i små och stora firmor är en enkät således en bra utgångspunkt.   

Tidsperspektivet är ytterligare en anledning till varför vi valt en enkät som tillvägagångssätt. En 

enkät tar mindre tid och resurser från både vår och den svarandes sida. Detta då respondenterna kan 

avsätta tid till att svara på enkäten när det bäst lämpar dem. Om vi istället hade valt exempelvis 

intervju som metod tror vi att det skulle bli svårare att finna respondenter. Det hade kostat oss och 

respondenterna mycket tid om vi hade behövt ta kontakt med alla via telefon eller genom ett möte. 

De tidsbesparande fördelarna med enkät som metod framhäver även Bryman och Bell (2005) som 
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utöver de även betonar att det vid enkätutskick inte finns någon risk för att intervjuarna formulerar 

frågorna på olika sätt, utan samtliga respondenter får svara på en exakt likadan enkät.   

Enkäten består av Ardichvili, Jondle och Mitchells (2013) EBCS-enkät, ett objektivitetstest som 

tidigare använts av bland andra Bamber och Iyer (2007) samt ytterligare kontrollfrågor som 

presenteras närmare under avsnittet instrument. Genom att använda sig av färdiga frågor drar man 

fördelarna av att spara in tid på att inte behöva göra en pilotstudie, man kan jämföra med tidigare 

forskning samtidigt som validiteten och reliabiliteten redan har bedömts av tidigare forskare 

(Bryman & Bell, 2005).   

Enkäten är utformad på ett strukturerat vis där respondenterna svarar på i vilken utsträckning ett 

påstående stämmer på en så kallad likertskala. Likertskalan i vår studie är sjugradig (tiogradig på 

kontrollfrågorna och objektivitetstestet) där respondenten kan svara från att de håller med 

fullständigt till att de inte håller med alls. Detta gör att de numeriska svaren statistiskt kan 

analyseras. Vi har inga öppna frågor där respondenten får svara fritt då det skulle innebära att en 

tolkning av svaren måste göras. Bryman och Bell (2005) belyser att en av fördelarna med slutna 

frågor är att ingen tolkning krävs. Förutom att det är lättare att bearbeta svaren med slutna frågor så 

ökar det även jämförbarheten vid statistisk analys. 

Vi har valt att ta bort svarsalternativet ”vet ej” från enkäten då det kan tillåta respondenten att slippa 

ta ställning i frågan. Resonemanget stöds av Wärneryd (2011) som menar att respondenter kan välja 

det alternativet av bekvämlighetsskäl. Bryman och Bell (2005) förklarar dock att det råder delade 

meningar i frågan. Förespråkare för svarsalternativet ”vet ej” anser att det finns en risk för 

påtvingade åsikter om svarsalternativet inte finns med. Problematiken undviks i vår enkät genom att 

skalan i har intervallet 1-7 där respondenter utan åsikt i frågan kan ge ett centrerat svar och därmed 

inte bli tvingad till något direkt val. 

Enkäten skickades ut online via e-post då det är ett enkelt sätt för respondenter att besvara samt för 

intervjuaren att samla in svar på. Vid utskick av enkäten utformades ett inledande mail där syftet 

med undersökningen beskrevs samt varför det är av stor betydelse för oss att revisorerna deltar.  

 

3.5 Instrument 

De instrument som används i utformningen av enkäten presenteras nedan. Instrumenten är 

framtagna och provade av tidigare forskare.  
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3.5.1 CEBC-modellen 

Ardichvili et al. (2009) har utvecklat en modell som identifierar generaliserbara dimensioner av 

etisk affärskultur. Författarna har identifierat kännetecken för en etisk affärskultur med hjälp av 

kvalitativa intervjuer med företagsledare inom olika näringslivsorganisationer och framstående 

akademiker som har specialiserat sig på forskning inom affärsetik. De dimensioner som främst har 

visat sig spegla en etisk affärskultur är “Value-Driven”, “Stakeholder Balance”, “Leadership 

Effectiveness”, “Process Integrity” och “Long-term Perspective”. Den utvecklade CEBC-modellen 

består av dessa fem dimensioner och syftar att beskriva en etisk affärskultur. 

 

Figur 1. CEBC-modellens fem dimensioner 

 

 

 

Ur Ardichvili et al., 2013: Modeling Ethical Business Culture: Development of the Ethical Business Culture Survey and Its Use to Validate the CEBC 
Model of Ethical Business Culture 

 

Value-Driven 

Dimensionen “Value-Driven” syftar på att det finns tydliga mål och värderingar som återspeglas i 

etiska riktlinjer och beteendet inom organisationen. Kulturen genomsyras av ett etiskt 

förhållningssätt och relationer i organisationen bygger på förtroende och respekt. Värderingar inom 

organisationen finns med långsiktigt och är så pass starka att de som inte delar samma synsätt 

avlägsnas från kulturen. (Ardichvili et al., 2009).   

Stakeholder Balance 

En etisk affärskultur som kännetecknas av en balans mellan en organisations intressenter speglar 

den här dimensionen. Organisationen behandlar intressenter som exempelvis kunder, anställda, 
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ägare och samhället i stort på ett etiskt och värdeorienterat sätt. Beslutsfattandet inom 

organisationen sker med hänsyn till alla intressenter och vågskålen ska inte tippa över åt varken det 

ena eller andra hållet (Ardichvili et al., 2009). Ardichvili et al. (2013) menar att ett för stort fokus på 

en enskild intressent skapar obalans som skadar integriteten av organisationskulturen, vilket i sin tur 

kan snedvrida beslutsprocesser och leda till etiska haverier.   

Organisationen strävar efter att ge tillbaka till samhället som det verkar i och vill hitta en balans 

mellan kundvärde och vinst. Medarbetare på alla nivåer inom organisationen ska behandlas 

respektfullt och erhålla en rättvis ersättning (Ardichvili et al., 2009).   

Leadership effectiveness 

Ledarskapet fungerar som exempel på hur organisationen ska framstå. Det är från toppen som den 

etiska affärskulturen börjar och den genomsyrar sedan hela företaget. Ett effektivt ledarskap innebär 

att leva som man lär. När etiska frågor uppstår samlar ledaren fakta och vidtar sedan åtgärder i 

stället för att hitta någon att skylla på. Chefer bör vara ett uttryck för vad de vill förmedla. Den 

etiska affärskulturen kan stärkas genom att chefer inkarnerar företagets värderingar i sitt eget 

beteende och förmedlar dessa på ett övertygande sätt till de anställda och övriga intressenter. De ska 

fungera som förebilder för den övriga organisationen. Dock är det inte bara en 

envägskommunikation, uppifrån och ner, utan den etiska affärskulturen ska genomsyra hela 

verksamheten (Ardichvili et al., 2009).   

Process Integrity 

Ardichvili et al. (2009) menar att processintegriteten speglas av starkt engagemang för kvalitet och 

rättvisa i samtliga led, både hos de anställda, processerna och produkterna. Ett oberoende, 

transparent beslutsfattande sker i företagets processer. Alla processer inom en organisation är 

sammankopplade av ett gemensamt förhållningssätt. Det gemensamma förhållningssättet styrs i sin 

tur av organisationens värderingar. Hur effektiv roll värderingarna spelar beror på hur 

implementerade värderingarna är inom en organisations funktionella enheter. Processintegritet är 

därför av stor vikt för att bygga och upprätthålla en etisk affärskultur (Ardichvili et al., 2013). Man 

ser positivt på investeringar i etikutbildningar och kommunikation i hela organisationen. För att få 

en stark processintegritet bör en organisation etablera önskvärda beteendenormer och anpassa 

system för att uppmuntra och övervaka ett etiskt beteende (Ardichvili et al., 2009). 

Long-term perspective 

Ett långsiktigt perspektiv avser att prioritera långsiktiga mål och uppdrag framför kortsiktiga 

uppdrag med höga vinster. Organisationen tar hänsyn till kunder och ägares bästa ur ett långsiktigt 
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perspektiv. Dimensionen innefattar en strävan efter att koppla samman den vinstdrivande 

verksamheten med ett socialt ansvarstagande och ett arbete för en hållbar miljö. Styrelsen belyser 

att organisationen ska finnas en lång tid framöver och förespråkar därför ett långsiktigt tänkande 

(Ardichvili et al., 2009). 

3.5.2 Ethical Business Culture Survey (EBCS) 

Ardichvili et al. (2013) har utvecklat en enkät som kan användas för att validera etisk affärkultur i 

organisationer. Utifrån analysen av CEBC-modellen som resulterade i 35 påståenden som 

representerar den etiska affärskulturens fem dimensioner har författarna utvecklat en kvantitativ 

enkät. Enkäten, Ethical Business Culture Survey (EBCS), innehåller tio påståenden med 

svarsalternativ utifrån en likertskala. Utifrån respondentens svar kan den etiska affärskulturen i 

organisationen mätas med hjälp av statistisk databearbetning. Vi kommer att använda EBCS i vår 

studie för att mäta den etiska affärskulturen, se figur 2. Vi har översatt dessa påståenden till svenska 

då vi enbart kommer att skicka den till revisorer inom Sverige.  
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Figur 2. Översättning av Ardichvili, Jondle och Mitchells Ethical Business Culture Survey (EBCS) 

Value-Driven - Värderingsstyrd 

1. The organization strives to build relationships of trust and respect with its stakeholders (e.g., customers, 

suppliers, employees, owners and community). 

Organisationen strävar efter att bygga relationer av tillit och respekt med dess intressenter (klienter, leverantörer, 

anställda, ägare och samhället). 

 2. The organization’s values form the basis for all aspects of how the organization conducts its business. 

Organisationens värderingar utgör grunden för hur organisationen sköter sin verksamhet i alla hänseenden. 

Stakeholder Balance - Balans av intressenter 

 3. The organization balances the drive for profit with the need for delivering customer value. 

Organisationen balanserar vinstintresset med strävan efter att leverera kundvärde. 

Leadership Effectiveness - Ledarskapseffektivitet 

 4. Senior leaders lead by example of personal integrity. 

Erfarna ledare föregår med gott exempel vad gäller personlig integritet. 

 5. Senior leaders expect ethical conduct at every level of the company. 

Erfarna ledare förväntar sig etiskt uppförande vid varje nivå/process i företaget. 

Process Integrity - Processintegritet 

 6. There is a dedication to the quality process that leads to quality products and services. 

Det finns ett engagemang för kvalitetsprocessen som leder till produkter och tjänster av hög kvalitet. 

 7. The every-day execution of business processes and functions reflect the organization’s values. 

Affärsprocesserna och funktionerna i det dagliga utförandet speglar organisationens värderingar. 

Long-term Perspective - Långsiktigt perspektiv 

 8. Business decisions are based on the organization’s values, not just profit. 

Affärsbesluten är baserade på organisationens värderingar, inte enbart vinst. 

 9. The long-term perspective is favored over the short-term perspective. 

Det långsiktiga perspektivet prioriteras framför det kortsiktiga perspektivet.  

10. Senior leaders emphasize that they are building/sustaining a company that will be around for the long-term. 

Erfarna ledare betonar att de bygger/upprätthåller ett företag som kommer att verka långsiktigt. 
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3.5.3 Objektivitetstest 

Bamber och Iyer (2007) har studerat revisorers relation till klienten och hur den påverkar revisorers 

objektivitet. De har mätt i vilken utsträckning revisorer identifierar sig med sin klient för att sedan 

mäta hur pass objektiva revisorerna är för att finna ett eventuellt samband. Objektivitetstestet som 

de har använt sig av är ett etablerat verktyg som även har använts av Knapp (1985) samt Tsui och 

Gul (1996). 

I testet presenteras en tvist mellan klient och revisor angående väsentligheten av vissa oregistrerade 

skulder som revisorn upptäckt under revisionen. Klientens ledning anser att de oregistrerade 

skulderna är av oväsentlig betydelse. Det finns inga professionella riktlinjer eller riktlinjer på 

revisionsfirman som erbjuder något definitivt svar på om det aktuella beloppet är materiellt. 

Respondenten får efter presentationen av tvisten svara på en sannolikhetsskala hur troligt det är att 

de inte kommer att kräva att dessa skulder skall redovisas (Bamber & Iyer, 2007). 

3.5.4 Kontrollfrågor 

Vid den här typen av undersökningar är det viktigt att ha i åtanke att ett positivt samband inte 

nödvändigtvis behöver innebära att det finns ett orsakssamband mellan variablerna. Det kan finnas 

en bakomliggande variabel som orsakar sambandet mellan variablerna (Bryman & Bell, 2013). På 

grund av detta har vi valt att utöka enkäten med kontrollvariabler som vi misstänker och som i 

tidigare studier har visat sig påverka revisorers objektivitet. På så vis kan kontroll göras av att dessa 

faktorer inte ligger bakom ett eventuellt orsakssamband. De kontrollfrågor vi har lagt till i enkäten 

handlar om hur pass mycket revisorn identifierar sig med klienten, i vilken utsträckning revisorn 

identifierar sig med sitt yrke samt hur högt anseende klienten har. Dessa mått har tidigare använts 

av bland andra Svanberg och Öhman (2014). 

 

3.6 Urval och bortfall 

Populationen som undersöks begränsas till revisorer i Sverige då vi i brist på tid inte har möjlighet 

att göra ett tillräckligt reliabelt och konsekvent urval till en större population utanför Sverige. Enligt 

Revisorsnämndens rapport för november 2014 finns totalt sett 3661 stycken godkända och 

auktoriserade revisorer i Sverige. Från denna population har vi gjort ett urval genom att hämta in 

respondenter från medlemsregistret hos FAR som är en branschorganisation för 

redovisningskonsulter, revisorer och skatterådgivare. Respondenterna består av samtliga godkända 

och auktoriserade revisorer som är medlemmar i FAR. De uppgår till 3 370 stycken revisorer vilket 

motsvarar cirka 92 procent av populationen. Vi har valt att skicka ut enkäten till en så pass hög 

andel av populationen då tillämpning av enkät som datainsamlingsmetod ofta medför ett stort 
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bortfall (Bryman & Bell, 2013). På så vis kan respondenternas svar förhoppningsvis generaliseras 

för hela populationen, trots ett högt bortfall. 

Vi anser att etisk affärskultur i en firma med enbart en till fyra anställda inte kan mätas på ett 

tillräckligt trovärdigt sätt och därför inte ge något relevant underlag till studien. Vi har därför valt 

att endast studera de svar från respondenter som arbetar inom revisionsfirmor med mer än fem 

anställda. 

En nackdel med enkät som datainsamlingsmetod är enligt Bryman och Bell (2005) att man inte kan 

ställa för många frågor då risken finns att respondenten tröttnar och väljer att inte fullfölja sitt 

deltagande i enkäten. Bortfallet kan på grund av långa enkäter således bli stort. Då vi använder 

CEBC-enkäten som består av tio påståenden/frågor i kombination med objektivitetstestet som 

innefattar en fråga samt 13 kontrollfrågor så bör studiens enkät inte kännas för tung att svara på. Vi 

har dock gått samman med studenter som arbetar med en annan uppsats och byggt en gemensam 

enkät vilket kan ligga oss till last på denna punkt. 

En av de främsta begränsningarna med enkät som datainsamlingsmetod, som tidigare nämnts, är att 

det innebär ett stort bortfall (Bryman & Bell, 2005). För att minska risken för de problem som kan 

uppstå vid stora bortfall har vi valt att skicka ut en påminnelse om att delta i enkäten till revisorerna 

vid två tillfällen.  

 

3.7 Databearbetning 

Data kommer att samlas in i numerisk form med hjälp av enkäter som innehåller påståenden och 

svarsalternativ i form av en likertskala. Dessa svarsalternativ kommer att överföras till numerisk 

data i form av ett kodningsschema. Enligt Bryman och Bell (2005) är statistiska metoder ett 

lämpligt tillvägagångsätt för att analysera data i numerisk form, vi har därför valt att använda oss av 

statistiska metoder i dataanalysen. De statistiska metoderna kommer att bidra till syftet med studien 

genom att uppmärksamma eventuella mönster, skillnader och samband utifrån respondenternas 

svar. 

Vi kommer att genomföra en korrelationsanalys av den data som samlas in för att undersöka om det 

finns ett samband mellan revisorers objektivitet och den etiska affärskulturen samt storleken på 

firman. En korrelationsundersökning visar styrkan i den relation som finns mellan de variabler som 

undersöks samt om sambandet är positivt eller negativt (Bryman & Bell, 2005). 

En regressionsanalys kommer att genomföras för att undersöka sambandet mellan den oberoende 

och beroende variabeln. Den kommer att visa vilken effekt förklaringsvariabeln har på 
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responsvariabeln. En regressionsanalys kompletterar således korrelationsanalysen genom att visa 

vilken variabel som styr den andra variabeln (Eliasson, 2006). 

 

3.8 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet visar på hur pass pålitliga mätningar i undersökningen är. Ju mer ett resultat går att lita 

på, desto högre reliabilitet har studien. Det är viktigt med en hög reliabilitet ur en vetenskaplig 

synvinkel för möjligheten till att kunna kontrollera de data som undersökningens slutsatser bygger 

på (Eliasson, 2006). För att undvika en svag reliabilitet i studien är det därför av intresse att syna 

datan så att inget kodats eller matats in på ett felaktigt sätt. Undersökningen ska ge ett resultat som 

inte visar några större skillnader om den upprepas. Kontroll av reliabiliteten kommer att göras med 

hjälp av Cronbachs alpha. Cronbachs alpha mäter den interna reliabiliteten där alpha-koefficienten 

går mellan 0 (ingen reliabilitet) och 1 (perfekt inre reliabilitet) (Bryman & Bell, 2005). 

Validiteten visar på om undersökningen verkligen mäter det den ska mäta och om den mäter 

begreppen på ett trovärdigt sätt. Om de valda mätinstrumenten är relevanta för studiens syfte visar 

studien på hög validitet (Eliasson, 2006). Detta förutsätter att reliabiliteten är hög då validiteten 

aldrig kan vara stark om inte reliabiliteten är det (Bryman & Bell, 2005; Eliasson, 2006). Med tanke 

på att enkäten i den här studien består av forskares tidigare utvecklade mätverkyg där validiteten har 

testats anser vi att validiteten inte behöver testas ytterligare i den här studien. 
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4. Resultat och analys 

 

I den här delen av arbetet presenteras och analyseras den data som har samlats in. Justering av data 

och statistiska analyser har genomförts med hjälp av dataprogrammet IBM SPSS Statistics. 

 

4.1 Svarsfrekvens och justering av data 

Från de 3 370 enkäter som skickades ut har 268 stycken respondenter svarat på enkäten. Utskicket 

av enkäten, samt två påminnelser inom loppet av två veckor, resulterade således i en svarsfrekvens 

på cirka 8 procent. Från dessa svar har justeringar gjorts genom att sålla bort svar från de 

respontenter som inte har angivit hur många anställda det finns på företaget. Svar från de som 

arbetar på en firma med mindre än fem anställda har även eliminerats. Vi har gjort dessa justeringar 

för att säkerställa att datan endast innehåller de svar som är relevanta för studiens syfte. Dessa 

justeringar resulterade i att 59 svar på enkäten togs bort vilket gör att kvarvarande data representerar 

en svarsfrekvens på strax över 6 procent. En svarsfrekvens på 6 procent innebär ett stort bortfall 

vilket gör det svårt att generalisera resultatet av undersökningen till den större populationen. Vi kan 

således inte fastställa att resultatet även gäller för samtliga revisorer i Sverige.   

En låg svarsfrekvens påverkar vår undersökning negativt men då vi fått in ett stort antal automatiska 

svar om längre ledigheter samt adresser som ej är i bruk så anser vi att dessa bör räknas som ett 

naturligt bortfall. Ett avdrag av dessa adresser från urvalet skulle i sin tur innebära en högre 

svarsfrekvens. Om man tittar på antal respondenter i relation till populationen har 5,7 procent av 

landets 3661 godkända och auktoriserade revisorer besvarat vår enkät. Genom att jämföra 

respondenternas demografiska svar med Revisionsnämndens rapport för 2014 över fördelningen 

mellan män/kvinnor samt godkända/auktoriserade revisorer kan vi till viss del kontrollera 

respondenternas representativitet. Om fördelningen av de ovanstående kategorierna är likvärdiga i 

studien med populationen i sin helhet går det att säga att man har ett relativt representativt underlag. 

En jämförelse presenteras i tabell 1. Fördelningen är någorlunda jämn avseende andelen godkända 

och auktoriserade revisorer i studien i jämförelse med populationen. De manliga respondenternas 

svarsfrekvens är dock något högre än vad deras andel av populationen är. Det kan bero på att många 

av de automatiska svar gällande frånvaro till stor del var från kvinnliga revisorer på 

föräldraledighet.  
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Tabell 1. Status- och könsfördelning av respondenter och populationen 

Fördelning av kön/status Vår studie Andel  Revisorsnämnden Andel  

Man 159 76,44% 2464 67,3% 

Kvinna 49 23,56% 1197 32,7% 

Godkänd revisor 43 20,87% 671 18,3% 

Auktoriserad revisor 163 79,13% 2990 81,7% 

 

Sammanfattningsvis stärker tabellen resultatets representabilitet men det är fortfarande svårt att 

fastställa att resultatet även gäller för samtliga revisorer i Sverige med tanke på det höga bortfallet. 

 

4.2 Principalkomponentanalys 

Kvarstående 209 svar fick gå igenom en Principalkomponentanalys (PCA) vilken genomfördes för 

att undersöka om de olika delarna av enkäten mäter en och samma dimension eller om de mäter 

flera dimensioner. En PCA tillämpades i syftet att föra samman de olika frågorna i enkäten till 

grupper av dimensioner/komponenter. Dessa komponenter fungerar sedan som enskilda variabler 

som representerar olika typer av mått. Vidare statistisk analys underlättas genom att dessa variabler 

kommer att användas som underlag. 

De tio påståendena som användes för att mäta den etiska affärskulturen resulterade efter en PCA i 

enbart en komponent. Detta visar att samtliga tio påståenden starkt mäter delar av och tillsammans 

bildar ett mått på den etiska affärskulturen. Klientinformationsfrågorna som användes som 

kontrollfrågor i testet resulterade i två stycken komponenter efter analysen. En tolkning av 

komponenternas tillhörande påståenden genomfördes och resulterade i en konklusion att en 

komponent mäter i vilken utsträckning respondenten identifierar sig med sin största klient medan 

den andra komponenten mäter hur pass högt anseende klienten har (enligt respondentens 

uppfattning). Professionsinformationsfrågorna gav oss en komponent som mäter hur pass mycket 

respondenterna identifierar sig med revisorsyrket. Sammanfattningsvis resulterade 

principalkomponentanalysen således i fyra komponenter; etisk affärskultur, klientidentifikation, 

klientens image och professionsidentifikation. 

Principalkomponentanalysen genomfördes med hjälp av varimax rotation för att minimera 

variablernas komplexitet. Komplexiteten minskas genom att variationen mellan variablerna 

maximeras, variationen pressas till ett lågt eller högt värde (Vejde, 2012). Då påståendena gällande 
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etisk affärskultur och professionsidentifikation enbart gav oss en komponent vardera kunde dock 

inte en varimax rotation genomföras på dessa variabler. 

Faktorladdningarna, som en principalkomponentanalys resulterar i, visar i vilken utsträckning de 

olika påståendena förklaras av den bakomliggande komponenten. Respektive påstående förklaras 

mer av komponenten vid ett högt värde på faktorladdningen och vice versa (Vejde, 2012). Samtliga 

påståenden i enkäten visar en stark faktorladdning vilket betyder att dessa till stor del förklaras av 

komponenterna. 

Reliabiliteten för var och en av komponenterna testades med hjälp av Cronbachs alpha. Alphavärdet 

bör överstiga 0,6 för att reliabiliteten ska anses vara bra (Bryman & Bell, 2013). Samtliga värden 

för studiens komponenter överstiger 0,6 med råge vilket tyder på en stark reliabilitet. 
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Tabell 2. Principalkomponentanalys 

Komponenter Faktorladdning Cronbach 

alpha 

Etisk affärskultur  0,914 

Organisationen strävar efter att bygga relationer av tillit och respekt med dess 

intressenter. 

0,633  

Organisationens värderingar utgör grunden för hur organisationen sköter sin 

verksamhet i alla hänseenden. 

0,725  

Organisationen balanserar vinstintresset med strävan efter att leverera kundvärde. 0,734  

Erfarna ledare föregår med gott exempel vad gäller personlig integritet. 0,827  

Erfarna ledare förväntar sig etiskt uppförande vid varje nivå/process i företaget. 0,757  

Det finns ett engagemang för kvalitetsprocessen som leder till produkter och 

tjänster av hög kvalitet. 

0,720  

Affärsprocesserna och funktionerna i det dagliga utförandet speglar 

organisationens värderingar. 

0,765  

Affärsbesluten är baserade på organisationens värderingar, inte enbart vinst. 0,846  

Det långsiktiga perspektivet prioriteras framför det kortsiktiga perspektivet. 0,726  

Erfarna ledare betonar att de bygger/upprätthåller ett företag som kommer att 

verka långsiktigt. 

0,820  

Klientidentifikation  0,827 

När någon berömmer min klient känns det som en personlig komplimang. 0,829  

När jag talar om min klient säger jag vanligtvis “vi” istället för “de”. 0,732  

Klientens framgångar är mina framgångar. 0,856  

När någon kritiserar min klient känns det som en personlig förolämpning. 0,832  

Jag är väldigt intresserad av vad andra tycker om min klient. 0,583  

Klientens image  0,739 

Klienten har ett bra rykte i näringslivet. 0,864  

Allmänheten har höga tankar om klienten. 0,886  

Klienten anses vara en av de bästa företagen att arbeta för. 0,690  

Professionsidentifikation  0,810 

När någon kritiserar min profession känns det som en personlig förolämpning. 0,754  

Jag är väldigt intresserad av vad andra tycker om min profession. 0,674  

När jag talar om min profession säger jag vanligtvis “vi” istället för “de”. 0,645  

Min professions framgångar är mina framgångar. 0,830  

När någon berömmer min profession känns det som en personlig komplimang. 0,865  
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4.3 Beskrivande statistik 

Demografisk information om respondenterna presenteras i tabell 3. Respondenterna består till 

största del av män och medelåldern är strax över 50 år. Cirka 80 procent av respondenterna är 

auktoriserade revisorer, de övriga har titeln godkända revisorer. Genomsnittsvärdet för hur länge 

respondenterna har arbetat med revision är dryga 25 år. Spannet på antal anställda i 

revisionsfirmorna går från 5 till 200 000 personer, detta kan innebära att medelvärdet inte ger en 

rättvis bild av hur många som arbetar på respondenternas firmor. Här kan istället medianen som är 

ett centralmått av svaren vara ett mer relevant värde att titta på. Medianvärdet är 75 anställda vilket 

verkar mer rimligt än medelvärdet på 1 952 stycken. 93 revisorer arbetar på en av de fyra största 

revisionsfirmorna i Sverige (Big 4) medan 110 revisorer arbetar på övriga firmor i Sverige. 

Tabell 3 visar även information om de centrala variablerna i studien. Medelvärdet för styrkan på 

den etiska affärskulturen i samtliga revisionsfirmor är 5,971 på en skala från 1 till 7, det vill säga 

nästan två och en halv enhet över skalans mittpunkt. Medelvärdet för styrkan på respondenternas 

objektivitet är 7,088 på en skala från 1 till 10. Standardavvikelsen är dock 2,397 vilket visar på en 

relativt stor variation i objektiviteten. 

I tabell 3 visas resultat för variablerna etisk affärskultur och objektivitet separat för de revisorer som 

arbetar på en av de fyra största revisionsfirmorna i Sverige och de revisorer som arbetar på övriga 

firmor i landet. Medelvärdet för styrkan på den etiska affärskulturen i Big 4-firmor är 5,86 medan 

medelvärdet i övriga firmor är 6,086. Skillnaden i medelvärdet för dessa två grupper visar ett 

signifikansvärde på 0,045 vilket innebär att skillnaden är signifikant med 95 procents säkerhet. 

Medelvärdet för objektiviteten är en aning starkare inom Big 4-firmorna än i övriga firmor. 

Medelvärdena för variabeln objektivitet är dock inte signifikant skilda mellan de två grupperna av 

revisorer. Detta innebär att vi inte kan säkerställa att skillnaden i medelvärdet inte beror på den 

slumpmässiga faktorn. 
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Tabell 3. Beskrivande statistik 

Variabler Frekvens Medelvärde SD Median Min Max 

Man 159      

Kvinna 49      

Godkänd revisor 43      

Auktoriserad revisor 163      

Big 4 93      

Annan revisionsfirma 110      

Ålder  50,550 9,882 52 30 68 

Antal anställda  1 951,86 13 889,376 75 5 200 000 

Erfarenhet (år)  23,97 9,759 25 5 55 

Professionsidentifikation (1-10)  6,398 1,812 6,6 1,40 10 

Klientidentifikation (1-10)  4,072 1,963 4 1 9,2 

Klientens image (1-10)  7,333 1,363 7,333 3 10 

Etisk affärskultur (1-7)  5,971 0,791 6,1 3,3 7 

Etisk affärskultur (Big 4)  5.86 0,815 5,9 3,3 7 

Etisk affärskultur (annan firma)  6,085 0,733 6,2 3,6 7 

Sig. Skillnad  0,045     

Objektivitet (1-10)  7,088 2,397 8 1 10 

Objektivitet (Big 4)  7,120 2,376 8 2 10 

Objektivitet (annan firma)  7,009 2,467 8 1 10 

Sig. Skillnad  0,750     

* Variabler: ‘Big 4’ innebär att revisorn arbetar på någon av de fyra största revisionsfirmorna i Sverige. ‘Annan revisionsfirma’ avser 

övriga revisionsfirmor i Sverige. ‘Ålder’ avser hur många år revisorn är. ‘Antal anställda’ avser hur många som är anställda på 

revisionsfirman som revisorn arbetar på. ‘Erfarenhet’ avser hur många år revisorn har arbetat som revisor. ‘Professionsidentifikation’ 

är ett mått på i vilken utsträckning revisorn identifierar sig med revisorsyrket. ‘Klientidentifikation’ är ett mått på i vilken 

utsträckning revisorn identifierar sig med klienten. ‘Klientens image’ är ett mått på hur pass högt anseende klienten har. ‘Etisk 

affärskultur’ mäter hur pass stark den etiska affärskulturen är i revisionsfirman som revisorn arbetar på. ‘Objektivitet’ mäter i vilken 

utsträckning revisorn är villig att acceptera den metod som klienten föredrar. En variabel som följs av (Big 4) eller (övriga firmor) 

innebär att resultatet redovisas separat för de två grupperna. 

 

I tabell 4 presenteras beskrivande statistik för svar gällande den etiska affärskulturen för varje 

påstående separat för de revisorer som arbetar på en av de fyra största revisionsfirmorna i Sverige 

och de revisorer som arbetar på övriga firmor i Sverige. De påståenden som finns med i tabellen är 

uppdelade i de fem dimensioner som mäter den etiska affärskulturen i enlighet med EBCS. En 
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redogörelse av hur svaren fördelar sig mellan de två grupperna av revisorer presenteras för var och 

en av dessa dimensioner.  

Värderingsstyrd 

Big 4-firmorna har ett lägre medelvärde än de övriga firmorna i dimensionen som mäter i vilken 

utsträckning gemensamma värderingar och respekt gentemot intressenter genomsyrar arbetet i 

organisationen. Skillnaden är ytterst marginell och medianen visar samma värde för båda 

grupperna. 

Balans av intressenter 

När det gäller den del av den etiska affärskulturen som handlar om hur organisationer balanserar 

strävan efter att leverera ett värde till samtliga intressenter med sitt vinstintresse har Big 4-firmorna 

ett lägre medelvärde än de övriga firmorna. Medelvärdet för Big 4-firmorna är 5,742 medan svaren 

från den andra gruppen har medelvärdet 6,009. Minimi- och maximivärdet samt medianvärdet är 

likadana för de två grupperna. Standardavvikelsen är högre för gruppen av övriga firmor vilket 

tyder på att det finns en märkbar skillnad i dimensionen med tanke på att medelvärdet trots det har 

ett högre värde för denna grupp. 

Ledarskapseffektivitet 

De revisorer som inte arbetar på en Big 4-firma håller i något större utsträckning med om 

påståendet “Erfarna ledare föregår med gott exempel vad gäller personlig integritet” än de 

revisorer som arbetar på en Big 4-firma. När det gäller påståendet som handlar om hur pass mycket 

ledare inom organisationen förväntar sig ett etiskt korrekt beteende har grupperna i princip svarat 

likadant. 

Processintegritet 

När det kommer till engagemang för kvalitetsprocessen inom organisationen visar Big 4-firmorna 

ett något högre medelvärde än den andra gruppen. Icke Big 4-firmor visade däremot på ett något 

högre medelvärde vad gäller processernas avspegling i organisationens värderingar. 

Långsiktigt perspektiv 

Samtliga påståenden avseende ett långsiktigt perspektiv inom organisationen har resulterat i ett 

något lägre värde för de revisorer som arbetar på en av de fyra största revisionsfirmorna. Resultatet 

tyder således på att övriga revisionsfirmor har ett något starkare fokus på det långsiktigta 

perspektivet. 
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Sammanfattningsvis ser vi inte några markanta skillnader i den etiska affärskulturen mellan de två 

olika typerna av revisionsfirmor. Den etiska affärskulturen tenderar att vara något starkare i de 

firmor som inte är en av de fyra största revisionsfirmorna, skillnaderna är dock väldigt små.  
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Tabell 4. Beskrivande statistik i detalj för den etiska affärskulturens dimensioner 

Dimensioner Big 4 

Annan firma 

Medelvärde SD Median Min Max 

Värderingsstyrd       

Organisationen strävar efter att bygga relationer av 

tillit och respekt med dess intressenter. 

Big 4 

Annan firma 

6,581 

6,636 

0,697 

0,631 

7 

7 

3 

4 

7 

7 

Organisationens värderingar utgör grunden för hur 

organisationen sköter sin verksamhet i alla 

hänseenden. 

Big 4 

Annan firma 

6,054 

6,064 

0,988 

1,016 

6 

6 

3 

2 

7 

7 

Balans av intressenter       

Organisationen balanserar vinstintresset med 

strävan efter att leverera kundvärde. 

Big 4 

Annan firma 

5,742 

6,009 

1,072 

1,159 

6 

6 

2 

2 

7 

7 

Ledarskapseffektivitet       

Erfarna ledare föregår med gott exempel vad gäller 

personlig integritet. 

Big 4 

Annan firma 

5,871 

6,120 

1,035 

1,048 

6 

6 

2 

3 

7 

7 

Erfarna ledare förväntar sig etiskt uppförande vid 

varje nivå/process i företaget. 

Big 4 

Annan firma 

6,258 

6,266 

0,806 

0,846 

6 

6 

4 

3 

7 

7 

Process-integritet       

Det finns ett engagemang för kvalitetsprocessen 

som leder till produkter och tjänster av hög kvalitet. 

Big 4 

Annan firma 

6,172 

6,100 

0,951 

0,938 

6 

6 

2 

2 

7 

7 

Affärsprocesserna och funktionerna i det dagliga 

utförandet speglar organisationens värderingar. 

Big 4 

Annan firma 

5,753 

5,918 

0,868 

0,869 

6 

6 

3 

3 

7 

7 

Långsiktigt perspektiv       

Affärsbesluten är baserade på organisationens 

värderingar, inte enbart vinst. 

Big 4 

Annan firma 

5,409 

5,800 

1,182 

1,195 

5 

6 

2 

2 

7 

7 

Det långsiktiga perspektivet prioriteras framför det 

kortsiktiga perspektivet. 

Big 4 

Annan firma 

5,077 

5,773 

1,327 

1,194 

5 

6 

2 

1 

7 

7 

Erfarna ledare betonar att de bygger/upprätthåller 

ett företag som kommer att verka långsiktigt. 

Big 4 

Annan firma 

5,613 

6,056 

1,286 

1,118 

6 

6 

2 

1 

7 

7 

 

 

4.4 Korrelations- och regressionsanalys  

4.4.1 Korrelationsanalys 

För att se om det finns samband mellan två variabler tittar vi på hur kombinationen av svar för 

variablerna ser ut i en korrelationstabell. Vi ser styrkan genom att mäta hur utspridda variablerna är 

i relation till varandra. Om likartade svar för den ena variabeln verkar bilda ett mönster med 

likartade svar för den andra variabeln, så tyder det på att det finns ett statistiskt samband mellan 
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variablerna. Ju starkare samband desto mer tenderar värdena att centreras runt en tänkt linje. Eller 

det motsatta, ju svagare samband det är mellan variablerna, desto spretigare är de kombinerade 

svarens fördelning (Eliasson, 2006). Ett korrelationsvärde visar om det finns ett samband mellan två 

variabler och kan variera från -1 till +1. Vid ett perfekt negativt samband är korrelationsvärdet -1, 

detta innebär att den ena variabeln minskar med en enhet när den andra variabeln ökar med en 

enhet. Om korrelationsvärdet är +1 är sambandet perfekt positivt och innebär att den ena variabeln 

ökar med en enhet när den andra gör det. Ett korrelationsvärde som är 0 innebär att det inte finns 

något som helst linjärt samband mellan variablerna. Ju närmre korrelationsvärdet är 0, desto svagare 

är korrelationen (Bryman & Bell, 2013; Vejde, 2012). 

Korrelationen mellan variablerna i studien har beräknats enligt Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient som enligt Vejde (2012) är en av de vanligare 

koefficienterna som används vid korrelationsprövning. Korrelationerna mellan variablerna i den här 

studien presenteras i tabell 5. Analysen har inte resulterat i ett signifikant samband mellan etisk 

affärskultur och objektivitet. Analysen har inte heller visat några signifikanta samband mellan 

objektivitet och etisk affärskultur, klientidentifikation, klientens image eller 

professionsidentifikation. Detta tyder på att respondenternas objektivitet inte påverkas av dessa 

variabler. Den här studien handlar dock inte om hur objektiviteten påverkas av klientidentifikation, 

professionsidentifikation eller klientens image. Dessa variabler finns med på grund av att tidigare 

studier har visat att de påverkar revisorers objektivitet och fungerar därmed som kontrollvariabler. 

En signifikant korrelation på 95 % signifikansnivå avslöjas dock mellan objektivitet och antal 

anställda i tabellen. Korrelationen är negativ och har värdet -0,148. Det tyder på ett ytterst svagt 

negativt samband mellan revisorns objektivitet och antal anställda i revisionsfirman. 

I korrelationsanalysen fann vi ett starkt positivt samband mellan respondenternas ålder och 

erfarenhet. Sambandet är logiskt med tanke på att de revisorer som är äldre troligtvis har arbetat 

längre och därmed besitter mer erfarenhet. När två oberoende variabler korrelerar väldigt starkt kan 

det bli svårt att hålla isär effekterna av de två variablerna på den beroende variabeln i en multipel 

regressionsanalys. Vi har på grund av detta valt att ta bort variabeln ålder i den multipla 

regressionsanalysen. 

Vidare kan övriga korrelationer med signifikanta värden markerade med asterisk utläsas i tabell 5, 

då dessa inte tillför något för studiens frågeställning lämnas de okommenterade. 
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Tabell 5. Korrelationsanalys 

Variabler Etiskaffär

skultur 

Antal 

anställda 

Klientident. Klientens 

image 

Professio

nsident. 

Ålder Kön Erfarenhet Big 4/annan 

firma 

Objektivitet 0,045 -0,148* -0,030 -0,007 -0,084 0,126 0,046 0,081 0,023 

Etisk 

affärskultur 
 0,066 -0,076 -0.299** 0,167 0,069 0,022 0,116 -0,132 

Antal 

anställda 
  0,008 0,137 -0,091 -0,147* 0,031 -0,125 0,139* 

Klientident.    0,000 0,409** 0,134 0,132 0,131 0,002 

Klientens 

image 
    0,069 0,037 0,052 0,055 0,107 

Professionsid.      0,072 0,026 0,080 0,089 

Ålder       0,280** 0,880** -0,100 

Kön        0,223** 0,002 

Erfarenhet         -0,056 

 

“*” p < 0,05, “**” p < 0,01. I de fall en variabel är dikotom (endast antar två värden) och en variabel är ordinal visas en punktbiserial 

korrelation. I de fall båda variablerna är dikotoma visas en phi-koefficient. Variabler: ‘Objektivitet’ mäter i vilken utsträckning 

revisorn är villig att acceptera den metod som klienten föredrar. ‘Etisk affärskultur’ mäter hur pass stark den etiska affärskulturen är i 

revisionsfirman som revisorn arbetar på. ‘Antal anställda’ avser hur många som är anställda på revisionsfirman som revisorn arbetar 

på. ‘Klientidentifikation’ är ett mått på i vilken utsträckning revisorn identifierar sig med klienten. ‘Klientens image’ är ett mått på 

hur pass högt anseende klienten har enligt revisorns uppfattning. ‘Professionsidentifikation’ är ett mått på i vilken utsträckning 

revisorn identifierar sig med revisorsyrket. ‘Ålder’ avser hur många år revisorn är. ‘Kön’ är en dikotom variabel som är 0 för kvinnor 

och 1 för män. ‘Erfarenhet’ avser hur många år revisorn har arbetat som revisor. ‘Big 4/annan firma’ är en dikotom variabel som är 1 

för de revisorer som arbetar på någon av de fyra största revisionsfirmorna i Sverige och 0 för de revisorer som arbetar på övriga 

revisionsfirmor i Sverige. 

 

4.4.2 Regressionsanalys 

För att se om det finns ett orsakssamband mellan två variabler tittar vi på oberoende variabler (de 

komponenter som vi fått fram i principalkomponentanalysen) och jämför dem med den variabeln 

som påverkas, den så kallade beroende variabeln. Objektiviteten är den beroende variabeln i vår 

studie. Vid direkt orsakssamband mellan två variabler gäller det att kunna utesluta att andra 

variabler har kunnat inverka på sambandet mellan de variabler som studeras. Skensamband är när 

en bakomliggande variabel påverkar de båda variablerna som undersöks. Ett annat exempel på när 

andra variabler inverkar är indirekta samband där en variabel som kommer emellan är den som 

förmedlar sambandet mellan de två variabler som mäts. Det kan också finnas fler orsaksvariabler än 

den oberoende variabel som studeras (Eliasson, 2006). Vi har på grund av detta haft i åtanke att det 

finns fler faktorer som spelar in och påverkar objektiviteten. För att motverka problematiken har 
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kontrollvariabler som består av andra faktorer som anses påverka objektiviteten lagts till i 

regressionsanalysen. På så vis sållas de effekter som dessa variabler har på objektiviteten bort från 

de samband som undersöks i studien. 

R
2
 visar hur stor andel av variationen i den beroende variabeln som förklaras av de oberoende 

variablerna. Justerad R
2
 är ett justerat mått som tar hänsyn till hur pass många oberoende variabler 

som ingår i regressionen. R
2 

kan överskatta den förklarade variansen i de fall regressionen 

innehåller många oberoende variabler, det justerade måttet tar hänsyn till detta och justerar därför 

ned värdet. 

I tabell 6 testas objektiviteten som den beroende variabeln gentemot de oberoende variablerna etisk 

affärskultur, antal anställda, klientidentifikation, klientens image, professionsidentifikation, kön, 

erfarenhet samt Big 4/annan firma. R
2
-värdet för regressionen i tabellen är 0,037 vilket är väldigt 

lågt. Det justerade R
2
-värdet på -0,011 är dessutom negativt. Variationen i variabeln objektivitet 

förklaras således i princip inte alls av de oberoende variablerna. 

Graden av den etiska affärskulturen och objektiviteten visar på ett positivt samband. Vi kan dock 

inte fastställa att detta stämmer då resultatet inte är signifikant. Den enda variabeln i regressionen 

som visar signifikans är antal anställda. Riktningskoefficienten mellan den oberoende variabeln 

antal anställda och den beroende variabeln objektivitet har signifikansvärdet 0,037 vilket innebär att 

signifikansnivån på 95 procent uppnås. Riktningskoefficienten har värdet -2,634E-5 vilket innebär 

att sambandet är negativt med en riktning på 0,2634 miljondelar. Värdet är så pass nära 0 att det inte 

visar något samband mellan objektivitet och antal anställda. 
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Tabell 6. Multipel regressionsanalys 1 

Sammanfattning R R
2
 Justerat  R

2
 Std. Error 

Oberoende variabler: (Konstanter), Etisk affarskultur, Antal anställda, 

Klientidentifikation, Klientens image, Professionsidentifikation, Kön, 

Erfarenhet, Big 4/annan revisionsfirma 

0,193
a
 0,037 -0,011 2,385 

 

Beroende variabel Objektivitet 

Oberoende variabler Riktningskoefficient Signifikansnivå 

Etisk affärskultur 0,120 0,559 

Antal anställda i revisionsfirman -2,634E-5* 0,037 

Klientidentifikation 0,054 0,795 

Klientens image 0,017 0,931 

Professionsidentifikation -0,178 0,399 

Kön 0,187 0,673 

Erfarenhet 0,012 0,521 

Big 4/annan revisionsfirma      0,059 0,878 

 

 “*” p < 0,05, “**” p < 0,01. Beroende variabel: ‘Objektivitet’ mäter i vilken utsträckning revisorn är villig att acceptera den metod 

som klienten föredrar. Oberoende variabler: ‘Etisk affärskultur’ mäter hur pass stark den etiska affärskulturen är i revisionsfirman 

som revisorn arbetar på. ‘Antal anställda i revisionsfirman’ avser hur många som är anställda på revisionsfirman som revisorn arbetar 

på. ‘Klientidentifikation’ är ett mått på i vilken utsträckning revisorn identifierar sig med klienten. ‘Klientens image’ är ett mått på 

hur pass högt anseende klienten har enligt revisorns uppfattning. ‘Professionsidentifikation’ är ett mått på i vilken utsträckning 

revisorn identifierar sig med revisorsyrket. ‘Kön’ är en dikotom variabel som är 0 för kvinnor och 1 för män. ‘Erfarenhet’ avser hur 

många år revisorn har arbetat som revisor. ‘Big 4/annan revisionsfirma’ är en dikotom variabel som är 1 för de revisorer som arbetar 

på någon av de fyra största revisionsfirmorna i Sverige och 0 för de revisorer som arbetar på övriga revisionsfirmor i Sverige. 

 

För att se om regressionsanalysen kan resultera i ett högre R
2
-värde väljer vi att ta bort vissa 

variabler som visar på en låg korrelation med objektiviteten i korrelationstabellen. Variablerna kön, 

klientens image och klientidentifikation visade på en låg korrelation och filtrerades bort på grund av 

det. Även variabeln Big 4/annan revisionsfirma togs bort då denna, precis som antal anställda, 

mäter storleken på företaget. Efter dessa justeringar resulterade regressionen (tabell 7) i ett högre 

värde på R
2
 och ett positivt värde på justerat R

2
. Värdet är dock fortfarande väldigt lågt vilket 

innebär att variationen i den beroende variabeln inte direkt kan förklaras av de oberoende 

variablerna. 
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Tabell 7. Multipel regressionsanalys 2 

Sammanfattning R R
2
 Justerat R

2
 Standarderror 

Oberoende variabler: (Konstant), Etisk affärskultur, Antal 

anställda,  Proffessionsidentifikation, Erfarenhet. 
0,189

a
 0,036 0,014 2,377 

 

Beroende variabel Objektivitet 

Oberoende variabler Riktningskoefficient Signifikans 

Etisk affärskultur 0,170 0,346 

Antal anställda i revisionsfirman -2,625E-5* 0,032 

Professionsidentifikation -0,186 0,301 

Erfarenhet 0,012 0,506 

 

 “*” p < 0,05, “**” p < 0,01. Beroende variabel: ‘Objektivitet’ mäter i vilken utsträckning revisorn är villig att acceptera den metod 

som klienten föredrar. Oberoende variabler: ‘Etisk affärskultur’ mäter hur pass stark den etiska affärskulturen är i revisionsfirman 

som revisorn arbetar på. ‘Antal anställda i revisionsfirman’ avser hur många som är anställda på revisionsfirman som revisorn arbetar 

på. ‘Professionsidentifikation’ är ett mått på i vilken utsträckning revisorn identifierar sig med revisorsyrket. ‘Erfarenhet’ avser hur 

många år revisorn har arbetat som revisor.  

 

Avslutningsvis undersöker vi om det finns ett samband mellan den etiska affärskulturen och 

storleken på revisionsfirmorna. Den etiska affärskulturen fungerar då som beroende variabel medan 

antal anställda och typ av företag fungerar som oberoende variabler. I det här fallet kan 

kontrollvariabler ej adderas då vi inte har undersökt andra variabler som kan tänkas påverka den 

etiska affärskulturen. Resultatet av regressionsanalysen presenteras i tabell 8. Värdet på R
2
 är 0,024 

och det justerade R
2
-värdet är 0,013, variationen i den beroende variabeln kan således förklaras till 

en väldigt liten del av variationen i den oberoende variabeln. Riktningskoefficienten för variabeln 

antal anställda är inte signifikant. Riktningskoefficienten för variabeln Big 4/annan revisionsfirma 

på -0,278 har däremot ett signifikansvärde på 0,054. Resultatet tyder på att det finns ett svagt 

negativt samband mellan mellan den oberoende variabeln typ av firma och den beroende variabeln 

etisk affärskultur. Ett svagt negativt samband mellan dessa variabler innebär att den etiska 

affärskulturen är något svagare i Big 4-firmorna. 
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Tabell 8. Multipel regressionsanalys 3 

Sammanfattning R R
2
 Justerat R

2
 Standarderror 

Oberoende variabler: (Konstant), Antal anställda, Big 4/annan 

revisionsfirma 
0,154

a
 0,024 0,013 0,978 

 

Beroende variabel Etisk affärskultur 

Oberoende variabler Riktningskoefficient Signifikans 

Antal anställda 5,6761E-6 0,247 

Big 4/annan revisionsfirma -0,278 0,054 

  

 “*” p < 0,05, “**” p < 0,01. Beroende variabel: ‘Etisk affärskultur’ mäter hur pass stark den etiska affärskulturen är i 

revisionsfirman som revisorn arbetar på. Oberoende variabel: ‘Antal anställda i revisionsfirman’ avser hur många som är anställda på 

revisionsfirman som revisorn arbetar på. 

 

4.4.3 Ytterligare tester efter diverse justeringar 

Respondenternas svar på antal anställda visade sig innehålla en “outlier” där en respondent 

besvarade frågan med att revisionsfirman har 200 000 anställda. Det näst största värdet på antal 

anställda är 4 000. Med detta i åtanke har vi valt att testa korrelationen och regressionen utan 

förstnämnd respondents data, med anledning av att en eventuell skev fördelning kan påverka 

resultatet och visa på felaktiga samband. Efter justering förändrades korrelationen mellan antal 

anställda och objektiviteten från att visa på ett signifikant svagt samband med korrelationsvärdet -

0,148 till att inte visa något samband överhuvudtaget (korr. 0,009, sig. 0,901). Regressionsanalysen 

förändrades också genom att sambandet mellan antal anställda och objektiviteten förlorade sin 

signifikans. Regressionsanalysen med etisk affärskultur som beroende variabel och Big 4/annan 

firma som oberoende variabel resulterade däremot i ett signifikant värde på 95 procents nivå med 

riktningskoefficienten -0,449. Resultatet tyder på att den etiska affärskulturen är något svagare i de 

fyra största revisionsfirmorna i Sverige än i övriga revisionsfirmor. Förklaringsgraden är dock låg 

med ett R
2
-värde på 0,027 och ett justerat R

2
-värde på 0,016. 

På grund av att de oberoende variablerna i regressionsanalyserna i tabell 6 och 7 inte visade sig 

förklara variationen i den beroende variabeln objektiviteten har vi testat att addera ytterligare 

kontrollvariabler som kan tänkas påverka objektiviteten. De kontrollfrågor som adderades var 

klientens betydelse för revisionsfirman, klientens storlek samt om revisorn hade titeln 

manager/partner eller inte. Regressionsanalysen med dessa variabler resulterade dock inte i en 

starkare förklaringsgrad och inga signifikanta samband uppdagades. 
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Som tidigare nämnt fann vi inte något signifikant samband mellan objektivitet och om revisorn 

arbetar på en Big 4-firma eller inte. Med tanke på att all tidigare forskning pekar på att 

objektiviteten är starkare hos revisorer som arbetar i en Big 4-firma ville vi säkerställa att resultatet 

inte beror på de justeringar vi gjorde av den insamlade datan. Vi tog bort svar från de revisorer som 

arbetar på en firma med mindre än fem anställda för att inte inkludera dessa svar i mätningen av den 

etiska affärskulturen. Dessa svar är dock relevanta i analysen när styrkan på objektiviteten mäts. En 

korrelationsanalys genomfördes således för att kontrollera om resultatet blir annorlunda när de 

tidigare borttagna svaren är med. Resultatet efter justering visade dock inte heller någon signifikant 

korrelation mellan variablerna. 
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5. Slutsats och diskussion 

 

I det avslutande kapitlet diskuteras studiens resultat och frågeställningarna från kapitel 1.3 besvaras. 

Kritiska reflektioner avseende arbetet samt förslag till framtida forskning presenteras. 

 

5.1 Diskussion av resultat samt slutsats 

Tidigare studier har givit bilden av att det råder skillnader mellan stora och små revisionsfirmor, 

både vad det gäller deras kultur och revisorers objektivitet. Större firmor har visat sig ha bättre 

kvalitet på sitt arbete och starkare objektivitet (DeAngelo, 1981; Chi et al., 2012; Pierce & 

Sweeney, 2010). Det har spekulerats i att större firmor ska ha en starkare kultur och konstaterats att 

den etiska kulturen är en av de mest vitala faktorerna för att motverka ett oetiskt beteende (Douglas 

et al., 2001; Trevino & Weaver, 2003). Utifrån den tidigare forskningen har vi önskat undersöka om 

den etiska affärskulturen är starkare i större firmor och om den etiska affärskulturen har en positiv 

effekt på revisorers objektivitet. 

Med utgångspunkt från de resultat som givits i föregående avsnitt har vi för avsikt att besvara 

frågeställningarna för studien nedan.  

 

➢ Ser den etiska affärskulturen olika ut beroende på revisionsfirmors storlek? Om ja, vilka är 

skillnaderna? 

 

Resultatet av undersökningen antyder att det överlag råder en något starkare etisk affärskultur i de 

mindre revisionsfirmorna. Medelvärdet för den sammanlagda etiska affärskulturen i mindre 

revisionsfirmor fastställdes till 6,085 medan medelvärdet för de stora firmorna fastställdes till 5,86. 

För att se hur spridningen mellan de olika dimensionerna av den etiska affärskulturen ter sig har vi 

studerat fördelningen av svaren på varje påstående i enkäten. Samtliga påståenden förutom ett visar 

på ett högre värde för gruppen av icke Big 4-firmor. Den etiska affärskulturen är således överlag 

något starkare i de revisionsfirmor som inte är en av de fyra största i nio av tio påståenden. 

Det enda påståendet som gav ett resultat som visade på en starkare etisk affärskultur i Big 4-firmor 

var “Det finns ett engagemang för kvalitetsprocessen som leder till produkter och tjänster av hög 

kvalitet”. Medelvärdet för svaren från de revisorer som arbetar på Big 4-firmor var något högre än 

medelvärdet för den grupp av revisorer som arbetar i övriga revisionsfirmor. DeAngelo (1981) har 

hävdat att storleken på revisionsfirmor används som en indikator för kvaliteten på arbetet. 

Resultatet för påståendet som antyder att Big 4-firmor fokuserar på kvaliteten på produkter och 
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tjänster i högre utsträckning än mindre firmor går i linje med DeAngelos (1981) tidigare studier. Då 

det i tidigare studier visat sig att bristande kvalitet i större utsträckning finns i firmor som i sitt 

arbetssätt tillåter oregelbundna genvägar (Willet & Page, 1996; Pierce & Sweeney, 2005) kan vi 

härleda detta till vårt resultat. En spekulation är att mindre firmor inte har lika hårda processer att 

följa, vilket även stämmer med Pratt och Beaulieus (1992) antagande att tillgång till mer rigida 

kontrollsystem är en bidragande orsak till varför större firmor har bättre kvalitet. Å andra sidan går 

det att problematisera DeAngelos (1981) tidigare forskning med tanke på att vår undersökning 

överlag pekar på att de mindre firmorna har en starkare etisk affärskultur. DeAngelo (1981) menar 

att större firmor har ett mer etiskt förhållningssätt när det gäller objektivitet på grund av att de har 

mer att förlora vid ett misslyckande. Vi tänker dock att små firmor är mer beroende av sina klienter 

då en förlorad klient kan innebära ekonomiska förluster som hotar företagets existens. Små firmor 

har antagligen färre klienter och en mindre ekonomisk buffert. Boone et al. (2010) och Lai (2013) 

framhäver också att små firmor är mer beroende av sina klienter, de menar dock att det istället kan 

bidra till en minskad objektivitet då de är mer mottagliga för klientens påtryckningar. Båda 

resonemangen stödjer således att små firmor är mer beroende av sina klienter, de innefattar dock två 

olika synsätt på problematikens konsekvenser vad gäller objektiviteten. 

I korrelationsanalysen fann vi inget signifikant samband mellan den etiska affärskulturen och antal 

anställda. Regressionsanalysen med den etiska affärskulturen som beroende variabel och antal 

anställda som oberoende variabel resulterade inte heller i något signifikant samband. Däremot fann 

vi ett någorlunda signifikant samband (p-värde 0,054) i regressionsanalysen med den etiska 

affärskulturen som beroende variabel och typ av företag som oberoende variabel. Sambandet var 

svagt negativt vilket går i linje med den beskrivande statistiken i resultatkapitlet som visade att den 

etiska affärskulturen är något svagare i Big 4-firmor än i övriga firmor. 

Skillnaden i resultatet överlag talar emot vår tes om att större firmor har starkare etisk affärskultur 

än mindre. Den tyder istället på att förhållandet är det motsatta, om än i liten utsträckning. Vi har 

funderat på varför resultatet inte visar några stora skillnader i den etiska affärskulturen med tanke 

på att tidigare forskning talar för det. Är det ett förlegat tankesätt att större firmor skulle ha starkare 

etisk affärskultur än mindre? En tanke som slår oss är att mindre firmor kanske har större inblick i 

alla processer i företaget och därmed större chans att arbeta mot oetiska handlingar i ett tidigt stadie 

om det uppstår ett dilemma. Mindre firmor kanske även har lättare att sprida värderingar inom 

företaget då det inte krävs lika stor insats? Eller kan det vara så att anställda i mindre firmor inte är 

lika benägna att kritisera brister i organisationen och dess etiska affärskultur? Möjligen har de en 

starkare lojalitet med företaget och ett större eget ansvar för den etiska affärskultur som råder. Det 
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kan innebära att kritik mot företagets etiska affärskultur kan uppfattas som kritik mot det egna 

etiska förhållningssättet. I ett stort företag har de anställda antagligen inte lika nära kontakt med 

ägarna av företaget vilket skulle kunna bidra till att kritik lättare kan uttryckas. Bamber och Iyer 

(2002; 2007) menar att revisorer som arbetar nära sina klienter och identifierar sig med dem kan 

brista i sin objektivitet. Vi drar paralleller till mindre firmors anställda som bör ha en mer nära 

kontakt med företagets chefer och kanske även identifierar sig med dem i större utsträckning. Bidrar 

det till en lägre objektivitet när det kommer till att bedöma hur den etiska affärskulturen ser ut i 

företaget? 

Sweeney et al. (2010) menar att ju fler anställda ett företag har desto större risk är det att en anställd 

handlar på ett oetiskt sätt. På samma sätt kanske ledningen inte har kontroll över de anställda i ett 

stort företag när de uttrycker kritik mot företaget. Det har i tidigare forskning visat sig att 

omotiverade och missnöjda anställda är mer benägna till att genomföra oetiska handlingar 

(Skarlicki, Folger & Tesluk, 1999; Kaptein, 1998). Pattern (1995) har funnit att revisorer i mindre 

firmor känner en högre grad av arbetstillfredställelse än revisorer i Big 4-firmor. Kanske är det 

svårare att se om en anställd är missnöjd eller omotiverad i ett större företag då det finns fler 

anställda att ta hänsyn till. Detta skulle kunna leda till svagheter i det etiska förhållningssättet i stora 

företag. 

Sammanfattningsvis har många tankar och spekulationer uppstått men slutsatsen är att det överlag 

råder en något starkare etisk affärskultur i de mindre revisionsfirmorna i studien. 

 

➢ Finns det ett positivt samband mellan graden av en god etisk affärskultur och revisorers 

objektivitet? 

 

För att besvara den andra frågan huruvida ett samband mellan den etiska affärskulturen och graden 

av revisorernas objektivitet existerar har vi analyserat respondenternas svar på objektivitetstestet i 

kombination med resultatet från måttet av den etiska affärsskulturen. Korrelationsanalysen (tabell 5) 

visar ett positivt värde mellan variablerna på 0,045, dock är värdet inte signifikant, detsamma gäller 

i de multipla regressionsanalyserna. Därmed går det inte att påvisa något samband mellan den etiska 

affärskulturen och graden av revisorers objektivitet. Korrelationsvärdet är dessutom väldigt nära 0 

vilket gör att sambandet skulle vara ytterst svagt även om värdet var signifikant. Resultatet tyder på 

att respondenternas objektivitet inte påverkas av den etiska affärskulturen. 
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Med hänsyn tagen till bortfallet och resultatet av korrelationsanalysen är slutsatsen att studien inte 

kan påvisa om det finns ett samband eller ej mellan den etiska affärskulturen och revisorers 

objektivitet.  

 

5.2 Kritiska reflektioner 

Funderingar har uppstått huruvida resultatet som tyder på att objektiviteten inte påverkas av den 

etiska affärskulturen kan anses representera hur det ter sig i verkligheten. Vi ifrågasätter huruvida 

objektivitetstestet verkligen räcker till för att mäta revisorers objektivitet. Kan svaren utifrån det fall 

som revisorerna får ta ställning till mäta objektiviteten på ett tillförlitligt sätt? Vi finner det osäkert 

att bedöma revisorers objektivitet utifrån enbart en fråga. En respondent ansåg att frågan var ställd 

utifrån en ålderdomlig uppfattning om hur revision fungerar och är organiserad i dagens näringsliv. 

En annan respondent svarade att frågan innehåller felaktiga antaganden om att revisorer inte kan 

fastställa materialitet och att det därför inte går att svara på frågan. Respondenten menar att 

situationen som frågan är uppbyggd på är osannolik vilket även går i linje med en annan respondent 

som anser att situationen i testet inte speglar hur revisionsbranschen fungerar i dagens samhälle. På 

grund av resultatet samt respondenternas svar känner vi i efterhand att det hade varit klokt att mäta 

objektiviteten med flera typer av mått. Fler objektivitetstest skulle kunna stärka resultatet som 

visade att respondenternas objektivitet inte påverkas av den etiska affärskulturen alternativt 

motbevisa resultatet och visa att ett samband existerar. 

Genom att kritiskt granska de demografiska frågor som vi har ställt till respondenterna kan vi efter 

att ha läst vissa svar se att en del frågor borde ha förtydligats. Det bör inte finnas någon möjlighet 

för respondenterna att missförstå frågan. Detta märktes på frågan gällande hur många anställda de 

är i företaget. En respondent besvarade denna fråga med: “På kontoret? I Sverige? Eller i 

världen?“. Det visar tydligt att vi borde ha ställt frågan mer konkret, vilket även visat sig i 

respondenternas svarsfördelning avseende antalet anställda som varierar mellan 5 till 200 000 

personer. Vi kompenserar detta med vår demografiska fråga om de arbetar på en Big 4-firma eller 

ej. På så vis kan vi jämföra skillnader mellan Big 4-firmor och övriga firmor. Vi har även valt att 

utföra korrelations- och regressionsanalysen utan en respondents svar då denne var den ende som 

hade svarat att de hade 200 000 anställda i sin organisation medan resterande svarsalternativ som 

max uppgick till 4 000 anställda. 
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5.3 Förslag till fortsatt forskning 

Bortfallet och den låga svarsfrekvensen leder till att vi inte uppnår ett tillräckligt representativt urval 

för vår studie då vi hade en önskan att kunna göra generaliseringar av studiens resultat. Ett förslag 

till fortsatt forskning är att göra en likadan studie med ett mer tillförlitligt och representativt urval 

för att kunna säga något om hur den etiska affärskulturen skiljer sig åt mellan Big 4 och inte Big 4-

firmor. 

Det är svårt att säga huruvida studiens resultat kan säga något om skillnaderna mellan stora och små 

revisionsfirmor överlag eller om frågorna “tvingar” respondenten till att svara på ett sätt som denne 

tror är önskvärt. Undersökningen är utformad utifrån olika påståenden där revisorn får markera var 

på en skala han/hon anser sig eller sin organisation bäst stämma in. Undersökningen ger inget 

utrymme för revisorernas djupgående åsikter och tankar vilket skulle vara av intresse i en fortsatt 

studie. Det skulle exempelvis vara intressant att intervjua revisorer som har arbetat i både små och 

stora revisionsfirmor för att ta del av deras erfarenheter och syn på den etiska affärskulturen och 

eventuella skillnader sinsemellan. Vi uppmuntrar därför till att fortsätta denna forskning med en 

kvalitativ studie inom området. 

Boone et al. (2010) har funnit stora skillnader mellan den upplevda och den faktiska kvaliteten i 

revisionsfirmor. På samma vis kanske det finns skillnader mellan den upplevda etiska affärskulturen 

och den faktiska etiska affärskulturen. Vi tror därför att en deltagande studie i form av observation 

skulle vara lämpligt för att ge en mer objektiv bild av den etiska affärskulturen. En 

observationsstudie ger inte utrymme för deltagarnas eventuellt partiska åsikter i lika stor 

utsträckning. Det kan exempelvis vara så att revisorerna vill framhäva det positiva med den firman 

de arbetar på för tillfället. 

Avslutningsvis vill vi uppmuntra till vidare forskning inom ämnesområdet då vi är övertygade om 

att ökad kunskap kan bidra till det viktiga arbetet med att stärka organisationers etiska affärskultur 

samt revisorers objektivitet. 
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