
   

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det autentiska transformativa ledarskapets 
effekter inom revisionsbyråer 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Hanna Vozila Uhlin 
Jessica Hermansson 

 
 
 

 
 
 

VT 2015 
  

 
 
 Examensarbete, kandidat, 15 hp 

Företagsekonomi 
Redovisning distans 
Ekonomprogrammet 

 

 
  

 
 
 

Handledare: Jan Svanberg 
Examinator: Stig Sörling 

 
  

 
 
 



 

Förord 

 

Med denna kandidatuppsats avslutar vi nu tre års studier vid Högskolan i Gävle. Resan hit har 

varit full av såväl medgångar som motgångar. Vi har lärt oss mycket om oss själva och har insett 

att med en stor dos självdisciplin och en lika stor vilja så klarar man det mesta. Den här tiden har 

dessutom gett oss en stor självsäkerhet att tro på våra drömmar, något som vi nu kommer att ta 

med oss ut i arbetslivet. 

 

Vi vill rikta ett tack till vår handledare Jan Svanberg samt även tacka vår examinator Stig Sörling 

för värdefulla tips och råd. Ett stort tack går även till våra respondenter som tagit sig tid att 

besvara vår enkät, utan er hade studien varit omöjlig att slutföra.   

 

 

Högskolan i Gävle, juni 2015 

 

 

Hanna Vozila Uhlin    Jessica Hermansson 



 

Sammanfattning 

 

Titel: Det autentiska transformativa ledarskapets effekter inom revisionsbyråer  

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Hanna Vozila Uhlin & Jessica Hermansson 

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: Juni - 2015 

Syfte: Själva funktionen hos en revisor bygger på en oberoende och objektiv granskning. Då det 

förekommit en del revisionsskandaler på senare år, finns det anledning att tro att så inte alltid är 

fallet. Teorier och forskning kring etiskt ledarskap, däribland det autentiska transformativa 

ledarskapet, visar på en positiv påverkan på medarbetarna när det kommer till att stärka dem 

moraliskt och främja etiska beslutstagande. Etiskt ledarskap har också indirekt visat sig influera 

medarbetarnas tankar genom den positiva påverkan ledaren har när det kommer till att bygga en 

etisk kultur i organisationen. Den här studien undersöker det autentiska transformativa 

ledarskapets direkta påverkan på revisorers etiska beslut och handlingar, samt ledarskapets 

påverkan i samband med en etisk kultur. 

Metod: Vi har för denna studie genomfört en surveyundersökning genom att skicka ut enkäter 

till 1000 godkända och auktoriserade revisorer ur FARs medlemsregister. Insamlad data har 

bearbetats och analyserats med hjälp av statistikprogrammet SPSS statistics. Resultaten från de 

statistiska analyserna redovisas i olika tabeller. 

Resultat & slutsats: Studiens resultat ger en indikation på att det autentiska transformativa 

ledarskapet har en positiv effekt på den etiska kulturen, som i sin tur har en positiv effekt på 

objektiviteten. Resultaten visar vidare inget samband som tyder på att ett autentiskt 

transformativt ledarskap eller en etisk kultur skulle ha en positiv påverkan på revisorers agerande 

när det gäller kvalitetsreducerande handlingar, RAQ acts. 

Förslag till fortsatt forskning: Replikering på studien i ett större urval med kompletterande 

personliga intervjuer för att visa på ytterligare aspekter med personlighetsfaktorer i tillägg. 

Uppsatsens bidrag: Studien bidrar med kunskap kring hur ett autentiskt transformativt 

ledarskap inom revisionsbyrån kan påverka revisorers objektivitet och handlingar. Detta kan vara 

av nytta för revisionsbolag för att uppmärksamma förtroendebristen som samhället i nuläget har 

för revisorer. Av akademisk karaktär kan studien vara underlag till vidare forskning inom 

området. 

 

Nyckelord: Autentisk transformativt ledarskap, etisk kultur, RAQ acts, objektivitet. 



 

Abstract 

 

Title: The authentic transformational leadership effects in accounting firms 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Authors: Hanna Vozila Uhlin & Jessica Hermansson 

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: June - 2015 

Aim: The actual function of an auditor is based on an independent and objective review. Since 

there have been some auditing scandals in recent years; there is reason to believe that this is not 

always the case. Theories and research on ethical leadership, including the authentic 

transformative leadership, show a positive impact on employees when it comes to strengthening 

them morally and promote ethical decision-making. Ethical leadership has also been indirectly 

shown to influence employees' thoughts through the positive influence the leader has when it 

comes to building an ethical culture in the organization. This study investigates the authentic 

transformative leadership`s direct impact on the auditors’ ethical decisions and actions, as well as 

the leadership´s impact associated with an ethical culture. 

Method: For this study we have conducted a survey by sending out questionnaires to 1,000 

approved and certified public accountants of FAR's membership. The collected data were 

processed and analyzed using SPSS Statistics. The results of the statistical analyses are reported 

in separate tables. 

Results & Conclusions: The results indicate that the authentic transformative leadership has a 

positive effect on the ethical culture, which in turn has a positive effect on objectivity. The 

results further show no relationship to indicate that an authentic transformational leadership or an 

ethical culture would have a positive impact on the auditors' actions in terms of quality-reducing 

actions, RAQ acts. 

Suggestions for future research: Replication of the study in a larger sample with 

complementary personal interviews to show the additional aspects of personality factors in 

addition. 

Contribution of the thesis: The study contributes to knowledge about how an authentic 

transformational leadership within the audit firm can influence the auditors' objectivity and 

actions. This can be useful for auditing firms to pay attention to the lack of confidence that 

society currently has for auditors. The academic character of the study can be the basis for further 

research in the area. 

 

Keywords: Authentic transformational leadership, ethical culture, RAQ acts, objectivity. 



 

Terminologi 

 

ATL = Autentiskt Transformativt Ledarskap 

FAR = Föreningen Auktoriserade Revisorer (branschorganisation för redovisningskonsulter, 

revisorer och rådgivare) 

PCA = Principal Component Analysis 

RAQ acts = Reduced Audit Quality acts 

SIT = Social Identity Theory 

TBP = Time Budget Pressure 
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1. Inledning 

I det första avsnittet beskriver vi bakgrunden till det ämne som vi har valt att studera. Uppsatsens 

frågeställningar och syfte presenteras sedan utifrån vår utformade problemformulering. Vi redogör 

även för vår forskningsmodell samt studiens avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund 

Revision har en betydande roll inom företagsekonomin. De allra flesta företag har en revisionsplikt, 

vilken är till synes hårt styrd. Revisionsbranschen är reglerad genom bland annat revisorslagen 

(2001:883), aktiebolagslagen (2005:551) samt årsredovisningslagen (1995:1554). Dessa lagar 

beskriver dels vad revisionen i sig innebär, men även hur revisorer ska agera och utföra sitt arbete 

utifrån god redovisningssed. I revisorslagen (2001:883) kan man utläsa att begrepp som objektivitet, 

opartiskhet samt självständighet är viktiga att ta hänsyn till. I samma lag § 21 står det även att inför 

varje nytt uppdrag ska en revisor ta reda på om uppdraget är av sådan art att det kan påverka 

objektiviteten på ett negativt sätt.  

 

Revisorer och deras objektivitet och oberoende är ett högst aktuellt ämne då det förekommit diverse 

företagsskandaler på senare år. Det är en anledning till att intresset för etik och moral har ökat och 

föranlett forskning kring faktorer som kan påverka detta, däribland det etiska ledarskapets betydelse 

(t.ex. Cianci, Hannah, Roberts & Tsakumis, 2014; Toor & Ofori, 2009). Cianci et al. (2014) 

undersöker i sin studie hur det autentiska ledarskapet påverkar etiska beslut när man står inför en 

moralisk frestelse. Resultaten visar att ledarskapet signifikant minskar individer från att ta oetiska 

beslut. Etiskt ledarskap har också indirekt visat sig influera anhängares tankar på ett positivt sätt 

genom den påverkan ledaren har när det kommer till att bygga en etisk kultur på flera nivåer i 

organisationen (Schaubroeck et al., 2012). Vi ser att revisorer har en sits där de kan utsättas för 

moraliska dilemman. De måste ha en nära relation till sin klient för att kunna göra ett bra jobb 

(Hellman, 2001), samtidigt kan denna relation påverka deras ställningstaganden (Herda & Lavelle, 

2013).  
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1.2 Problemformulering 

Revisorer har en roll där de på ett eller annat vis måste ha ett integrerat förhållningssätt till sin 

klient, detta för att få en ökad förståelse för klienten och miljön som klienten verkar inom (Hellman, 

2011; Herda & Lavelle, 2013). Ett starkt band till klienterna kan också bidra till att servicen i 

uppdraget utökas till mer än vad som var uppgjort från början (Herda & Lavelle, 2013). Herda och 

Lavelle (2013) menar att revisorn har nytta av detta då det skapar ett gott rykte för revisorn i fråga. 

Det i sin tur gör att befintliga klienter stannar kvar, men det gör även att fler anlitar revisorn (ibid.). 

Vi ser här att revisorer har en ganska komplex situation där det finns incitament och möjligheter 

som kan skapa frestelser som i sin tur kan främja oetiskt beteende. Tidigare företagsskandaler, 

såsom exempelvis Enron, visar på vikten av revisorers oberoende och objektivitet och har bidragit 

till att intresset för det etiska ledarskapets betydelse hamnat mer i fokus på senare år (Cianci et al., 

2014; Gardner, Avolio, Luthans, May & Walumbwa, 2005; Toor & Ofori, 2009; Yukl & Kaulio, 

2012).  

 

Burns (1978) formulerade en teori kring det transformativa ledarskapet som många senare teorier 

påverkats av (Yukl & Kaulio, 2012). För Burns var en ledares roll framförallt att öka 

medvetenheten kring etiska frågor och att hjälpa människor hitta lösningar vid de tillfällen då 

värderingar står i konflikt med varandra (Yukl & Kaulio, 2012). Enligt Yukl och Kaulio (2012, s. 

296) lyfte Burns fram det transformativa ledarskapet som en process där “ledare och medarbetare 

lyfter varandra till högre nivåer när det gäller moral och motivation” och menar att det 

transformativa ledarskapet är moraliskt i den meningen att det väcker etiska strävanden hos ledare 

och deras anhängare. Därför är transformativa ledare mer benägna att forma etiska beteenden hos de 

anställda (ibid.). Det transformativa ledarskapets moral och etik har blivit kritiserat av ett flertal 

forskare (t.ex. Keeley, 1995; McKendall, 1993; Snyder, 1987; Stevens, D’Intino, & Victor, 1995). 

Kritikerna menar att den transformativa ledaren manipulerar sina anhängare genom att försköna 

saker och ting och får deras anhängare att förlora mer än vad de tjänar, samtidigt som de 

uppmuntras att ignorera sina egen-intressen för det goda i organisationen. Detta var ursprunget till 

Bass och Steidlmeiers (1999) artikel där de gör en tydlig åtskillnad mellan vad som är ett 

transformativt ledarskap och vad som inte är det. Deras ståndpunkt är att ledarskapet måste vara 

förankrat i ett moraliskt fundament för att över huvud taget kallas transformativt. För att skilja det 

äkta transformativa ledarskapet från det falska, kallar Bass och Steidlmeier (1999) det äkta 

transformativa ledarskapet för autentiskt transformativt ledarskap (ATL). De menar att 

transformativa ledare inte kan vara både “hjältar” och “skurkar” beroende på deras värderingar. Det 

är endast “hjältarna” som kan vara transformativa ledare (ibid.). De autentiska transformativa 

ledarna har enligt Bass och Steidlmeier (1999) en moralisk karaktär och etiska värderingar som är 
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djupt inbäddade i visionen. Ett äkta autentiskt ledarskap ses därmed som ett etiskt ledarskap (Toor 

& Ofori, 2009) med en transformerande egenskap, vilket innebär en stark påverkan på omgivningen 

(Yukl & Kaulio, 2012; Bass & Steidlmeiers, 1999). Etiskt ledarskap har också indirekt visat sig 

influera anhängares tankar på ett positivt sätt. Detta genom den positiva påverkan ledarna har när 

det kommer till att bygga en etisk kultur på flera nivåer i organisationen (Schaubroeck et al., 2012). 

Tidigare forskning visar också på att den etiska kulturen starkt påverkar revisorers beslut (Sweeney, 

Arnold & Pierce, 2010).  I en experimentell studie gjord av Cianci et al. (2014) testades ett annat 

etiskt ledarskap, det autentiska, och dess inverkan på försökspersonernas etik och moral. De fick 

fram att ledarskapet signifikant hindrar individer från att ta oetiska beslut när de står inför någon 

form av frestelse (d.v.s. någon form av incitament eller möjlighet).  

 

Objektivitet och oberoende hos revisorer ser vi som mycket viktigt. Det ligger i sakens natur 

eftersom avsaknad av objektivitet och oberoende gör att själva funktionen hos en revisor går 

förlorad, och vi riskerar att få felaktiga redovisningar och nya skandaler. Teorierna kring det 

autentiska transformativa ledarskapet (ATL) visar, liksom det autentiska ledarskapet, på en positiv 

påverkan på medarbetarna när det kommer till att stärka dem moraliskt och främja etiska 

beslutstaganden (Yukl & Kaulio, 2012; Bass & Steidlmeiers, 1999). Vi finner det därför intressant 

att bygga vidare på Cianci et als. (2014) forskning och undersöka om det autentiska transformativa 

ledarskapet (ATL) inom revisionsbyråer kan påverka revisorers objektivitet samt handlingar som 

påverkar revisionskvaliteten. Vad vi vet har detta inte undersökts tidigare. Vidare har Cianci et al. 

(2014) enbart fokuserat på ledarskapets betydelse och efterlyser studier som tar hänsyn till andra 

kontextuella faktorer. Då tidigare forskning visar på att ATL bygger en etisk kultur, har vi valt att 

även titta på effekten av denna faktor när vi undersöker påverkan på revisorers objektivitet och 

kvalitetsreducerande handlingar. Denna vinkling gör att vår studie skiljer ut sig ytterligare från 

tidigare forskning.    

 

1.3 Syfte 

Studien syftar till att undersöka hur det autentiska transformativa ledarskapet inom revisionsbyråer 

påverkar revisorers objektivitet och handlingar som inverkar på revisionskvaliteten. Vi vill även 

undersöka hur ledarskapet i samband med en etisk kultur påverkar objektiviteten och 

revisionskvaliteten.  
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1.4 Frågeställningar 

- Kan ett autentiskt transformativt ledarskap på revisionsbyråer ha en positiv påverkan på 

revisorers objektivitet?  

- Kan ett autentiskt transformativt ledarskap på revisionsbyråer minska kvalitetsreducerade 

handlingar, så kallade RAQ acts? 

- Kan ett autentiskt transformativt ledarskap på revisionsbyråer ha en positiv påverkan på den 

etiska kulturen och kan det i sin tur öka objektiviteten och minska RAQ acts? 

 

1.5 Forskningsmodell 

Vi presenterar här nedan studiens forskningsmodell som är tänkt att illustrera hur vi ser sambanden 

utifrån tidigare forskning. Vi kommer även att utgå ifrån denna modell när vi utformar våra 

hypoteser under avsnitt 3.6 Hypotesutveckling. 

 

 

Figur 1.1: Forskningsmodell 
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1.6 Avgränsning 

Uppsatsen omfattar 15 högskolepoäng vilket också begränsar den utsatta tiden för arbetet till 10 

veckors heltidsstudier. Detta medför att vi håller oss inom Sverige och låter studien bygga på 

enkätsvar från endast godkända och auktoriserade revisorer som är medlemmar i FAR. Vi avgränsar 

även studien till att enbart undersöka våra uppsatta hypoteser och låter därför andra eventuella 

samband som uppmärksammas lämnas till vidare forskning.  

 

1.7 Uppsatsens disposition 

 
 

Figur 1.2: Studiens fortsatta disposition 
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2. Metod och genomförande 

I detta avsnitt presenterar vi vårt val av metod till studien, där vi går igenom vetenskapligt synsätt, 

forskningsansats, forskningsstrategi samt val av datainsamlingsmetod. Vi kommer även att ta upp 

metodkritik samt källkritik. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Vetenskapsteorin brukar skilja på två olika vetenskapstraditioner, den hermeneutiska traditionen 

och den positivistiska traditionen. Dessa två traditioner skiljer sig från varandra dels genom att de 

ligger till grund för olika teorier, men även genom att de använder sig utav olika slags metoder i 

sina undersökningar (Hartman, 2001).  

 

Inom hermeneutiken studeras verkligheten utifrån människors föreställning, där man sedan vill 

utforma en teori som ska ge förståelse för hur en grupp människor uppfattar verkligheten. Här anses 

att förståelsen, de tankar, intryck och känslor samt den kunskap som forskaren har, är en tillgång 

och inte ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet (Patel & Davidson, 2011). Vidare är 

det inom hermeneutiken vanligast att man utför kvalitativa mätmetoder (ibid). 

 

Den positivistiska traditionen har sin grund i naturvetenskapen med utgångspunkt i empirin där man 

försöker att förklara verkligheten. I samband med den positivistiska traditionen är det vanligast att 

kvantitativa mätmetoder används. Inom traditionen menar man att en vetenskaplig sats endast är 

meningsfull om den kan bekräftas i empirin och ett påstående anses vara icke sant om det inte kan 

bekräftas i verkligheten. Detta innebär att sådant som inte kan prövas empiriskt såsom känslor och 

värderingar inte anses vara vetenskapligt inom den positivistiska traditionen (Wallén, 1996).  

 

I vår studie har vi valt att utgå ifrån den positivistiska traditionen då vi vill undersöka 

respondenternas uppfattningar utan att blanda in deras egna känslor och värderingar, vilket går helt i 

linje med det Wallén (1996) menar. Vi tror dessutom att det är en fördel att vi själva inte har haft 

någon möjlighet att lägga till våra egna värderingar. På så vis har vi fått så rättvis bild som möjligt 

utan att vi har haft möjlighet att påverka det slutliga resultatet. Vidare har vi utvecklat våra 

hypoteser utifrån tidigare forskning och prövar dessa empiriskt. Därtill har vi använt oss av en 

kvantitativ mätmetod för att i enlighet med våra frågeställningar undersöka olika samband, 

exempelvis mellan ett autentiskt transformativt ledarskap, etisk kultur och objektivitet. Vilket också 

överensstämmer med den positivistiska traditionen enligt Wallén (1996). 
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2.2 Forskningsansats 

Vetenskapsteorin skiljer på två olika forskningsansatser: induktiv och deduktiv ansats. Den 

deduktiva ansatsen är enligt Bryman och Bell (2013) den vanligaste uppfattningen om hur 

förhållandet mellan teori och praktik inom samhällsvetenskapen ser ut. Här är det teorin som styr 

forskningen och utifrån det man vet inom ett visst område och de teoretiska överväganden som hör 

till detta område härleder eller bevisar man att en eller flera hypoteser ska underkastas en empirisk 

granskning (ibid.).  

 

Bryman och Bell (2013) illustrerar den deduktiva processen enligt följande: 

 

Figur 2.1: Egenarbetad bild kring den deduktiva  

processen utifrån Bryman och Bell (2013) 

 

I den induktiva ansatsen är, till skillnad från den deduktiva ansatsen, teorin ett resultat av den 

utförda forskningen. Den induktiva processen innebär således att man drar generaliserbara slutsatser 

utifrån observationer (Bryman & Bell, 2013). 

 

Enligt Eriksson och Hultman (2014) kan den deduktiva och den induktiva ansatsen kombineras till 

en hypotetiskt-deduktiv metod. Här anges vissa förutsättningar och sedan görs en slutledning genom 

induktion eller deduktion för att på så vis komma fram till en slutsats. Denna metod formulerar 

förutsättningarna som hypoteser, d.v.s. påståenden vars giltighet är möjliga att pröva. Genom en 

deduktiv slutledning från teorin drar man en slutsats om verkligheten. Denna slutsats utsätter man 

sedan för en empirisk prövning.  

 

Utifrån Bryman och Bells (2013) beskrivning tillämpar vi den deduktiva ansatsen genom att utifrån 

befintliga teorier och tidigare forskning utforma hypoteser.  
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Enligt Eriksson och Hultman (2014) skulle vi även kunna kalla vår ansats för hypotetiskt-deduktiv.  

Utifrån tidigare relevanta teorier har vi funnit brister i forskningen i den bemärkelse att tidigare 

forskning inte ser till hur våra begrepp integrerar sig med varandra. Vi har därför gjort olika 

antaganden för hur de olika teorierna som framkommit genom tidigare forskning kan 

sammankopplas med varandra genom att pröva dessa empiriskt.  

 

2.3 Forskningsstrategi 

Det finns inom den samhällsvetenskapliga metodläran två olika metoder att upprätta kunskap: 

kvalitativ metod och kvantitativ metod. Dessa två modeller är i sig olika, men det innebär inte att 

man inte kan kombinera båda dessa i en undersökning (Johannessen & Tufte, 2003). 

 

I den kvalitativa metoden samlas data in genom intervjuer och observationer, där undersökningen 

inte är bunden till de intervjufrågor och teman som förberetts innan intervjun, utan fokus kan ändras 

under tiden. Genom att utföra en kvalitativ metod så samlas “mjuk” data in, den består av olika 

texter som gås igenom och bearbetas (Johannessen & Tufte, 2003). 

 

I den kvantitativa metoden samlas data in genom exempelvis enkätundersökningar eller 

opinionsundersökningar. Till skillnad från den kvalitativa metoden så samlar man här in “hård” 

data, d.v.s. en typ av variabler som man kan mäta och sedan analysera med hjälp av olika 

räkneoperationer (Johannessen & Tufte, 2003). Enligt Bryman och Bell (2013) kan kvantitativ 

forskning ses som en strategi där tyngdpunkten läggs på kvantifiering när det gäller insamling och 

analys av data.  

 

Vi har i vår studie valt att utgå ifrån den kvantitativa forskningsstrategin genom att samla in data 

med hjälp av enkäter där svaren mäts med hjälp av en likertskala. På så sätt har svarsunderlaget 

analyserats på ett kvantifierbart sätt. Som vi tidigare nämnt utgår vi dessutom ifrån ett positivistiskt 

synsätt samt har en deduktiv ansats, vilka hör ihop med den kvantitativa forskningsstrategin 

(Bryman & Bell, 2013; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011) och stärker vårt val ytterligare. Det 

finns såväl fördelar och nackdelar med denna typ av mätmetod, något som vi tar upp under avsnitt 

2.5 Metodkritik. 
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2.4 Datainsamlingsmetod  

Datainsamling kan delas in i två olika grupper: sekundärdata och primärdata. Sekundärdata samlas 

in från t.ex. andra forskare eller författare, medan primärdata samlas in utav forskaren själv genom 

exempelvis personliga intervjuer, enkätutskick eller andra typer av undersökningar (Rienecker & 

Stray Jørgensen, 2002). Vi har till vår studie samlat in data dels genom att studera tidigare litteratur 

och dels genom en surveyundersökning. Vi har därför använt oss av en kombination av sekundär- 

och primärdata.  

 

2.4.1 Litteraturstudie 

Bryman och Bell (2013) menar att det är viktigt med en grundlig litteraturgenomgång för att få reda 

på vilka kunskaper som redan finns inom ett specifikt område. För att få en ökad förståelse och 

kunskap om det ämne som vi vill belysa i den här studien har vi till största delen granskat 

vetenskapliga artiklar. Artiklarna har vi hittat genom olika sökmotorer såsom Google Scholar och 

Scopus. Vi har även använt oss av mindre, lite mer nischade, sökmotorer liknande JSTOR, SAGE 

samt ScienceDirect. När vi letat artiklar har vi använt oss av olika sökord; authentic 

transformational leadership, ethical leadership, ethical culture in organizations, ethical decision, 

reduced audit quality acts, audit quality, auditor behaviour, objectivity etc. Vi har dessutom aktivt 

letat i referenslistorna i de artiklar vi funnit intressanta och i så stor utsträckning som möjligt utgått 

ifrån originalkällan när teorikapitlet sammanställts.  

 

2.4.2 Surveyundersökning 

I en surveyundersökning samlas data i huvudsak in genom enkäter eller strukturerade intervjuer i 

syfte att få fram kvantitativa data för två eller flera variabler (Bryman & Bell, 2013). Dessa 

analyseras sedan för att få fram olika sambandsmönster (ibid.). Som vi tidigare nämnt så har vi 

använt oss av en kvantitativ mätmetod genom att skicka ut en stor mängd enkäter till revisorer runt 

om i Sverige. Vi genomför därmed en surveyundersökning. Vi har valt denna mätmetod för att på 

ett enkelt sätt kunna bevisa eller motbevisa våra framtagna hypoteser genom att testa få variabler på 

ett stort antal respondenter. Denna metod ger oss därmed möjlighet att objektivt samla in 

kvantifierbar data som är opåverkad av oss själva och som kan analyseras statistiskt för att hitta 

kopplingar mellan de olika variablerna.  
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2.5 Metodkritik 

Det kan vara en god idé att använda sig utav flera olika metoder för datainsamlingen, då ingen 

metod egentligen kan ge en total bild av sanningen (Jacobsen, 2002). Ju fler mätmetoder som 

används desto fler perspektiv kan man också få fram, då dessa metoder då kan komplettera och 

konstatera varandra och generera en mer sanningsenlig bild utav hur verkligenheten ser ut (ibid.). 

Den kvantitativa analysen har dessutom fått skarp kritik riktat mot sig. Kritikerna menar att en 

surveyundersökning leder till en generalisering av hur verkligheten ser ut och hur vi ser på den 

(Ekström & Larsson, 2000). Skeptiker menar vidare att sanningen inte ryms inom de fåtal 

svarsalternativ som en enkät innehåller (ibid.).  

 

Vi har, trots att vi är fullt medvetna om dessa ovanstående aspekter, valt att utgå ifrån den 

kvantitativa forskningsmetoden. Det finns flera orsaker till detta val. En anledning är den relativt 

korta tid vi har på oss att genomföra detta projekt och ett enkätutskick går snabbt i jämförelse med 

exempelvis strukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2013). Enkäter är också enkla att administrera 

och det finns ingen risk för att respondenten påverkas av intervjuaren (ibid.), vilket vi ser kan vara 

en viktig del i att få fram ett sanningsenligt underlag för studiens resultat. 

 

En annan sak vi ser med den här typen av mätmetod är att vi som forskare varit ”dolda forskare” 

genom att vi inte varit närvarande när enkäterna besvarades av respondenterna. Detta tror vi kan 

tolkas både positivt och negativt av respondenterna. Vissa kan känna att det är opersonligt, medan 

andra kan känna att det är skönt då de också får vara anonyma. Ett hinder här är att en 

anonymisering av oss som forskare kan leda till att vi ses som ett slags överhuvud (Gillham, 2005), 

vilket i sin tur kan bidra till en rädsla hos respondenterna att svara fel (ibid.). Denna metod ger inte 

heller våra respondenter samma möjlighet att ställa frågor kring eventuella oklarheter, vilket vi tror 

kan påverka hur de svarar. I slutändan ser vi att studiens resultat kan påverkas av detta. 

 

2.6 Källkritik 

Det är viktigt att vi noga kontrollera tillförlitligheten hos de källor vi använder oss av i vår 

undersökning. Ejvegård (2009) menar att även tryckt material, främst material som hämtas ned från 

internet, måste bedömas ur saklighetssynpunkt och objektivitetssynpunkt. Vid informationssökning 

bör även beaktas om informationen är äkta eller om det kan föreligga förfalskning (ibid.). Enligt 

Ejvegård (2009) är det också bra att kontrollera färskheten, där man utgår från att det är bättre att gå 

till en nyare källa än till en äldre. Han tar även upp att man speciellt bör se upp med propaganda och 

vinklat material, d.v.s. upptäcka om man har ett ur vetenskaplig synvinkel ofullgånget material 

framför sig.  
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Vi har försökt att hitta så bra och relevanta källor som möjligt genom att till största del utgå ifrån 

vetenskapliga artiklar. Främst har vi sökt efter publicerade artiklar eftersom dessa blivit granskade 

innan de publicerats, vilket gör att tillförlitligheten för källan ökar (Eriksson & Hultman, 2014). Om 

författarna är välkända inom sitt fält samt om de citerats av andra så ökar också trovärdigheten för 

källan enligt Eriksson och Hultman (2014). Vi har haft detta i beaktande i vår informationssökning. 

Vi har dessutom försökt använda oss av olika källor som anger samma sak (triangulering) vilket 

styrker informationens giltighet, här gäller det dock att vara observant eftersom källor ofta bygger 

på varandra (ibid.).  
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3.  Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenterar vi det teoretiska ramverk som uppsatsen grundar sig på. Vi kommer att 

introducera läsaren i tidigare forskning och teorier kring revision och dess kvalitet, objektivitet och 

oberoende och bakomliggande faktorer, olika typer av ledarskap samt etisk kultur. Beskrivningen 

av de olika ledarskapstypernas egenskaper mynnar ut i det autentiska transformativa ledarskapet, 

vilket är vårt fokus i denna uppsats. Avsikten är här att ge läsaren en förståelse för det autentiska 

transformativa ledarskapets uppbyggnad och komponenter. Vi kommer sedan att utifrån den 

tidigare forskningen utveckla fem stycken hypoteser. Dessa hypoteser avgränsar och fokuserar den 

fortsatta studien. 

 

3.1 Revision 

Revision innebär oberoende granskning och kontroll av organisationens ekonomiska redovisning 

och övriga förvaltning. Revisionens uppgift är därmed att kontrollera att den information som 

företaget lämnar angående sin ekonomi och förvaltning är korrekt (Lundén, 2005). Målet är att 

revisorn efter genomförd revision ska skriva en revisionsberättelse där denne intygar att allt är 

korrekt. Via denna revisionsberättelse kan intressenterna sedan få information om hur situationen i 

företaget ter sig (ibid.). För att en revision ska vara meningsfull krävs det enligt Lundén (2005) att 

den baseras på en oberoende och objektiv granskning, d.v.s. att revisorn inte står i beroendeställning 

till någon som omfattar revisionen. Revisorn ansvarar även för att kvaliteten på revisionen uppfyller 

de krav som finns, genom att exempelvis inte utföra så kallade kvalitetsreducerade handlingar 

(ibid.), något vi kommer gå in närmare på här nedan. 

 

3.1.1 Revisionskvalitet 

Kvaliteten på revisionerna har blivit alltmer omdiskuterad till följd av ett flertal revisionsskandaler 

genom åren. Francis (2004) menar att revisionskvaliteten kan anses vara låg när revisorerna inte 

följer de allmänna riktlinjer och standarder som finns i sitt arbete, eller om de inte rapporterar de 

felaktigheter som de finner, exempelvis att utfärda en varning om en konkurs kan anses vara 

aktuell. Därmed kan man enligt Francis (2004) säga att revisionskvaliteten anses vara hög när 

revisorn istället anmärker på de felaktigheter som uppkommer när de utför sin granskning. Detta 

tyder på oberoende, d.v.s. att det inte finns någon som påverkar revisorns omdöme (ibid.). Vid hög 

revisionskvalitet anses revisionsberättelsen vara av stor nytta för intressenterna som då kan göra 

viktiga avgöranden med hjälp av revisorns uttalanden, detta eftersom de ser att företaget har följt de 

lagar och normer som finns (ibid.). 

 

 



 

 13 

3.1.2 Reduced Audit Quality Acts (RAQ acts)  

Reduced audit quality acts (RAQ acts) innebär avsiktligt kvalitetsreducerande handlingar eller 

beteenden som i sin tur ökar risken för att revisionen inte lever upp till den standard som den är i 

behov av att göra (Coram, Ng, & Woodliff, 2000). Vi tycker att Herrbach (2001) tar upp en 

intressant aspekt, då han menar att kvaliteten på de yttranden som lämnas av ett revisionsföretag är 

en väldigt viktig faktor för deras långsiktiga överlevnad. Vidare menar han att revisionens kvalitet 

är svår att bedöma, vilket gör det särskilt känsligt för beteendet hos de individer som bär ansvaret 

för revisionsarbetet. Att RAQ acts är allvarliga beteenden som stör hela processen fram till 

revisionsberättelsen (Otley & Pierce, 1996b) och kan hota revisionskvaliteten eller skada anseendet 

för yrket (Donelly, O´Bryan & Quirin, 2003), anser vi gör det viktigt att försöka minska dessa 

handlingar. 

 

Tidigare forskning kring dessa handlingar har funnit att de kan begås på en rad olika sätt. En av de 

vanligaste orsakerna till RAQ acts är att revisorer accepterar svaga eller bristande förklaringar från 

klienten (Coram, Ng, & Woodliff, 2003; Pierce & Sweeney, 2004; Willett & Page, 1996). Pierce 

och Sweeney (2004) menar också att många revisorer accepterar ytliga dokument från klienten, 

vilket de också anser vara en handling som kan vara kvalitetsreducerande. Otley och Pierce (1996a) 

menar dessutom att många revisorer misslyckas med att efterforska och undersöka viktiga 

redovisningsprinciper som är nödvändiga att förhålla sig till i det dagliga arbetet. Vi reflekterar över 

att alla dessa orsaker torde vara sammankopplade med en viss tidspress och vi får stöd i tidigare 

forskning som visar på att RAQ acts i huvudsak orsakas av Time Budget Pressure, TBP (Pierce & 

Sweeney, 2004; Otley & Pierce, 1996a; Willet & Page, 1996). Denna nära sammankoppling mellan 

RAQ acts och TBP gör att vi måste ta TBP i beaktande i våra statistiska undersökningar. 

 

Otley och Pierce (1996b) tar i sin artikel upp olika sätt som kan kontrollera och minska riskerna för 

RAQ acts: 

● Beteendekontroller: Det faktiska beteendet hos revisorerna övervakas och jämförs sedan 

med det specificerade och önskade beteendet. 

● Utgångskontroller: Det faktiska resultatet följs upp och jämförs med det önskvärda 

resultatet. 

● Personalkontroller: Önskvärt beteende hos revisorerna hanteras redan i urval och vid 

rekrytering, för att på så vis hitta de personer som lämpligen förutspås agera på ett önskvärt 

sätt. 

● Allmän social kontroll: Önskvärda beteendemönster uppmuntras. 
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Otley och Pierce (1996b) menar dock att när det kommer till revisionsarbete kan många beteenden 

övervakas, men på ett begränsat plan. Detta medför att det oftast inte täcker de viktigaste 

beteendena (ibid.).  

 

3.2 Objektivitet och oberoende 

Vi har tidigare tagit upp kravet på att revisionen baseras på oberoende och objektiv granskning. Vi 

ser även att objektiviteten och oberoendet hos revisorer är viktig för att utvärdera 

revisionskvaliteten, som beskrevs ovan, vilket stöds av tidigare forskning som menar att 

efterlevnaden av oberoendets princip är nödvändigt för att uppnå revisionskvalitet (Jamal & Sunder, 

2011; DeAngelo, 1981). Begreppen objektivitet och oberoende menar Sahnoun och Ali (2011) är 

synonymer till varandra och båda handlar till stor del om att stå emot press från bland annat 

klienten. Diamant (2004) belyser att just oberoende är viktigt för att revisorernas agerande ska vara 

objektivt genom hela revisionsprocessen. I den här uppsatsen behandlar vi de båda begreppen som 

synonyma. Objektivitet kräver att revisorerna gör opartiska revisionsbeslut utan att se till klienten 

önskemål och påtryckningar (Bamber & Iyer, 2007). Kravet på objektivitet finns även stadgat i 

revisorslagen (2001:883, § 20), där det står det att:  

 

”En revisor ska genomföra samtliga uppdrag med ett krav på opartiskhet och självständighet där 

denne ska vara objektiv i alla ställningstaganden”. 

 

Ett hot mot revisorernas objektivitet och kvalitet skapas enligt Hellman (2011) när revisorerna 

identifierar sig med klienterna. Detta fick även Bamber och Iyer (2007) samt Sweeney och Pierce 

(2010) fram i sina studier. Bamber och Iyer (2007) fick även fram att hotet om oberoende visade sig 

bli större om revisorn i fråga är ung och oerfaren, medan revisorer som har mer erfarenhet i bagaget 

är mindre benägna att gå in i en slags partisk tankebana för att gynna klienten. Revisorer har en roll 

där de på ett eller annat sätt måste ha ett integrerat förhållningssätt till sin klient för att på så vis få 

en ökad förståelse för klienten och miljön som denne verkar inom (Hellman, 2011; Herda & 

Lavelle, 2013). Ett starkt band till klienterna kan också bidra till att servicen i uppdraget utökas till 

mer än vad som var uppgjort från början (Herda & Lavelle, 2013). Herda och Lavelle (2013) menar 

att revisorn har nytta av detta då detta skapar ett gott rykte för revisorn i fråga. Det i sin tur gör att 

befintliga klienter stannar kvar men det gör även att fler anlitar revisorn (ibid.). Som vi ser det har 

revisorerna en tämligen komplex situation där det finns incitament och prestationskrav som kan 

skapa frestelser som främjar ett oetiskt beteende. Vi ser också vikten av att stävja den typen av 

beteenden och här kommer det etiska ledarskapets betydelse in. 
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3.3 Etiskt ledarskap  

Ett flertal studier har gjorts i syfte att ta reda på vilka faktorer som påverkar etik och moral. I 

synnerhet efter stora företagsskandaler på senare år, såsom Worldcom och Enron, har intresset för 

hur det etiska ledarskapet påverkar dessa faktorer hamnat mer i fokus (Cianci et al., 2014; Gardner 

et al., 2005; Toor & Ofori, 2009; Yukl & Kaulio, 2012). Att påverka är på något sätt grunden för 

ledarskapet, vilket Yukl och Kaulio (2012) tar upp och menar att ledarens egenskaper och 

beteenden därför blir oerhört viktiga. Vidare skriver de att en ledare med fel typ av avsikter lätt kan 

missbruka sin makt och ställning för egen vinning. En ledare kan dessutom få sina medarbetare att 

uppträda oetiskt men få det att framstå som en legitim handling (ibid.). Denna möjlighet till 

maktmissbruk som ett ledarskap ger är enligt Yukl och Kaulio (2012) en anledning till att många är 

intresserade av ledarskapets etiska aspekter. Toor och Ofori (2009) menar att ledarskap som saknar 

etik är direkt farliga och destruktiva. Enligt Brown och Treviño (2006) ser omgivningen etiska 

ledare som personer med moraliska egenskaper, såsom ärlighet och pålitlighet, och har moraliska 

värderingar och principer som att vara rättvis, rättfärdig, omtänksam och hänsynsfull. De tar också 

upp att etiska ledare ses som “moraliska agenter”, vilket innebär att de kommunicerar ut etiska 

värderingar både genom ord och handling. Att vara moralisk agent innebär också att etiska ledare 

använder ett belönings- och bestraffningssystem för att få igenom etiska beteenden (ibid.). Flera 

teorier har utvecklats kring det etiska ledarskapet och en teori är den kring det autentiska 

ledarskapet (Yukl & Kaulio, 2012). 

 

3.3.1 Autentiskt ledarskap 

Det autentiska ledarskapet ses som ett föredömligt ledarskap (Yukl & Kaulio, 2012) och teorierna 

tar upp ledare med sunda värderingar, motiv och mål (t.ex. Cianci et al., 2014; Gardner et al., 2005; 

Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing & Peterson, 2008). Ledarens egenskaper innehåller saker 

som ärlighet, rättvisa, mod, optimism och självuppoffring (ibid.). Det finns ett driv och ett 

engagemang hos den autentiske ledaren som gör att alla de goda egenskaperna smittar av sig på 

omgivningen (Avolio et al., 2004; Avolio & Gardner, 2005; Walumbwa et al., 2008) och ledaren 

ses därför som en bra förebild som påverkar omgivningen på ett positivt sätt (Cianci et al., 2014; 

Gardner et al., 2005; Walumbwa et al., 2008). Omgivningen inspireras också av ledarens kunskap 

om och tro på sig själv (Avolio et al., 2004; Avolio & Gardner, 2005; Walumbwa et al., 2008). 

Detta leder till att medarbetarna utvecklar sin självkännedom vilket mynnar ut i önskvärda 

beteenden (ibid.). Den här positiva påverkan på omgivningen gör att Avolio och Gardner (2005) ser 

att ett autentiskt ledarskap kan utgöra en väsentlig skillnad i företag.  
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Teorierna får stöd av forskning gjord av Cianci et al. (2014). Till sin experimentella studie 

utarbetade de en modell som satte etiken på prov hos studiens deltagare. Experimentet var utformat 

som anställningsintervjuer med olika typer av chefer och i samband med det fick deltagarna ta 

ställning till lockande erbjudanden. Graden av autentiskt ledarskap sattes här i förbindelse med hur 

troligt det är att göra ett etiskt val. Studiens resultat visar på det autentiska ledarskapets 

betydelsefulla roll. Cianci et al. (2014) menar att det är avgörande när det kommer till att stärka 

moralen hos medarbetare och gynna etiska beslutstaganden när lockande erbjudanden står till buds. 

Cianci et al. (2014) ser gärna att deras resultat bidrar till fortsatt välbehövlig forskning kring hur 

föredömliga ledare kan påverkan och stimulera beteenden som stärker och utvecklar moralen.  

 

3.3.2 Transformativt ledarskap 

Burns formulerade 1978 en teori kring det transformativa ledarskapet som många senare teorier 

påverkats av (Yukl & Kaulio, 2012). För Burns var en ledares roll framförallt att öka 

medvetenheten kring etiska frågor och hjälpa människor att hitta lösningar vid de tillfällen då 

värderingar står i konflikt med varandra (ibid.). Han lyfter fram det transformativa ledarskapet som 

en process där “ledare och medarbetare lyfter varandra till högre nivåer när det gäller moral och 

motivation” (Yukl & Kaulio, 2012, s. 296) och menar att det transformativa ledarskapet är 

moraliskt i den meningen att det väcker etiska strävanden hos dem som befinner sig runt omkring 

ledaren. Därför är transformativa ledare mer benägna att forma etiska beteenden hos omgivningen 

och får enligt Burns medarbetarna att uppnå ett “bättre jag” (Yukl & Kaulio, 2012). Bass byggde i 

slutet på 90-talet vidare på Burns idéer och stödjer ursprungskoncept av transformativt ledarskap 

som ett etiskt ledarskap (Yukl & Kaulio, 2012; Zhu, Avolio, Riggio & Sosik, 2011). Bass gjorde 

också en uppdelning mellan transformativt och transaktionellt ledarskap där skillnaden ligger i hur 

ledaren påverkar medarbetarna samt effekten på medarbetarna (Yukl & Kaulio, 2012). För en 

transformativ ledare känner medarbetarna beundran, tillit och lojalitet och blir därför motiverade att 

utföra sina uppgifter, medan det transaktionella ledarskapet mer handlar om en utbytesprocess där 

medarbetarna utför uppgifterna men där det troligtvis inte skapas engagemang och entusiasm 

(ibid.). Enligt Bass använder effektiva ledare en kombination av båda ledarskapen (Yukl & Kaulio, 

2012). 

 

Bass (1985) formulerade tre typer av transformativt beteende (Yukl & Kaulio, 2012); 

idealiserad påverkan, intellektuell stimulans, och individuell omtanke. 

● Idealiserad påverkan är beteenden som väcker starka känslor hos medarbetarna och 

identifikation med ledaren. Det handlar om att som ledare fungera som förebild och göra 

uppoffringar. 
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● Intellektuell stimulans gör att medarbetarna ser problem ur andra perspektiv och ökar deras 

medvetenhet kring olika problem. 

● Individuell omtanke handlar om ledarens uppmuntran, stöd och coaching till varje individ. 

 

Bass och Avolio (1990) lade enligt Yukl och Kaulio (2012) senare till inspirerande motivation, 

denna komponent handlar om att ledaren förmedlar en tilltalande vision. 

 

 

 Figur 3.1: Egenarbetad bild kring transformativt beteende 

 

Yukl och Kaulio (2012) tar upp att viss forskning som är gjord på det transformativa ledarskapet 

menar att transformativt ledarskap fokuserar på effekterna av ledarens beteenden på medarbetarnas 

motivation och handlingar, men värderingarna anges inte specifikt. Det finns enligt Yukl och 

Kaulio (2012) inte heller något som säger att ledarens beteende, d.v.s. de värderingar och 

uppfattningar som omgivningen ansluter sig till, behöver stämma överens med ledarens verkliga 

värderingar. Här ges det uttryck för att det transformativa ledarskapet kan användas på ett 

manipulerande sätt. När denna möjlighet uppdagades och det transformativa ledarskapet blev 

ifrågasatt när det kommer till moral och etik ändrade Bass och Steidlmeier (1999) teorin så att den 

skiljer på autentiskt och icke-autentiskt transformativt ledarskap.  

 

Bass och Steidlmeier (1999) hävdar i sin rapport att ledarskapet måste vara förankrat i ett moraliskt 

fundament för att över huvud taget kallas transformativt. De skriver att ett äkta transformativt 

ledarskap bygger på moral och etik och betecknar det som ett autentiskt transformativt ledarskap 

(ATL). De menar att transformativa ledare inte kan vara både “hjältar” och “skurkar” beroende på 

deras värderingar.  
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Det är endast “hjältarna” som kan vara transformativa ledare, de andra klassar de som pseudo-

transformativa, eller falska transformativa ledare. Bass och Steidlmeier (1999) tar också upp att en 

pseudo-transformativ ledare kan se sig själv som ärlig, rättfram och stödjande av organisationens 

uppdrag, men deras beteende är inkonsekvent och opålitligt. De har ett yttre skal av äkthet, men ett 

inre jag som är falskt. De visar en hängivenhet till sin organisation och ger uttryck för att alltid göra 

det som är bäst för de anställda, men privat är de redo att offra dem. Om ett transformativt ledarskap 

är äkta så präglas det av höga moraliska och etiska normer i varje av de fyra måtten ovan 

(idealiserad påverkan, intellektuell stimulans, individuell omtanke och inspirerande motivation). 

Samtidigt syftar det till att utveckla ledaren som en moralisk person och skapa en moralisk miljö för 

organisationen (Bass & Steidlmeier, 1999). 

 

3.3.3 Autentiskt transformativt ledarskap (ATL) 

Enligt Zhu et al. (2011) är ATL en blandning av både det etiska och det autentiska ledarskapet i den 

meningen att det innehåller den moraliska komponenten som finns i båda ledarskapen. Enligt 

Avolio och Gardner (2005) behöver ett etiskt ledarskap inte innehålla autenticitet (att vara sann mot 

sig själv), vilket är en nödvändig komponent i ATL. Toor och Ofori (2009) menar att 

begreppsmässigt så står ”etisk” för ett positivt ledarskap. Positiva ledare är - oavsett om ledarskapet 

klassas som etiskt, autentiskt eller (autentiskt) transformativt - trovärdiga, ärliga och pålitliga, med 

andra ord är de starka ”moraliska personer”. Vi ser ATL som det idealiska ledarskapet som plockat 

endast de bästa bitarna från övrigt ledarskap, och vår uppfattning förstärks av den fortsatta 

beskrivningen. Zhu et al (2011) menar att en medvetenhet om vart man står moraliskt och etiskt är 

en av huvudkomponenterna i teorin kring ATL och den fokuserar på att beskriva ledare som har en 

moralisk vision och värderingar som främjar etiskt riktiga beteenden (ibid.). Det här ser vi stämmer 

överens med de moraliska bitarna i det transformativa ledarskapet som Burns och Bass beskriver. 

Vidare tar Zhu et al (2011) upp att ATL innehåller både transaktionella- och transformativa delar av 

moraliskt beslutsfattande vilket bidrar till ledare och personal med hög moralisk identitet och 

moraliska känslor. Detta kan vi koppla till Bass teori ovan, där han menar att effektiva ledare 

använder en kombination av transformativt och transaktionellt ledarskap (Yukl & Kaulio, 2012). 

Autentiska transformativa ledare får dessutom sin omgivning att agera på ett sätt där moralen 

genomsyrar beslutsfattandet, och detta leder i slutändan till ett moraliskt riktigt handlande (Zhu et 

al., 2011).   

 

3.3.4 Hur ATL påverkar 

Fram till nu har vi beskrivit den autentiske transformative ledarens goda egenskaper och hur 

omgivningen påverkas. Vi gör på nästa sida en sammanställning av de utmärkande dragen.  
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Avsikten är att ge en överblick över vilka påverkande mekanismer en autentisk transformativ ledare 

har, samt vilket beteende det formar hos den enskilde individen och hos gruppen. Vi tycker att den 

teoretiska modell som Zhu et al (2011) ställt upp ger en bra sammanfattning. Den presenteras i 

tabell 3.1 nedan. Deras modell grundar sig på Bass och Steidlmeiers (1999) teorier kring det 

autentiska transformativa ledarskapet och vi kan se att alla fyra transformativa beteenden finns 

representerade i tabellen. Idealiserad påverkan väcker starka känslor och medarbetarna identifierar 

sig med ledaren och ser denne som en bra förebild. Intellektuell stimulans gör att medarbetarna ser 

problem ur andra perspektiv och ökar medvetenheten kring dessa. Individuell omtanke handlar om 

att ge stöd och coaching till varje individ. Inspirerande motivation innebär att förmedla en 

tilltalande vision. Zhu et al. (2011) har specifikt tittat närmare på dynamiken i relationen mellan 

ATL och den moraliska identiteten och moraliska handlingar hos underordnande. De tar här upp att 

personlig identitet handlar om en persons unika karaktäristika, såsom personliga drag och 

preferenser, som gör att en person skiljer sig från en annan. Den moraliska aspekten av den 

personliga identiteten kallas moralisk identitet. 

Tabell 3.1: Det autentiska transformativa ledarskapets underliggande påverkande mekanismer på 

medarbetare och gruppetik. Fritt efter Zhu et al. (2011) 

Teoretisk koppling Påverkande mekanismer Utkomst/Resultat 

 

ATL→Anhängares moraliska 

identitet och moraliska känslor 

 

ATL… 
•Tillhandahåller en moralisk 

förebild/coaching 
•Sätter tydliga moraliska standarder  
•Ger konstruktiv moralisk 

återkoppling 
•Ökar viljan att efterlikna 
•Ser till anhängares kognitiva och 

emotionella perspektiv 
 

 

Medarbetarna får… 
•Bättre analysförmåga av moraliska frågor 
•Starkare tro på att vara en moralisk 

person 
•Större empatisk förmåga 
•Större skuldkänslor vid oetiskt beteende  

 

Anhängares moraliska identitet 

och moraliska känslor→Moraliska 

handlingar 
 

 

ATL… 
•Motiverar att agera etiskt 
•”Reglerar” moralen 
•Minskar kognitiva och moraliska 

motsättningar 

 

Medarbetarna… 
•Har tagit till sig moraliska ideal och 

principer 
•Inspirerar andra att tänka och bete sig 

etiskt 
•Sätter kollektivets intressen före egna 

personliga intressen 
•Följer konsekvent moraliska värderingar 

och principer 
 

ATL→Etiska gruppklimatet 
 

ATL… 
•Integrerar ledarens moraliska 

värderingar med dennes vision, 

artikulation, utförande, och åtgärder 
• Etablerar etiska besluts- standarder 

och processer 
• Utvecklar riktlinjer för etiska val 
• Ger moralisk belöning och 

discipliner 
• Kommunicerar etik och 

värderingar till anhängare och grupp 
 

 

Gruppen påverkas genom… 
• Att moraliska normer etableras 
• Att etiska riktlinjer, rutiner och processer 

institutionaliseras och förstärks 
• Gruppmedlemmarnas etiska normer 
• Att gruppmedlemmarna utvecklar 

ömsesidigt förtroende och en känsla av 

ansvar 
 



 

 20 

Zhu et al. (2011) menar att dessa grundläggande moraliska komponenter gör att autentiska 

transformativa ledare kan ställa höga krav på moral och etiska handlingar och leda på ett sätt som 

gör att underordnade efterliknar och imiterar de moraliska perspektiven och de moraliska 

handlingarna hos dessa ledare. Zhu et al. (2011) skriver också att autentiska transformativa ledare 

aldrig kompromissar med sina värderingar, utan använder dem istället för att få omgivningen att 

omvärdera sina moraliska värderingar och perspektiv. Därmed kan sägas att autentiska 

transformativa ledare alltid föregår med gott exempel och lever som de lär, och använder sitt 

inflytande för att få medarbetarna att anta ledarens moraliska värderingar, övertygelser och 

principer (ibid.). Etiskt ledarskap har inte bara en direkt påverkan på de anställdas etiska tankar och 

beteenden, utan har även visat sig ha en indirekt påverkan genom att ledarskapet bygger en etisk 

kultur inom organisationen (Douglas, Davidson & Schwartz, 2001; Schaubroeck et al., 2012). 

 

3.4 Etisk kultur 

Treviño, Butterfield och McCabe (1998) menar att den etiska kulturen handlar om hur de anställda 

inom organisationen uppfattar hur saker och ting fungerar på arbetsplatsen, t.ex. hur de blir 

behandlade när de beter sig antingen etiskt eller oetiskt. Douglas et al. (2001) är inne på samma 

linje och menar att hur kulturen inom ett företag uppfattas beror på hur människor upplever sina 

organisationer - exempelvis de händelser, metoder, rutiner och förväntade beteenden som 

karaktäriserar organisationen. När den etiska kulturen diskuteras brukar även det etiska klimatet 

komma på tal. Etiskt klimat definieras som "rådande uppfattningar om typiska organisatoriska 

metoder och rutiner som har etiska innehåll" eller "de aspekter av arbetsklimatet som avgör vad 

som utgör etiskt beteende på arbetet" (Victor & Cullen, 1988 s. 101). Det etiska klimatet skiljer sig 

från den etiska kulturen då det behandlar hur de organisatoriska rutinerna som innehåller etiska 

aspekter uppfattas. Den etiska kulturen behandlar i sin tur olika delar av informella och formella 

regler som uppmuntrar de anställda att ha etiska beteenden med etiska handlingar eller tvärtom, 

oetiska beteenden med oetiska handlingar (Shafer & Wang, 2010). Treviño et al. (1998) menar att 

både den etiska kulturen och det etiska klimatet hos en organisation är tänkta att behandla aspekter 

gällande attityder och etiska beteenden hos den aktuella organisationen. Treviño et al. (1998) 

antyder därför att den etiska kulturen och det etiska klimatet påverkar olika etiska saker, men båda 

är av betydande roll när det gäller det sammanlagda etiska sammanhanget. Vi har valt att fokusera 

på den etiska kulturen och det är den etiska kulturen vårt mätinstrument är avsett för. Men då vår 

uppfattning är att etisk kultur och etiskt klimat går lite in i varandra ser vi att studien av Zhu et al. 

(2011) också är av intresse för vårt arbete. Den visar på ett teoretiskt samband mellan autentiskt 

transformativt ledarskap, etiskt klimat samt etiska beslut och handlingar.  
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Tidigare forskning ger stöd för att de beslut som revisorerna tar kan påverkas av den etiska kulturen 

på den enskilda revisionsbyrån. Här tas upp att den etiska kulturen kan ha en viktig påverkan på 

revisorns objektivitet som i sin tur kan påverka revisionskvaliteten (Shafer & Wang, 2010; Sweeney 

et al., 2010). Douglas et al. (2001) undersökte i sin studie revisorernas etiska bedömningar i 

situationer liknande dem de möter i praktiken. De fick fram att upplevd organisatorisk etisk kultur 

är indirekt relaterad till etiska bedömningar, eftersom etisk kultur påverkar enskilda värderingar, 

och det i sin tur påverkar omdömet. De menar också att kulturens effekt på omdömet blir mer 

uttalad om kulturen uttryckligen stödjer tydliga värderingar. Revisorer har en sits där de utsätts för 

påtryckningar från sina klienter och andra utomstående intressenter (Otley & Pierce, 1996b) och vi 

har redan varit inne på att påtryckningar från klienten kan påverka revisorn och därmed revisionen 

(Hellman, 2011; Pierce & Sweeney, 2011). Här kan en stark etisk företagskultur vara av stor 

betydelse genom att stävja revisorns benägenhet att ge efter för klientens önskemål (Otley & Pierce, 

1996b). En annan mycket viktig aspekt Douglas et al. (2001) tar upp är att en organisations etiska 

kultur eller, mer specifikt, den etiska miljö som skapats inom företaget genom ledningens uttalade 

värderingar och genom deras handlingar, kan vara det som är viktigast för att avskräcka ett oetiskt 

beteende. De här ser vi ger uttryck för att ledarskapet har en avgörande roll när det kommer till att 

påverka kulturen på arbetsplatsen och därmed det etiska beteendet hos de anställda.  

 

Huhtala, Kangas, Lämsä och Feldts (2013) forskning stödjer tidigare argument om sambandet 

mellan ledarskap och etisk kultur, och specifikt sambandet mellan etiskt ledarskap och etisk kultur i 

en organisation. Ur praktisk synvinkel innebär deras resultat att en ledare som beter sig etiskt kan 

utveckla den etiska kulturen i sin organisation. Detta genom att inte bara uppmärksamma resultat, 

utan även hur resultaten uppnåtts, agera på ett trovärdigt sätt, stödja öppna diskussioner om 

värderingar bland organisationens medlemmar, belöna etiskt lämpliga åtgärder, och skapa etiska 

koder och normer. Douglas et al. (2001) menar att den etiska kulturen kan ses som ett system av 

gemensamma värderingar. De tar här upp att personliga värderingar börjar utvecklas tidigt i livet 

och eftersom personliga värderingar ligger närmare ens personlighet än andra konstruktioner, såsom 

attityder och åsikter, motstår de förändringar i hög grad. Vi ser därför att det krävs en stark 

företagskultur som inte bara är uttalad utan också levs för att kunna ha någon effekt på beteendet. 

Här kommer vi in på organisatorisk identifikation, vilket innebär att anställda känner en 

samhörighet med sin egen organisation och som transformativa ledare har visat sig ha en direkt 

påverkan på (Kreiner & Ashforth, 2004).  
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3.4.1 Organisatorisk identifiering 

Epitropaki och Martin (2005) tar upp att allt fler organisationer söker personer som inte bara tror att 

organisationen är ett bra ställe att arbeta på och visar lojalitet mot företaget. De söker personer som 

går utöver detta och ser organisationens identitet nära sammanvävd med sin egen och som ser att 

deras öde i stor utsträckning hänger samman med vad som händer i organisationen (ibid.). Allt 

eftersom organisationer blir större, mer komplexa och mer gränslösa, är organisatorisk identifiering 

att betrakta som ett medel för att åstadkomma sammanhållning och som en viktig ingrediens för 

organisationens framgång (ibid.). Epitropaki och Martin (2005) tar också upp att organisatorisk 

identifiering innebär uppfattningen av samhörighet eller enhet med en organisation i vilken 

personen är medlem. Identifieringen ska också främja en känsla av mening och tillhörighet i 

arbetslivet och positivt påverka de anställdas jobbattityder och uppfattningar om sin arbetsmiljö 

(Kreiner & Ashforth, 2004) och har sina rötter inom ramen för teorin om social identitet, SIT (Van 

Knippenberg & Hogg, 2003). 

 

3.4.2 Sociala identitetsteorin  

Den sociala identitetsteorin grundades 1978 av psykologen Henri Tajfel. Teorin beskrivs som en 

metod att undersöka relationen mellan att känna grupptillhörighet och självkänsla (Rodriguez, 

2014). Van Dick (2001) menar att kärnan i teorin är att individer vill behålla eller skapa en positiv 

självkänsla och man strävar efter att känna tillhörighet i en social grupp. Individer i en grupp som 

strävar efter att ha en positiv social identitet bidrar i sin tur till att man också är i ett större behov av 

positiva värderingar, jämfört med andra grupper. Enligt SIT, kan identifieringen betraktas längs ett 

kontinuum från personlig till social identitet (Epitropaki & Martin, 2005). En personlig identitet 

innehåller attribut såsom förmågor, intressen, etc., medan social identitet omfattar framträdande 

gruppklassificeringarna, t.ex. kön, nationalitet och organisationstillhörighet (ibid.). Organisatorisk 

identifiering kan således klassas som en särskild form av social identifikation och när medarbetare 

börjar identifiera sig med en organisation brukar de ta de upplevda typiska organisatoriska 

egenskaperna som en del av sin egen självbild (ibid.). Enligt Alvesson (2000) kan de olika typerna 

av gruppkategorier fungera som en bra utgångspunkt när det gäller att relatera och tänka, och en 

viss social identitet kan bidra till att gruppmedlemmarna genom sin personlighet implementerar 

olika typer av idéer, normer och värderingar som är kopplat till deras företag. Bamber och Iyer 

(2007) menar att dessa olika identiteter påverkar hur olika individer bearbetar information och hur 

de sedan fattar beslut. Vidare menar Bamber och Iyer (2007) att SIT ger ett bra synsätt för att förstå 

olika typer av revisionsproblem, exempelvis hur olika typer utav identifikationer kan påverka 

revisorers oberoende och objektivitet samt hur revisorer identifierar sig. 
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3.5 Hypotesutveckling 

Vi kommer här nedan att presentera och utveckla de hypoteser som kommer att ligga till grund för 

den fortsatta studien. Vi återkopplar även till vår tidigare presenterade forskningsmodell med 

hypoteserna i tillägg, för att tydliggöra sambanden utifrån den tidigare presenterade forskningen.  

 

3.5.1 Kopplingarna mellan ATL, objektivitet, RAQ acts och den etiska kulturen 

För att en revision ska vara meningsfull krävs det som vi tidigare nämnt att revisionen baseras på en 

oberoende och objektiv granskning (Lundén, 2005). Vi tror att för att man ska kunna vara objektiv i 

sina handlingar fullt ut behöver man också ha en slags förebild som visar vägen för vad som är rätt 

och fel. Ett etiskt, autentiskt eller autentiskt transformativt ledarskap står för trovärdiga, ärliga och 

pålitliga ledare (Toor & Ofori, 2009) som har moraliska värderingar och principer som att vara 

rättvis, rättfärdig, omtänksam och hänsynsfull (Brown & Treviño, 2006). Specifikt utmärkande för 

den autentiske transformativa ledaren är enligt Zhu et al (2011) en medvetenhet om vart man står 

moraliskt och etiskt. Teorin kring ATL beskriver ledare som har en vision och värderingar som 

främjar etiskt riktiga beteenden, och ledarskapet utgörs av grundläggande moraliska komponenter 

som gör att autentiska transformativa ledare har möjlighet att ställa höga krav på moral och etiska 

handlingar. För dessa ledare känner medarbetarna beundran, tillit och lojalitet (Yukl & Kaulio, 

2012) och de leder på ett sätt som gör att underordnande efterliknar, eller till och med imiterar, 

deras moraliska handlingar (Ibid.). 

 

I en experimentell studie gjord av Cianci et al. (2014) testades det autentiska ledarskapets inverkan 

på försökspersonernas moral och etiska beslut. De fick fram att ledarskapet signifikant hindrar 

individer från att ta oetiska beslut när de står inför någon form av frestelse (d.v.s. någon form av 

incitament eller möjlighet). Eftersom ATL liksom det autentiska ledarskapet i Cianci et als. (2014)  

studie är ett etiskt ledarskap (Toor & Ofori, 2009) innehåller de liknande positiva komponenter. 

ATL har dessutom den ovan beskrivna transformerande egenskapen, d.v.s. en mycket stark 

påverkan på sina anställda (Yukl & Kaulio, 2012; Bass och Steidlmeiers, 1999). Vi ser därför att 

autentiska transformativa ledare på revisionsbyråerna borde kunna påverka revisorerna och stärka 

dem etiskt och moraliskt. Revisorer som själva sätter högt värde på etik och moral borde i 

förlängningen ha en bättre förmåga att motstå yttre påverkningar av moraliskt tveksam karaktär 

vilken ger oss nedanstående hypotes: 

 

Hypotes 1: ATL ökar objektiviteten hos revisorer 
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Förutom att vara objektiv i sina handlingar ansvarar revisorn för att kvaliteten på revisionen 

uppfyller de krav som finns, genom att exempelvis inte utföra så kallade kvalitetsreducerande 

handlingar (RAQ acts). Dessa kvalitetsreducerande handlingar ökar risken för att revisionen inte 

lever upp till den standard som den är i behov av att göra (Coram, et al., 2000). RAQ acts handlar 

liksom objektiviteten till stor del om att ge efter för klientens önskemål (Coram et al., 2003; Pierce 

& Sweeney, 2004; Sahnoun & Ali, 2011; Willett & Page, 1996) och vi ser därför att samma 

argument som talar för att ATL ökar objektiviteten också talar för att ATL kan minska förekomsten 

av RAQ acts. Därutöver är det så att revisionens kvalitet är svår att bedöma (Herrbach, 2001) vilket 

gör den särskilt känslig för beteendet hos de individer som bär ansvaret för revisionsarbetet. Att 

kontrollera beteendet är också en av de åtgärder som Otley och Pierce (1996b) anser kan minska 

RAQ acts. En autentisk transformativ ledare ser vi kan påverka beteenden genom att de föregår med 

gott exempel och lever som de lär, samtidigt som de använder sitt inflytande för att få medarbetarna 

att anta sina moraliska värderingar, övertygelser och principer (Zhu et al., 2011). Det finns därför 

anledning att tro att detta beteende smittar av sig på medarbetarna vilket i sin tur leder till en 

minskning av kvalitetsreducerande handlingar. Detta antagande ger oss följande hypotes: 

 

Hypotes 2: ATL minskar RAQ acts hos revisorer 

 

Vi har tagit upp att autentiska transformativa ledare får sin omgivning att agera på ett sätt där 

moralen genomsyrar beslutsfattandet och att det i slutändan leder till ett moraliskt riktigt handlande 

(Zhu et al., 2011). Ett etiskt ledarskap har inte bara en direkt påverkan på de anställdas etiska tankar 

och beteenden, utan har även visat sig ha en indirekt påverkan genom att ledarskapet bygger en 

etisk kultur inom organisationen (Douglas et al., 2001; Schaubroeck et al., 2012). Detta ser vi 

stämmer med Burns ursprungliga teori kring det transformativa ledarskapet som ser ledarskapet 

som en process där “ledare och medarbetare lyfter varandra till högre nivåer när det gäller moral 

och motivation” (Yukl & Kaulio, 2012, s. 296) och det ser vi som att en etisk kultur byggs upp på 

företaget. Även Bass och Steidlmeier (1999) menar att ATL skapar en moralisk miljö för 

organisationen genom idealiserad påverkan, intellektuell stimulans, individuell omtanke och 

inspirerande motivation. Teorier kring ATL säger också att ledarskapet påverkar det etiska klimatet 

genom att det integrerar ledarnas moraliska värderingar med deras vision, uttalanden, utföranden, 

och åtgärder (Zhu et al., 2011). De etablerar också etiska beslutsstandarder och processer, utvecklar 

riktlinjer för etiska val, ger moraliska belöningar och discipliner samt kommunicerar ut etik och 

värderingar (ibid.). Ledare som beter sig etiskt kan enligt Huhtala et al. (2013) utveckla den etiska 

kulturen i sin organisation. Även Douglas et al. (2001) menar att en etisk miljö skapas inom 

företaget genom ledningens uttalade värderingar och genom deras handlingar.  
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Vi ser därför att autentiska transformativa ledare har stora möjligheter att utveckla den etiska 

kulturen i sina organisationer.  

 

Hypotes 3: ATL har en positiv påverkan på den etiska kulturen på revisionsbyråer 
 

I teorin beskriver vi att etiskt ledarskap, dit ATL hör, indirekt influerar anhängares tankar på ett 

positivt sätt genom den positiva påverkan ledaren har när det kommer till att bygga en etisk kultur 

på flera nivåer i organisationen (Schaubroeck et al., 2012). Det ger uttryck för att ledarskapet 

påverkar de anställda genom den kultur som byggs upp. Douglas et al. (2001) påvisar i sin studie att 

upplevd organisatorisk etisk kultur indirekt är relaterad till etiska bedömningar. Den etiska kulturen 

påverkar således enskilda värderingar, vilket i sin tur också påverkar omdömet (ibid.). Douglas et 

al. (2001) beskriver att omdömet påverkas av kulturen när kulturen stödjer tydliga värderingar. Med 

detta anser vi att när en transformativ ledare har fått in en tydlig värdegrund i revisionsbolaget 

kommer revisorernas omdömen att spegla den kultur som har byggts upp i organisationen. Detta 

stöds av Kreiner och Ashforths (2004) studie som säger att transformativa ledare har en direkt 

påverkan på organisatorisk identifikation, vilket innebär att anställda känner en samhörighet med 

sin egen organisation. Organisatorisk identifiering kan således klassas som en särskild form av 

social identifikation och när medarbetare börjar identifiera sig med sin organisation blir den 

upplevda organisationstypiska egenskaperna en del av deras egen självbild (Epitropaki & Martin, 

2005). En organisations etiska kultur och den etiska miljö som finns inom revisionsbyrån genom 

ledningens handlingar och deras uttalade värderingar, kan enligt Douglas et al. (2001) vara det som 

är mest betydelsefullt för att motverka ett oetiskt beteende. Vi tycker därför att det är intressant att 

undersöka om ATL, som anses vara ett ledarskap som präglas av stark etisk kultur, indirekt kan 

påverka detta beteende. Det gör vi genom att undersöka om kulturen har en positiv inverkan på 

revisorers objektivitet samt handlingar som kan påverka kvaliteten på revisionen, vilket utvecklar 

följande två hypoteser: 

 

Hypotes 4: En stark etisk kultur ökar objektiviteten hos revisorer 

 

Hypotes 5: En stark etisk kultur minskar RAQ acts hos revisorer 
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3.5.2 Sammanställning av hypoteser 

H1 ATL ökar objektiviteten hos revisorer 

H2 ATL minskar RAQ acts hos revisorer 

H3 ATL har en positiv påverkan på den etiska kulturen på revisionsbyråer 

H4 En stark etisk kultur ökar objektiviteten hos revisorer 

H5 En stark etisk kultur minskar RAQ acts hos revisorer 

 

Tabell 3.2: Sammanställning av hypoteser 

 

3.5.3 Forskningsmodell med hypoteser 

Vi vill utifrån vårt tidigare presenterade syfte undersöka hur det autentiska transformativa 

ledarskapet på revisionsbyråer runt om i Sverige påverkar objektiviteten, handlingar som reducerar 

revisionskvaliteten (RAQ acts) samt den etiska kulturen. Vi vill också undersöka hur den etiska 

kulturen i sin tur påverkar objektiviteten och RAQ acts. Vi har med utgångspunkt från våra 

frågeställningar presenterat fem stycken hypoteser. För att tydliggöra dessa hypoteser och påvisa 

länkarna mellan ATL, objektivitet, RAQ acts och etisk kultur presenterar vi här nedan vår 

forskningsmodell med hypoteserna inritade. 

 

Figur 3.2: Forskningsmodell med hypoteser 

 

  



 

 27 

4. Empirisk metod 

I detta avsnitt presenterar vi studiens empiriska metod mer utförligt. Vi ger en beskrivning av 

datainsamlingsmetod och urvalet för studien. Vi går i denna del även igenom operationalisering 

samt diskuterar studiens svarsfrekvens, reliabilitet samt validitet. Vi beskriver till sist de metoder 

som vi har tillämpat i dataanalysen.   

 

4.1 Datainsamling 

Det framtagna empiriska materialet är primärdata som har samlats in genom en 

surveyundersökning. Vi har använt oss utav ett internetbaserat enkätsystem där respondenterna har 

kunnat ta del av enkäten via en länk som skickats ut till dem. En surveyundersökning är ett effektivt 

sätt att samla in en stor mängd kvantifierbar data på en relativt kort tid (Bryman & Bell, 2013). Ett 

hinder som vi kan se med denna metod är att respondenterna inte har möjlighet att direkt få svar på 

eventuella frågor kring enkäten, utan måste föra en mailkonversation som kan bli utdragen och 

påverka respondenterna negativt.  

 

Efter första enkätutskicket mottog de respondenter som ej svarat ett påminnelsemail efter tre dagar. 

Ytterligare två påminnelser gick ut med tre dagars mellanrum. Medverkan i undersökningen skedde 

helt anonymt vilket torde medföra ett högre svarsunderlag och det minimerar även risken för att 

skada respondenten ifråga (Bryman & Bell, 2013). I enkätutskicket bifogades ett introduktionsbrev 

där syftet med undersökningen beskrevs samt varför det är viktigt för oss att revisorerna deltar i 

undersökningen, för att på så vis väcka respondenternas intresse.  

 

4.2 Urval 

Bryman och Bell (2013) menar att det är viktigt med ett bra urval när man gör statistiska 

undersökningar. Vår studie riktar sig till auktoriserade och godkända revisorer inom Sverige då vi 

tror att dessa har en stor erfarenhet och en god kännedom om de variabler vi vill mäta. Det urval vi 

har gjort är utifrån mailadresser från FARs medlemsregister, som är en branschorganisation för 

revisorer, rådgivare och redovisningskonsulter (FAR). Urvalet innebär i vårt fall ett så kallat 

bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2013) där respondenterna består av personer som fanns 

tillgängliga för oss som forskare för tillfället. Denna typ av urval är vanlig när det gäller 

undersökningar kring ekonomiska ämnesområden (ibid.). Det finns enligt den senaste mätningen 

och i skrivande stund 3628 godkända och auktoriserade revisorer i Sverige (Revisorsnämnden 2015, 

mars). Vårt urval består av 1000 stycken tillfrågade revisorer, vilket motsvarar ca 28 % av 

populationen.  
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Figur 4.1: Egenarbetad bild kring population och urval 

 

4.3 Operationalisering 

Enligt Bryman och Bell (2013) är operationalisering en process som innebär att forskaren utformar 

de begrepp som forskaren är intresserad av. Dessa begrepp utgör grundpelare för det teoretiska och 

är även utgångspunkter för företagsekonomiska studier. Dessa begrepp måste vidare göras mätbara 

för att de ska kunna användas i en kvantitativ studie och för att kunna utgöra både oberoende och 

beroende variabler (ibid.).  

 

4.3.1 Utformning av enkätfrågorna 

Enkäten består av totalt 541 frågor och är baserad på Transformational Leadership inventory (TLI) 

(Podsakoff, MacKenzie, Morrman, & Fetter, 1990), Ethical Culture (Treviño et al., 1998), 

Objectivity (Bamber & Iyer, 2007), RAQ acts (Otley & Pierce, 1996a) samt Time Budget Pressure 

(TBP) (Otley & Pierce, 1996a). Vi mäter ledarskapet med ett mätinstrument som är baserad på 

Transformational Leadership inventory (TLI) då det transformativa ledarskapet och det autentiska 

transformativa ledarskapet i sig är samma ledarskap. ”Autentiskt” läggs till för att det inte ska 

kunna förväxlas med ett oetiskt beteende. Detta innebär alltså att frågorna i sig inte utgör någon 

skillnad för det transformativa ledarskapet eller det autentiska transformativa ledarskapet.  

 

 

 

 

                                                             
1 Frågorna redovisas i Bilaga 1 
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RAQ acts och Time budget pressure (TBP) har som vi nämnt en nära koppling till varandra. För att 

mäta RAQ acts i samband med andra variabler så måste således TBP finnas med som 

kontrollvariabel. Det är först när TBP kan uteslutas som man kan bevisa att RAQ acts påverkas av 

andra variabler i den statistiska undersökningen (Coram et al., 2003; Pierce & Sweeney, 2004). I 

vår studie har vi valt att ha med tre utav TBP frågorna från originalstudien av Otley och Pierce 

(1996a) som en kontrollvariabel. Svanberg och Öhman (2014) har i sin studie haft samma 

kontrollvariabel men fick inget positivt samband mellan TBP och RAQ acts, vilket stärker vår 

uppfattning om att RAQ acts kan ha ett samband med andra variabler än TBP.  

 

Svarsalternativen till ledarskapsfrågorna är indelade i en 7-gradig likertskala där respondenten kan 

välja från “stämmer inte alls” till “instämmer till fullo”. Den etiska kulturen har sex svarsalternativ 

med givna svar, från “Helt falskt” till “Helt sant”. RAQ acts och Tidsbudgetens har fem olika 

svarsalternativ. RAQ acts samt fråga två och tre på Tidsbudgeten går från “Nästan alltid” till 

“Aldrig”. Den första frågan kring Tidsbudgeten går från “Mycket lätt att uppnå” till “Omöjliga att 

uppnå”. Vi mäter till sist objektiviteten med hjälp utav ett case där respondenten rangordnar sig 

själv utifrån en tio gradig skala. Indelningen i skalor gör att de numeriska svaren statistiskt kan 

analyseras. Vi har valt att endast ha slutna frågor i vår enkät då det är lättare för respondenten att 

svara vilket vi också ser kan höja svarsfrekvensen. Det underlättar också för oss när vi bearbetar 

svaren och ökar jämförbarheten i svaren (Bryman & Bell, 2013).  

 

4.3.2 Bakgrundsfrågor 

Vår enkät inleds med sju stycken frågor kring respondenternas bakgrund. Dessa frågor definieras 

enligt Bryman och Bell (2013) som personliga faktafrågor, som helt enkelt ger en slags 

bakgrundsinformation om respondenterna. Vi har valt ut de bakgrundsfrågor vi tror kan påverka de 

variabler som vi har för avsikt att mäta, både på ett positivt och ett negativt sätt. 

  
- Kön 

 

- Ålder 

 

- Antal år inom branschen (erfarenhet) 
 

- Hur länge de har arbetat hos sin nuvarande arbetsgivare 

 

- Om de jobbar inom “Big 4” 

 

- Position i företaget, “manager/partner” eller “godkänd/auktoriserad revisor”.  
 

- Hur ekonomiskt betydelsefull deras största klient är. 
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De demografiska frågorna är slutna frågor i den mån det går. Frågor angående ålder och antal år 

inom branschen samt hos arbetsgivaren ställs som öppna frågor.  

 

4.3.3 Oberoende variabler 

Enligt Bryman och Bell (2013) förändras en beroende variabel när en oberoende variabel förändras. 

Den oberoende variabeln har alltså en sorts inverkan på den beroende variabeln. Genom våra 

tidigare presenterade hypoteser vill vi undersöka hur det autentiska transformativa ledarskapet 

(ATL) påverkar objektiviteten, RAQ acts samt den etiska kulturen. Vi vill också undersöka hur den 

etiska kulturen i sin tur påverkar objektiviteten och RAQ acts. I vår hypotesmodell har vi därmed 

två stycken oberoende variabler: ATL samt den etiska kulturen. 

 

Enkäten innehåller 22 stycken frågor kring ledarskapet. Frågorna är utformade som en uppsättning 

påståenden där respondenten ombeds svara på i vilken utsträckning påståendet stämmer överens 

med hans eller hennes chef. Den etiska kulturen mäts med 15 frågor där revisorn ombeds ha sin 

egen organisation i åtanke vid besvarandet av frågorna.     

 

4.3.4 Beroende variabler 

Den etiska kulturen är även en beroende variabel då den påverkas av ATL. Objektiviteten utgör en 

beroende variabel då vi ser till hur den påverkas utav ATL och den etiska kulturen. Objektiviteten 

mäts med två stycken case där det uppstått ett “moraliskt dilemma”. Respondenten ombeds göra en 

bedömning av sitt agerande i dessa situationer. Respondenten uppmanas att ha sin största klient i 

åtanke. I hypotesmodellen testar vi även hur ATL och den etiska kulturen påverkar RAQ acts, som 

då också utgör en beroende variabel. När det gäller RAQ frågorna ska respondenten svara på hur 

ofta under det senaste året han eller hon agerat på följande sätt i samband med upprättandet av en 

revision. I enkäten finns det fem stycken RAQ frågor.  
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4.3.5 Sammanställning av variabler utifrån uppställda hypoteser 

Hypotes Oberoende variabel Beroende variabel 

H1 ATL Objektivitet 
 

H2 ATL RAQ acts 

H3 ATL Etisk kultur 

H4 Etisk kultur Objektivitet 

H5 Etisk kultur RAQ acts 

Tabell 4.1: Sammanställning av variabler utifrån uppställda hypoteser 

 

4.4 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

Bryman och Bell (2013) belyser att svarsfrekvensen vid enkätundersökningar ofta är låg och för att 

öka vår svarsfrekvens gick de ovan nämnda påminnelserna ut. Av de 1000 enkäter som skickades ut 

fick vi ett bortfall på 38 stycken, 24 p.g.a. att de inte gick att leverera och 14 p.g.a. att respondenten 

gått i pension, var föräldraledig, på semester eller att de ansåg sin firma för liten för att delta i 

undersökningen. Totalt svarade 121 personer. En respondent titulerade sig dock som 

revisorsassistent, och eftersom vår undersökning vänder sig till auktoriserade och godkända 

revisorer har vi valt att bortse från dennes svar. Detta ger oss en svarsfrekvens på:  

 

Antal användbara enkäter 

Totalt urval − bortfall
 x 100 =

120

999 − 38
x 100 = 12,49 % 

 

Detta kan ses som en låg svarsfrekvens. Dock anser vi den vara godtagbar med hänsyn tagen till den 

tid vi haft på oss att genomföra undersökningen. Dessutom fanns fler enkäter i omlopp som 

skickades till respondenterna från andra studenter. Detta gör att respondenterna inte helt 

förvånansvärt väljer att inte svara på alla enkäter, vilket i sin tur bidrar till att det totala 

svarsunderlaget med användbara enkäter blir lågt. 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet i måtten och mätningarna som används (Bryman & Bell, 

2013). Lika viktigt som det är att ha en hög reliabilitet är det att ha en hög validitet. Validitet avser 

ett mätinstruments förmåga att mäta det som skall mätas, med andra ord att den mäter rätt sak 

(Bryman & Bell, 2013). Reliabiliteten kan testas genom upprepade mätningar där en hög grad av 

överensstämmelse mellan mätningarna tyder på hög reliabilitet (Olsson & Sörensen, 2008). Detta 

har i vårt fall inte varit möjligt med tanke på den tid vi haft på oss för studiens genomförande. 
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Därför använder vi oss utav redan beprövade mätinstrument för ATL, etisk kultur, objektivitet och 

RAQ acts, vilket vi ser ger en högre reliabilitet och validitet i måtten än om vi skulle ha utformat 

frågorna själva. Det minskar också risken för att validiteten påverkas genom oklar frågeformulering 

(Bryman & Bell, 2013). Dock är mätinstrumenten ursprungligen på engelska, vilket gör att det finns 

en risk att översättningen inte har blivit helt korrekt. Det kan också vara så att lite mer känsliga 

frågor som rör objektivitet och RAQ acts inte besvaras helt ärligt vilket också påverkar 

tillförlitligheten. För att försöka undvika skevhet av den här typen garanterades respondenterna 

anonymitet. 

 

När respondenternas svar i stor utsträckning består utav svaret ”vet ej”, så är sannolikheten för låg 

validitet mycket stor (Olsson & Sörensen, 2008). Vi har valt att inte ha med “vet ej” som 

svarsalternativ då vi vill att respondenterna ska ta ställning i frågorna och på så vis försöka höja 

validiteten. I och med att svarsalternativen ligger på en skala mellan två ytterligheter, med mer 

neutrala “varken eller” svar i mitten, borde det finnas ett alternativ som passar varje respondent. 

Den irritation som enligt Bryman och Bell (2013) kan uppstå då man inte finner ett passande 

svarsalternativ, kan då förhoppningsvis undvikas. 

 

Intern reliabilitet innebär att skalor och index är pålitliga så att respondenternas svar i en fråga är 

relaterad till svaren på övriga frågor (Bryman & Bell, 2013). För att säkerställa den inre 

reliabiliteten har vi mätt den med hjälp av Cronbach´s alpha, vilket beskrivs mer i detalj nedan, 

under avsnitt 4.6.2 Cronbach´s alpha. 

 

Om en fråga inte är reliabel saknar den också validitet, men en hög reliabilitet är ingen garanti för 

en hög behöver validitet. En fråga kan ge ett nästintill identiskt svar vid olika tillfällen, men mäter 

ändå inte det som den är avsedd för att mäta (Bell, 2006).  

 

4.6 Analysmetoder 

För bearbetning av våra data har vi följande analysmetoder: Principial components analysis, 

Cronbach´s alpha, Korrelationsanalys samt Regressionsanalys. På nästa sida ger vi beskrivning av 

metoderna samt en förklaring till varför vi väljer att använda dem. 

 

4.6.1 Principal component analysis 

Principal component analysis (PCA) är en sorts faktoranalys som används för att se om de olika 

delarna i en enkät mäter samma eller olika dimensioner. Enligt Bryman och Bell (2013) är 

faktoranalys en teknik man använder sig utav när man vill underlätta analysen av statistiska data, 
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genom att reducera antalet dimensioner eller faktorer i insamlade data. Detta gör man genom att 

dela upp enkäten efter de frågor som mäter samma saker, och som därför hör samman, till färre 

antal faktorer (ibid.). Vårt syfte innebär att mäta hur exempelvis det autentiska transformativa 

ledarskapet som en helhet påverkar, vi är inte intresserade av att mäta olika dimensioner av 

ledarskapet. Vidare kan vi med hjälp av faktoranalysen ta bort frågor som saknar eller har låg 

laddning, eftersom de då inte förklaras av den bakomliggande faktorn.  

 

4.6.2 Cronbach´s alpha 

Vi använder oss av Cronbach´s alpha som enligt Bryman och Bell (2013) mäter den interna 

reliabiliteten. Denna mätning säkerställer att frågorna inom samma område mäter samma sak, att 

frågorna så att säga hänger ihop (ibid.). Alphakoefficienten varierar mellan 0 och 1, där 0 innebär 

ingen reliabilitet och 1 innebär perfekt reliabilitet, ofta används siffran 0,7 som tumregel för vad 

som anses vara den lägsta acceptabla nivån på den inre reliabiliteten (Ibid.).  

 

4.6.3 Korrelationsanalys 

Bryman och Bell (2013) menar att man genom att göra en korrelationsanalys studerar två variabler 

åt gången för att se hur dessa två variabler är relaterade till varandra. Analysen genomförs därmed i 

syfte att ta reda på hur starkt sambandet mellan variablerna är, eller om inget samband finns (ibid.). 

Korrelationskoefficienten varierar mellan -1 och 1. En korrelation på -1 innebär att sambandet är 

perfekt negativt, 0 innebär att det inte finns något samband alls medan 1 i sin tur innebär att 

sambandet är perfekt positivt (ibid.). Vi kan också förklara positiv korrelation med att höga värden 

på den ena variabeln hänger samman med höga värden på den andra variabeln och låga värden på 

den ena variabeln hänger också samman med låga värden på den andra variabeln (Wahlgren, 2012).  

Vid negativ korrelation hänger höga värden på den ena variabeln samman med låga värden på den 

andra variabeln och tvärtom (ibid.). I vår studie har vi flera olika variabler där vi vill undersöka hur 

starkt sambandet är mellan dem och använder då denna metod. 

 

4.6.4 Variance inflation factor (VIF-test) 

När två eller flera variabler är starkt korrelerade med varandra blir det ett problem i 

regressionsanalysen, eftersom det då inte går att hålla isär effekterna av de två variablerna på den 

beroende variabeln (Djurfeldt et al. 2003). Det påverkar också saker som varians och 

standardavvikelse och det blir därför svårare att etablera statistisk signifikans. Detta kallas 

multikollinearitet och spåras lättast genom en korrelationsmatris där korrelationer över 0,8 eller 0,9 

signalerar ett problem (ibid.). Enligt Djurfeldt et al. (2003) syns inte alltid multikollinearitet och det 
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är därför lämpligt att även genomföra ett VIF-test. VIF står för “Variance inflation factor” och en 

vanlig gräns är ett värde på 2,5 (ibid.).  

 

4.6.5 Regressionsanalys  

En regressionsanalys är vanlig när man statistiskt analyserar data för att söka orsakssamband mellan 

olika faktorer (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Korrelationskoefficienten ovan anger styrkan 

i det linjära-variabel-sambandet, medan regressionsmodellerna försöker specificera sambandets 

utseende (ibid.). Det betyder att två företeelser kan vara korrelerade utan att den ena har orsakat den 

andra, sambandet kan då bero på andra, bakomliggande faktorer (Eggeby & Söderberg, 1999).  

 

En regressionsanalys tar ett steg närmare orsaksanalysen genom att den visar hur stor del i den 

beroende variabeln som kan föras tillbaka på den oberoende. (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2003). Det ger svar på om variationen i den beroende variabeln är slumpmässig eller avspeglar 

verkliga förhållanden (ibid.).  

 

Regressionsbestämning är enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) ett försök att bygga en 

modell där R2 (determinationskoefficienten) är det värde som anger “förklaringsförmågan”, d.v.s. i 

vilken utsträckning modellen lyckas beskriva variationer i den beroende variabeln, värdet ligger 

mellan 0 och 1. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) tar också upp att i regressionsanalysen 

måste man försöka finna teoretiska argument för vilka variabler som ska ses som beroende och 

vilka som ska behandlas som oberoende, detta behöver inte göras i korrelationsanalysen.  

Pallant (2005) menar att man kan använda en multipel regressionsanalys för att undersöka hur väl 

en eller flera variabler kan förutsäga ett visst resultat, samt om man vill undersöka om en viss 

oberoende variabel fortfarande kan förutsäga ett visst resultat om man samtidigt kontrollerar 

effekterna av andra variabler. Vår studie har flera olika kontrollvariabler, vilket gör att vi kommer 

att utföra en multipel regressionsanalys för att undersöka om det finns något orsakssamband mellan 

en beroende variabel och en eller flera oberoende variabler (Pallant, 2005).  
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras och analyseras uppsatsens insamlade data från den genomförda 

surveyundersökningen. Materialet justeras och kontrolleras för vidare analys. Till sist testas våra 

uppsatta hypoteser genom studiens valda analysmetoder.  

 

 

5.1 Demografisk profil 

Surveyundersökningen gav oss totalt 120 respondenter och vi kommer här nedan att presentera 

respondenternas bakgrund med fördelningen gällande kön, ålder, erfarenhet, anställningstid hos 

nuvarande arbetsgivare, typ av företag, position i företaget och hur ekonomiskt betydelsefull deras 

största klient är. Några av respondenterna har inte besvarat alla demografiska frågor, vi har dock 

valt att ta med deras enkäter ändå, då vi anser att de har besvarat de frågor som är vårt huvudsakliga 

syfte med studien.  

 

5.1.1 Kön 

Av respondenterna var det 90 män och 26 kvinnor som deltog. Det var fyra personer som inte 

uppgav något svar, vilket innebär att 116 personer svarade på frågan gällande kön. 

Kön Antal Procent 

Man 90 78 %  

Kvinna 26  22 % 

Tabell 5.1: Fördelning av respondenternas kön 

 

 

5.1.2 Ålder 

I vår studie var den yngsta av alla 120 respondenten 29 år och den äldsta var 76 år, detta ger oss ett 

medelvärde på 50 år.  

Medelvärde Minimum Maximum 

50 29  76  

Tabell 5.2: Respondenternas ålder 
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5.1.3 Erfarenhet 

När det kommer till erfarenhet fick vi fram en ganska stor variation bland respondenterna. Det var 

118 respondenter som valde att besvara frågan. Den som hade minst erfarenhet hade arbetat inom 

branschen i 1 år, medan den som hade mest erfarenhet hade arbetat i 50 år. Detta ger oss ett 

medelvärde på 22,1 år. 

Medelvärde Minimum Maximum 

22,1  1  50 

Tabell 5.3: Respondenternas erfarenhet i antal år 

 

5.1.4 Anställningstid 

Frågan avser hur länge respondenten varit anställd hos sin nuvarande arbetsgivare. 116 personer 

svarade på frågan. Variationen är stor, från att ha varit anställd i 1 år till 43 år hos samma 

arbetsgivare. Medelvärdet ligger dock mycket lägre, 16,7 år. 

Medelvärde Minimum Maximum 

16,7  1  43 

Tabell 5.4: Respondenternas anställningstid i antal år hos nuvarande arbetsgivare 

 

5.1.5 Typ av företag 

På frågan om respondenterna arbetade inom något av Big 4 företagen (KPMG, Deloitte, Ernst & 

Young eller PwC) så var det 115 respondenter som valde att besvara frågan, fem personer uppgav 

alltså inte något svar. 43 % arbetar inom Big 4, vilket innebär att majoriteten, 57 %, av 

respondenterna, arbetar inom ett annat revisionsföretag.  

 

Företag Antal Procent 

Big 4 50  43 %  

Annat revisionsföretag 65 57 % 

Tabell 5.5: Respondenternas position i företaget 
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5.1.6 Position i företaget 

När vi frågade efter position i företaget framkom det av resultatet att en person arbetade som 

revisorassistent. Som vi tidigare tagit upp så har vi valt att inte ha med dennes svar i vårt underlag 

då vi riktat oss till godkända och auktoriserade revisorer. I övrigt svarade 119 respondenter på 

frågan. 

Position Antal Procent 

Partner/Manager 66    55 % 

Godkänd/Auktoriserad revisor 53 45 % 

Tabell 5.6: Position i företaget 

 

5.1.7 Ekonomisk betydelse 

Frågan avser hur ekonomiskt betydelsefull den största klienten är, 116 respondenter svarade. 

Medelvärdet hamnade på 2,28. 

 

Medelvärde Minimum Maximum 

2,28  1  5 

Tabell 5.7: Den största klientens ekonomiska betydelse 

 

 

5.2 Justeringar inför dataanalys  

För att kunna göra en effektiv dataanalys behöver insamlad data först justeras. Vi kontrollerade så 

att alla respondenter hade svarat i sifferform och att alla variabler var kodade åt samma håll. Sedan 

genomförde vi faktoranalysen, principal component analysis (vidare förkortat PCA), där frågorna 

som inte hade någon speciell laddning, eller hade en laddning som understeg 0,4 togs bort. Vi 

genomförde en PCA på de påståenden som avsåg att mäta ATL, etisk kultur, RAQ acts samt 

tidsbudget. Eftersom objektiviteten mäts med en enda fråga finns den inte med i denna analys eller i 

testet för Cronbach’s alpha. Vi presenterar resultatet genom tabell 5.8 till 5.11. Tabellerna visar 

vilken faktorladdning som respektive påstående har. 
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Tabell 5.8: Resultat PCA ATL 

Fråga  Laddning 

Söker alltid nya möjligheter för enheten/institutionen/organisationen  ,869 

Målar en intressant bild av framtiden för vår grupp  ,863 

Inspirerar andra med sina planer för framtiden  ,857 

Får andra att engagera sig i hans/hennes planer för framtiden ,868 

Leder genom sina handlingar snarare än genom ord   ,692 

Är en bra förebild ,701 

Föregår med gott exempel ,689 

Främjar samarbete mellan arbetsgrupper ,764 

Uppmuntrar medarbetare att vara lagspelare ,834 

Får gruppen att arbeta tillsammans mot gemensamma mål ,868 

Utvecklar en teamkänsla och en laganda bland sina medarbetare ,869 

Visar att han/hon förväntar sig mycket av mig ,718 

Beter sig på ett sätt som tillgodoser mina personliga behov ,749 

Visar respekt för mina personliga känslor ,674 

Har försett mig med nya sätt att se på saker som tidigare upplevt som invecklade 

och svåra 

,699 

 

Har idéer som tvingat mig att ompröva och ifrågasätta mina egna tankegångar ,692 

Har en klar uppfattning om vart vi är på väg  ,782 

Utmanar mig att tänka på gamla problem på nya sätt ,766 

 

Tabell 5.9: Resultat PCA Etisk kultur 

 Fråga  Laddning 

 Den högsta ledningen i det här företaget står för en hög etisk standard  ,733 

 Etiskt beteende är normen i det här företaget ,728 

 Den högsta ledningen i det här företaget guidar besluten i en etisk riktning ,776 

Yrkesmässiga etiska regler stämmer överens med informella normer på företaget ,748 

Toppcheferna i det här företaget visar regelbundet att de bryr sig om etik ,609 

Ledningen i det här företaget griper in med disciplinåtgärder mot oetiskt beteende 

när det händer                                                                                          

,573 

Oetiskt beteende bestraffas i företaget ,590 

Personer med integritet belönas i det här företaget ,538 

Etiskt beteende belönas i företaget ,529 

Bestraffningar för oetiskt beteende genomförs strikt i det här företaget ,452 
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Tabell 5.10: Resultat PCA RAQ acts 

 Fråga Laddning  

Minskat mängden arbete som lagts ned i ett revisionssteg, till en nivå under vad 

du normalt anser som rimlig? 

 ,784 

Hoppat över eller avskrivit ett granskningssteg utan att senare slutföra arbetet 

eller notera dess utelämnande? 

 ,712 

Misslyckats med att efterforska en redovisningsprincip? ,688 

Accepterat en svag förklaring från klienten? ,591 

Gjort ytliga granskningar av klienters dokument? ,568 

 

 

Tabell 5.11: Resultat PCA tidsbudget 

 Fråga Laddning  

Tidsbudgetarna har på din arbetsplats under det senaste året varit (välj ett)  ,861 

Hur ofta uppnår du din tidsbudget?  ,894 

Om du inte underrapporterade tid, hur ofta skulle du uppnå din tidsbudget? ,840 

 

5.2.1 Cronbach´s alpha 

Efter att vi tagit bort faktorerna utan laddning utförde vi Cronbach´s alpha på de resterande 

faktorerna, detta för att säkerställa deras inre reliabilitet. Alphakoefficienten varierar mellan 0 och 

1. Enligt Bryman och Bell (2011) bör man ha 0,7 som tumregel för vad som anses vara en 

acceptabel nivå på den inre reliabiliteten. Alla våra variabler fick ett relativt bra alpha-värde, vilket 

kan utläsas från tabellen nedan: 

 

Tabell 5.12: Cronbach´s alpha 

 

Variabel  Cronbach´s alpha 

ATL ,959 

Etisk kultur ,832 

RAQ acts ,785 

Tidsbudget ,823 
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5.3 Sammanfattande deskriptiv statistik 

I tabell 5.13 nedan visas svaren från respondenterna genom beskrivande statistik för att skapa en 

tydlig överblick av de variabler som ingår i studien. Vi visar en sammanfattning över 

svarsfrekvensen för de demografiska frågor som vi tagit upp, samt går mer ingående in på våra 

beroende och oberoende variablers medelvärde, standardavvikelse, median samt minimum och 

maximumvärdet. Vi kan konstatera att det är ett lågt antal kvinnor jämfört med män, 26 respektive 

90 stycken. Medelåldern bland respondenterna är 50 år med en stor spridning från 29 till 76 år, där 

respondenterna i genomsnitt har 22,1 års erfarenhet inom revision. Anställningstiden hos nuvarande 

arbetsgivare har ett medelvärde på 16,77 år men varierar kraftigt, från ett till 43 år. Fördelningen 

mellan typ av företag, Big 4 eller inte, är ganska jämn med 50 respektive 65 stycken. Fördelningen 

mellan Manager/Partner och Godkända/Auktoriserade revisorer är också relativt jämn med 66 

respektive 53 stycken. 

 

ATL får ett medelvärde på 4,9 med en standardavvikelse på 1,419. Vad gäller etisk kultur ligger 

medelvärdet på 4,0 med en relativt låg standardavvikelse på 1,497 vilket tyder på att respondenterna 

i stort är eniga om att det råder en god etisk miljö på deras företag. Tabellen visar att RAQ acts 

frågorna ger ett lågt medelvärde på 1,96.  Tabellen visar också att standardavvikelsen är mycket låg 

och ligger på 0,729. Frågorna är här om-kodade vilket innebär att ett lågt medelvärde samt låg 

standardavvikelse tyder på att RAQ acts handlingar inte är vanligt förekommande bland 

respondenterna. TBP visar att ett medelvärde på 2,48 vilket är ungefär i mitten av svarsskalan. 

Tabellen visar att respondenternas objektivitet på skalan 1 till 10 ligger i genomsnitt på 7,9 med en 

förhållandevis hög spridning på 2,290. Med detta menas att svaren mellan respondenterna skiljer sig 

relativt mycket åt.  
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Tabell 5.13: Deskriptiv statistik 

Variabel Frekvens Medelvärde SD Median Min Max 

Kvinnor 26      

Män 90      

Ålder (år) 119 50 10,698 51 29 76 

Erfarenhet (år) 118 22,1 10,570 24 1 50 

Anställningstid (år) 118 16,77 10,403 15 1 43 

Big 4 50      

Annat revisionsföretag 65      

Manager/partner 66      

Godkända/Auktoriserade revisorer 53      

Ekonomisk betydelse 116 2,28 1,131 2 1 5 

ATL 108 4,9 1,419 5 1 7 

Etisk kultur 111 4,0 1,497 4 1 6 

RAQ acts 116 1,96 0,710 2 1 5 

TBP  2,48 1,044 2 1 5 

Objektivitet  113 7,9 2,290 9 1 10 

Variabler: “Erfarenhet” avser hur länge respondenten har arbetat inom revisionsyrket. ”Anställningstid” avser anställningstiden i antal år hos 

nuvarande arbetsgivare. “Big 4” avser revisorer som arbetar på något av de fyra största revisionsbolagen. “Annat revisionsbolag” avser revisorer som 

arbetar på ett annat revisionsbolag än de fyra största. “Manager/partner” avser position i företaget. “Godkända/Auktoriserade revisorer” avser position 

i företaget. “Ekonomisk betydelse” mäter revisorns uppfattning om hur pass ekonomiskt betydelsefull den största klienten är för revisionsfirman. 

“ATL” mäter hur pass stor inverkan ledarskapet på revisionsbolaget har. ”Etisk kultur” avser hur kulturen på revisionsbolaget  är uppbyggt. “RAQ 

acts” avser att mäta hur respondenterna ställer sig till att utföra RAQ handlingar. “TBP” mäter den uppfattade tidsbudget pressen. “Objektivitet” är ett 

mått på hur pass objektiv respondenten ser sig själv vara mot sin största klient. 

 

 

5.4 Korrelationsanalys 

Efter att vi utfört PCA på våra beroende och oberoende variabler bearbetade vi dessa variabler i en 

korrelationsanalys enligt Pearsons r. Stjärnorna efter värdet visar om korrelationen är signifikant 

eller ej. En stjärna efter värdet innebär att vi med 95 % säkerhet kan säga att det finns en korrelation 

mellan variablerna. Två stjärnor innebär att vi med 99 % säkerhet kan säga att det finns en 

korrelation mellan variablerna. En positiv korrelation innebär att höga värden på den ena variabeln 

hänger samman med höga värden på den andra variabeln och låga värden på den ena variabeln 

hänger samman med låga värden på den andra variabeln (Wahlgren, 2012). Ett minustecken framför 

värdet tyder på att höga värden på den ena variabeln hänger samman med låga värden på den andra 

variabeln och tvärtom (ibid.).  
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Tabell 5.14: Korrelationsanalys 

 ATL Etisk 

kultur 

  
kultur 

RAQ 

acts 
TBP Obj. Ålder Erfarenhet Anst.tid Typ av 

företag 
Position Ek. 

bet. 

ATL 1 ,250*  -,062  -,223*  -,095 -,142 -,158  -,067 ,096  ,056  ,075 

Etisk kultur  1 -,243* -,190 ,162 -,121 -,065 -,202*  ,171  ,070  -,135 

RAQ acts   1 ,202* -,292** ,015  -,042 -,015 ,054  -,044  -,004 

TBP    1 ,144 ,004 ,057 ,258** -,435**  -,170 ,078 

   Obj.    
  

 1 ,144 ,183 ,176  -,114 ,143  -,124 

Ålder      1 ,881**  ,576** -,035  ,204*  ,026 

Erfarenhet       1 ,639** -,130 ,213*  ,124 

Anst.tid        1 -,403** ,032 ,105 

Typ av   

företag 
        1 ,253**  -,081 

 

Position          1 -,077 

Ek. bet           1 

*. Korrelationen är signifikant vid 0,05 (two-tailed), **. Korrelationen är signifikant vid 0,01 (two-tailed), Variabler: “ATL” mäter hur pass stor inverkan 

ledarskapet på revisionsbolaget har. “Etisk kultur” avser hur kulturen på revisionsbolaget är uppbyggt. “RAQ acts” avser att mäta hur respondenterna ställer 

sig till att utföra RAQ-handlingar. “TBP” mäter den uppfattade tidsbudget pressen. “Obj.” är ett mått på hur pass objektiv respondenten ser sig själv vara 

mot sin största klient. “Ålder” avser hur många år respondenten är. “Erfarenhet” avser antal år respondenten har arbetat inom revisionsyrket. “Anst.tid” 

avser hur länge revisorerna varit anställda hos sin nuvarande arbetsgivare. “Typ av företag” är en dikotom variabel där 1 avser Big 4 och 2 avser annat 

revisionsbolag. “Position” är en diktom variabel där 0 står för Godkända/Auktoriserade revisorer och 1 står för Manager/Partner.  “Ek. bet.” mäter revisorns 

uppfattning om hur pass ekonomiskt betydelsefull den största klienten är för revisionsfirman. 

 

Som förväntat visar korrelationsanalysen starka samband mellan ålder, erfarenhet och 

anställningstid. Vi kan också utläsa ett signifikant samband mellan managers/partners och 

anställning på annat revisionsföretag än BIG 4. Intressant att notera är att det finns ett positivt 

samband på 0.01 nivån mellan de som i vår undersökning haft en lång anställningstid hos nuvarande 

arbetsgivare och TBP. Vilket tyder på att dessa respondenter upplever tidspress. Det finns också en 

stark negativ signifikans mellan typ av företag och anställningstid, d.v.s. de med lång 

anställningstid hos nuvarande arbetsgivare, arbetar på ett Big 4 företag. Det går också att se ett 

starkt negativt samband mellan typ av företag och TBP. Det visar på att de respondenter som 

arbetar i Big 4 företag upplever mer tidspress än anställda inom annat revisionsbolag.   

Sammantaget tyder det på att inom Big 4 företag stannar respondenterna länge, samtidigt är det 

dessa respondenter som upplever problem med att hålla tidsbudgeten.  

 

Resultaten från vår korrelationsanalys visar inget signifikant samband mellan ATL och objektivitet 

eller etisk kultur och objektivitet. Vi har därför inget preliminärt stöd för H1: ATL ökar 

objektiviteten hos revisorer eller hypotes H4: En stark etisk kultur ökar objektiviteten hos revisorer.  
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Analysen visar ett positivt signifikant samband mellan ATL och etisk kultur vid 0,05-nivån. Detta 

tyder på att ett autentiskt transformativt ledarskap bidrar till en stark etisk miljö, vilket ger oss 

preliminärt stöd för vår tredje hypotes H3: ATL har en positiv effekt på den etiska kulturen på 

revisionsbyråer.  

 

Till sist kan vi utläsa att det finns ett negativt samband mellan ATL och RAQ acts, sambandet är 

dock inte signifikant vilket kan tyda på att H2: ATL minskar RAQ acts hos revisorer inte är korrekt 

tolkad. Vi kan däremot se ett signifikant negativt samband på 0,05-nivån mellan etisk kultur och 

RAQ acts. Vi får då en indikation på att H5: En stark etisk kultur minskar RAQ acts hos revisorer, 

kan stämma. RAQ frågorna är omvänt kodade, höga värden innebär att RAQ acts utförs och vice 

versa. Det finns även ett positivt signifikant samband på 0,05 nivån mellan RAQ acts och TBP. 

Vilket kan innebära att de respondenter som upplever tidspress även är mer benägna att utföra RAQ 

handlingar. Även mellan ATL och TBP finns ett samband på 0,05 nivån, det är dock negativt vilket 

tyder på att företag med ett autentiskt transformativt ledarskap inte upplever problem med 

tidsbudgeten. 

 

5.5 Multikollinearitet 

I vår tabell är det endast “Ålder” och “Erfarenhet” som har en riktigt hög korrelation. Eftersom 

multikollinearitet enligt Djurfeldt et al. (2003) inte alltid syns genomförde vi ett VIF-test. Endast 

“Ålder” och “Erfarenhet” hamnade över gränsvärdet på 2,5 (ibid.), 5,181 respektive 6,322. För att 

bli av med problemet kan man enligt Djurfeldt et al. (2003) plocka bort den ena variabeln och låta 

den kvarvarande representera den teoretiska dimension man vill åt. Vi har därför valt att endast ha 

med “Ålder” i vår regressionsanalys, eftersom den höga korrelationen tyder på att ålder och 

erfarenhet i princip mäter samma sak (ibid.). 

 

5.6 Multipel regressionsanalys 

Vi genomför en multipel regressionsanalys för att utifrån våra hypoteser mäta orsakssambanden 

mellan den beroende variabeln och den eller de oberoende variabler som är relevanta. Eftersom R2 

ökar desto fler oberoende variabler som ingår redovisar vi även adjusted R2, som korrigerar för 

detta och därför kan ge ett mer rättvisande värde (Wahlgren, 2012).  

Vi redovisar även F-värdet som jämför variationen inom och mellan grupper, ju större variationen 

mellan grupperna är och ju mindre variationen inom grupperna är desto större blir F (Djurfeldt et al. 

2003). F-värdet jämförs med ett kritiskt värde, som beror på hur många personer som ingår i 

analysen, om F-värdet är större än det kritiska värdet drar vi slutsatsen att det finns signifikanta 
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skillnader, Sig. (signifikans) visar då om sambandet är säkerställt eller ej (ibid.). Slutligen redovisas 

Koeff. (koefficient) som ska vara signifikant skild från noll, är den inte det så finns inget samband 

mellan variabeln i fråga och den beroende variabeln (ibid.). Ett plus eller minus framför 

koefficienten visar om sambandet med den beroende variabeln är positiv eller negativ (ibid.).  

Tabell 5.15: Multipel regressionsanalys 

 

Variabler: “ATL” mäter hur pass stor inverkan ledarskapet på revisionsbolaget har. “Etisk kultur” avser hur klimatet på revisionsbolaget är uppbyggt. 

“Ålder” avser hur många år respondenten är. “Anställningstid” avser anställningstiden i antal år hos nuvarande arbetsgivare. “Typ av företag” är en 

diktom variabel där 1 avser Big 4 och 2 avser annat revisionsbolag. “Position” är en dikotom variabel där 0 står för Godkända/Auktoriserade revisorer och 

1 står för Manager/Partner. “Ek. bet.” mäter revisorns uppfattning om hur pass ekonomiskt betydelsefull den största klienten är för revisionsfirman. 

“Tidsbudget” mäter den uppfattade tidsbudget pressen. “Objektivitet” är ett mått på hur pass objektiv respondenten ser sig själv vara mot sin största 

klient.  “RAQ acts” avser att mäta hur respondenterna ställer sig till att utföra RAQ handlingar. 

 

Regressionsanalysen som presenteras i tabell 5.15 påvisar i modell 1 att det finns ett signifikant 

positivt samband mellan etisk kultur och ATL, vilket stödjer hypotes H3: ATL har en positiv effekt 

på den etiska kulturen på revisionsbyråer. Signifikansnivån ligger under p < 0,05 både för hela 

modellen och för sambandet mellan ATL och den etiska kulturen. Ingen av kontrollvariablerna 

ålder, anställningstid, typ av företag, position och ekonomisk betydelse uppvisar någon signifikans. 

Förklaringsgraden är 16,6 %. 

 

Beroende 
variabler 

Modell 1 
Etisk kultur 

Modell 2 
Objektivitet 

Modell 3 
Objektivitet 

Modell 4 
RAQ acts 

Modell 5 
RAQ acts 

 

 Koeff. Sig. Koeff. Sig. Koeff. Sig. Koeff. Sig. Koeff. Sig. 

Oberoende 

variabler 
          

ATL ,223 
 

,035 
 

-,175 ,483 -,292 
 

,202 
 

-,048 ,101 -,031 
 

,764 
 

Etisk kultur     ,743 
 

,004 
 

  -,140 
 

,198 
 

Ålder -,011 
 
 

,338 
 
 

,019 ,507 ,044 
 

,088 
 

,015 ,200 ,014 
 

,235 
 

Anställningstid -,006 ,637 ,009 ,771 ,007 ,795 -,001 ,013 -,004 
 

,787 

Typ av företag ,235 
 

,324 
 

-,507 ,371 -,908 
 

,077 
 

,332 ,180 ,361 
 

,150 
 

Position  ,058 
 

,788 
 

,779 ,137 ,717 
 

,119 
 

-,226 ,275 -,212 ,311 
 

Ek. bet -,166 ,063 
 
 

-,234 ,256 ,111 
 

,564 -,015 ,853 -,044 
 

,612 
 

Tidsbudget       ,166 ,149 ,168 
 

,155 
 

R2 ,166 
 

 ,302  ,218 
 

 ,282  ,107 
 

 

Adj. R2 ,103 
 

 ,025  ,145 
 

 -,008  ,005  

F 2,646 
 

 1,372  2,992 
 

 ,904  1,047 
 

 

Sig. ,022 
 

 ,236  ,008 
 

 ,508  ,410  
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I modell 2 undersöker vi sambandet mellan ATL och objektivitet. Vi får här inget signifikant 

samband, varken för modellen eller för någon enskild variabel och inget empiriskt stöd finns därför 

för H1: ATL ökar objektiviteten hos revisorer.  

 

Modell 3 undersöker om den etiska kulturen ökar revisorernas objektivitet. Här får vi ett positivt 

signifikant samband med en förklaringsgrad på 21,8 %. Signifikansnivån understiger 0,01 både för 

modellen och för sambandet mellan den etiska kulturen och objektiviteten. Detta innebär att vi 

finner empiriskt stöd för H4: En stark etisk kultur ökar objektiviteten hos revisorer. Ingen av 

kontrollvariablerna ålder, anställningstid, typ av företag, position och ekonomisk betydelse uppvisar 

någon signifikans. 

 

I modell 4 tittar vi på hur ATL påverkar förekomsten av RAQ acts. Analysen visar inte på något 

signifikant samband för modellen eller för ATL, vilket innebär att vi inte kan hitta något empiriskt 

stöd för hypotes H2: ATL minskar RAQ acts hos revisorer. Modell 5 undersöker om den etiska 

kulturen påverkar RAQ acts. I korrelationsanalysen framkom det ett negativt signifikant samband 

mellan dessa variabler. Resultatet i regressionsanalysen tyder även det på att det finns ett negativt 

samband mellan kulturen och RAQ acts. Varken modellen eller det negativa sambandet är dock 

signifikant och förklaringsgraden ligger på 10,7 % vilket innebär att vi inte finner något empiriskt 

stöd för denna hypotes H5: En stark etisk kultur minskar RAQ acts hos revisorer.  

 

5.7 Resultat av hypotesprövning 

Här nedan presenterar vi först vilka oberoende variabler som hade en signifikant påverkan på våra 

beroende variabler i hypotesmodellen. Vi redogör därefter för de icke signifikanta oberoende 

variablerna. 

 

5.7.1 Signifikanta oberoende variabler  

 

H3 – ATL har en positiv påverkan på den etiska kulturen på revisionsbyråer 

De statistiska tester som genomförts visar att ATL som variabel har hög effekt på etisk kultur då 

dessa korrelerar med 95 % säkerhet. Regressionsanalysen visade också att det fanns ett samband 

mellan dessa med empiriskt stöd då signifikansen understiger 0,05.  
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H4: En stark etisk kultur ökar objektiviteten hos revisorer 

 

Regressionsanalysen påvisar ett positivt samband mellan den etiska kulturen och objektiviteten hos 

revisorer. Sambandet är enligt korrelationsanalysen signifikant med 99,9 % säkerhet. Vi kan genom 

regressionsanalysen även se att sambandet understiger 0,01, vilket ger tillräckligt med empiriskt stöd 

för att detta antagande ska kunna accepteras.  

 

5.7.2 Icke signifikanta oberoende variabler  

 

H1: ATL ökar objektiviteten hos revisorer 

 

Resultaten från de statistiska testerna visar att det inte finns något empiriskt stöd för detta antagande. 

Vad vi noterar är att vi fick fram ett negativt samband mellan ATL och objektivitet både i 

korrelationsanalysen och i regressionsanalysen.  

 

H2: ATL minskar RAQ acts hos revisorer 

 

Utifrån de statistiska testerna kan vi se att det inte finns något signifikant samband mellan ATL och 

RAQ acts, även om vi kan se ett negativt samband i både korrelationsanalysen samt i 

regressionsanalysen. 

 

H5: En stark etisk kultur minskar RAQ acts hos revisorer 

 

Vi kan utifrån de statistiska testerna här se ett negativt samband som i korrelationsanalysen är 

signifikant för etisk kultur. Regressionsanalysen visar ingen signifikans vilket innebär att inget 

empiriskt stöd finns för detta antagande. 
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5.7.3 Sammanställning av hypotesernas resultat 

Hypotes Oberoende variabel Beroende variabel Slutsats 

H1 ATL  Objektivitet Inget empiriskt stöd 

H2 ATL RAQ acts Inget empiriskt stöd 

H3 ATL  Etisk kultur Accepteras 

H4 Etisk kultur Objektivitet Accepteras 

H5 Etisk kultur RAQ acts Inget empiriskt stöd 

Tabell 5.16: Sammanställning av hypotesernas resultat 
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6. Diskussion och slutsats 

I detta avslutande avsnitt diskuteras de resultat som har framkommit i jämförelse med tidigare 

forskning. Vi tar även upp studiens teoretiska och empiriska nytta, kritiska reflektioner samt ger 

förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Diskussion av resultat  

Utifrån de resultat som vi fick fram i föregående avsnitt kommer vi här nedan att diskutera studiens 

frågeställningar: 

 

➔ Kan ett autentiskt transformativt ledarskap på revisionsbyråer ha en positiv påverkan på 

revisorers objektivitet?  

 

Nej, utifrån vår undersökning så finns det inget empiriskt stöd som kan bekräfta detta. Objektivitet 

handlar till stor del om att stå emot press från bland annat klienten (Sahnoun & Ali, 2011) och Cianci 

et al. (2014) fick fram att ett autentiskt ledarskap stärker moralen och reducerar tendensen att ge efter 

för frestelser i form av incitament och möjligheter. Vi förväntade oss ett liknande resultat då vi 

använde ATL. Hotet om oberoende har visat sig bli större om revisorn i fråga är ung och oerfaren 

(Bamber & Iyer, 2007), men inte heller här får vi något statistiskt samband i regressionsanalysen. Vad 

vi fick fram, trots att sambandet inte är signifikant, är att ATL istället har ett negativt samband med 

objektiviteten. Med tanke på att tidigare forskning visar det omvända, att ATL har en positiv påverkan 

på objektiviteten (t.ex. Bass & Steidlmeier, 1999; Gardner et al., 2005; Walumbwa et al., 2008; Yukl 

& Kaulio, 2012; Zhu et al., 2011), samt att vårt test inte är signifikant, gör att vi tolkar det negativa 

sambandet som att det beror på slumpen. Något som styrker detta är det statistiskt signifikanta 

resultatet mellan ATL och etisk kultur samt mellan etisk kultur och objektivitet, vilket bör tyda på att 

ATL har en positiv påverkan på objektiviteten.  

 

➔ Kan ett autentiskt transformativt ledarskap på revisionsbyråer minska kvalitetreducerade 

handlingar, så kallade RAQ acts? 

 

RAQ acts innebär avsiktligt kvalitetsreducerande handlingar (Coram et al., 2000) och handlar 

liksom objektiviteten till stor del om att ge efter för klientens önskemål (Coram et al., 2003; Pierce 

& Sweeney, 2004; Sahnoun & Ali, 2011; Willett & Page, 1996). Otley och Pierce (1996b) tar också 

upp att beteendekontroll är en faktor som kan minska RAQ acts och teorier och studier kring ATL 

talar för att ledarskapet påverkar beteendet. Det betyder att vi utifrån tidigare teorier och forskning 

även här förväntade oss ett signifikant samband. Resultaten visar på ett negativt samband, vilket var 
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väntat då det betyder att ATL minskar förekomsten av RAQ acts. Sambandet är dock inte 

signifikant och därför har vi inget stöd för denna frågeställning. 

 

➔ Kan ett autentiskt transformativt ledarskap på revisionsbyråer ha en positiv påverkan på den 

etiska kulturen och kan det i sin tur öka objektiviteten och minska RAQ acts? 

 

Vi kan utifrån resultatet från de statistiska testerna påvisa en tydlig koppling mellan ATL och etisk 

kultur där vi har ett positivt signifikant samband. Detta samband indikerar att en autentisk 

transformativ ledare har förmågan att påverka den etiska kulturen inom den revisionsbyrå som 

denne verkar. Vårt resultat stödjer tidigare studier som säger att ledare som beter sig etiskt kan 

utveckla och bygga den etiska kulturen inom organisationen (Douglas et al., 2001; Huhtala et al., 

2013; Schaubroeck et al., 2012). Ett större stickprov ur populationen hade ökat sannolikheten för ett 

representativt urval (Bryman & Bell, 2013). I ett representativt urval innebär resultatets p-värde på 

0,035 att resultatet med 96,5 % sannolikhet även gäller för den större populationen. För vår del kan 

vi p.g.a. vår låga svarsfrekvens inte generalisera, utan enbart se vårt resultat som en indikation. 

 

Följdfrågan lyder då om den etiska kulturen i samband med ATL ökar revisorernas objektivitet samt 

om det kan minska förekomsten av RAQ acts? 

 

Vi får genom vår regressionsanalys ett positivt signifikant samband mellan den etiska kulturen och 

revisorernas objektivitet och ett p-värde på 0,004. I likhet med diskussionen ovan innebär det att i ett 

representativt urval kan resultatet med ca 99,9 % sannolikhet även sägas gälla för den större 

populationen. Att en etisk kultur ökar objektiviteten går i linje med tidigare forskning som påvisar att 

upplevd organisatorisk etisk kultur påverkar enskilda värderingar, vilket i sin tur också påverkar 

omdömet (Douglas et al., 2001; Sweeney et al., 2010). Även teorier kring det etiska klimatet menar att 

det påverkar etiska beslut och handlingar positivt (Zhu et al., 2011).  

 

Sammanfattningsvis fick vi fram att ATL har en signifikant positiv effekt på den etiska kulturen och 

att kulturen i sin tur har signifikant effekt på ökad objektivitet. ATL visade sig dock inte ha någon 

direkt effekt på objektiviteten. Vi tolkar detta som att den etiska kulturen är en faktor som kan påverka 

hur effekten av ledarskapet blir. Vår tolkning får stöd av forskning som påvisar att etiskt ledarskap 

indirekt influerar anhängares tankar på ett positivt sätt genom den positiva påverkan ledaren har när 

det kommer till att bygga en etisk kultur på flera nivåer i organisationen (Douglas et al., 2001: 

Schaubroeck et al., 2012). Forskning visar även att transformativa ledare har en direkt påverkan på 

organisatorisk identifikation, vilket innebär att anställda känner en samhörighet med sin egen 
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organisation (Kreiner & Ashforths, 2004) och gör de upplevda organisationstypiska egenskaperna som 

en del av deras egen självbild (Epitropaki & Martin, 2005). Det ser vi som att autentiska 

transformativa ledare inte bara skapar en etisk kultur utan kan få medarbetarna att leva den kulturen 

och de värderingar som ledarskapet står för. 

 

Till skillnad från objektiviteten får vi inget signifikant samband mellan den etiska kulturen och 

RAQ acts. I det här fallet verkar det inte som att kulturen är en faktor som påverkar hur effekten av 

ledarskapet blir. Som vi tagit upp handlar både objektivitet och RAQ acts till stor del om att ge efter 

för klientens önskemål (Coram et al., 2003; Pierce & Sweeney, 2004; Sahnoun & Ali, 2011; Willett 

& Page, 1996). De borde således påverkas av samma mekanismer, trots det får vi i vår 

undersökning olika svar. RAQ acts kan uppstå p.g.a. att revisorer känner tidspress (Pierce & 

Sweeney, 2004; Otley & Pierce, 1996a; Willet & Page, 1996). Regressionen visar dock inte på 

något signifikant samband mellan TBP och RAQ acts. I våra funderingar kring varför det blir olika 

svar när det kommer till objektivitet och RAQ acts, tror vi att möjliga orsaker kan vara dels p.g.a. 

det låga svarsunderlaget, och dels p.g.a. utformningen av enkäten och frågorna. Vi tar upp detta 

mera under avsnitt 6.3 som handlar om kritik till studien. 

 

Enligt vår mening ska samhället kunna lita på att finansiella rapporter som är framställda utav 

revisorer är rättvisande utan några större felaktigheter. Vi hade genom tidigare forskning belägg för 

att tro att ATL i någon mening var det ultimata ledarskapet som skulle kunna bidra till att främja 

medarbetarna att agera korrekt i sina handlingar. Vi testade ATL gentemot såväl etisk kultur som 

objektivitet och RAQ acts. Inga av våra uppsatta hypoteser som drogs direkt till våra beroende 

variabler, objektivitet eller RAQ acts, kunde accepteras genom empiriskt stöd. När vi däremot hade 

med den etiska kulturen så gav det en positiv effekt på objektiviteten, d.v.s. den ena beroende 

variabeln. Slutsatsen blir att våra resultat indikerar att den etiska kulturen kan påverka hur effekten 

av ledarskapet blir. Rent praktiskt skulle det innebära att det måste finnas en kultur på företaget av 

stark etisk karaktär för att ledarskapet ska ha någon positiv effekt på medarbetarna.   

 

6.2 Studiens teoretiska och empiriska nytta 

Vår studie är ett svar på efterlysning kring forskning om effekterna av föredömliga ledare när det 

kommer till att stärka och utveckla etiska och moraliska beteenden (Cianci et al., 2014). Vår studie 

är unik i den bemärkelsen att det autentiska transformativa ledarskapet på revisionsbyråerna är ett, 

så vitt vi vet, outforskat område. Vi har i vår undersökning lagt till etisk kultur då effekten av andra 

kontextuella faktorer, utöver ledarskapet, har efterfrågats (ibid.). Vi belyser tidigare forskning och 

förankrar detta med våra egna tolkningar. I sin tur hoppas vi det ger läsaren stora möjligheter att 
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själv komma på idéer för att utreda och undersöka liknande samband inom området. Teorier och 

empiriska studier visar på att etiskt ledarskap stärker anhängarnas etik och moral genom att vara en 

moralisk förebild, både i ord och handling. ATL påverkar främst genom de fyra komponenterna 

idealiserad påverkan, intellektuell stimulans, individuell omtanke och inspirerande motivation 

(Bass & Steidlmeier, 1999; Yukl & Kaulio, 2012). Forskningen visar också att den etiska kulturen 

och klimatet stärks (Huhtala et al., 2013; Schaubroeck et al., 2012; Zhu et al., 2011) vilket stämmer 

överens med våra fynd. Av akademisk karaktär kan studien därför vara underlag till vidare 

forskning inom etiskt ledarskap och etisk kultur.  

 

Revisorer har en roll där de på ett eller annat sätt måste ha en nära relation till sin klient för att på så 

vis kunna utföra ett bra jobb (Hellman, 2011; Herda & Lavell, 2013). Samtidigt kan denna relation 

ge upphov till incitament och möjligheter (Herda & Lavell, 2013) som vi ser kan främja ett oetiskt 

beteende. Då samhället ifrågasätter revisorers förmåga att vara objektiva tror vi dessutom att den 

här studien kan vara till nytta för revisorer som vill arbeta med objektiva och etiska 

ställningstaganden. Genom att se över hur revisorernas egna handlingar och ageranden påverkar 

revisionskvaliteten samt genom att se till hur stor bidragande orsak ledarskapet och kulturen på 

deras revisionsbyrå har, menar vi kan stärka den allmänna synen på revisorer. Detta kan i 

förlängningen ge en ökad tilltro till revisorerna genom att finansiella rapporter faktiskt utformas 

genom oberoende och objektiv granskning, utan att revisorerna skulle ha handlat oetiskt eller 

kvalitetsreducerande i sin bedömning. Vi tror att organisationer som aktivt arbetar med att se till att 

ledarskapet genomsyrar den etiska kulturen inom företaget, kommer att skapa objektiva 

medarbetare som sätter de etiskt rätta värderingarna i första hand.  

 

6.3 Kritik till studien 

Vårt huvudsakliga syfte med enkätundersökningen var att utifrån det autentiska transformativa 

ledarskapet titta på hur det i sin tur påverkar en rad andra faktorer. Då många utav våra 

respondenter är manager eller partner kan frågorna kring ledarskapet bli missvisande. Vi tänker 

också att svar från respondenter som arbetar på små revisionsbyråer, kanske med bara en eller två 

anställda, också kan ge vilseledande svar. 

  

Vid enkätundersökningar har inte respondenten samma möjlighet att få hjälp med att tolka frågorna 

vilket kan medföra att respondenten i fråga inte väljer att besvara vissa frågor eller “svarar fel” på 

de frågor som upplevs otydliga (Bryman & Bell, 2013). Vi måste nu ha i beaktande att vissa frågor 

kan ha feltolkats, vilket kan ha påverkat studiens resultat. 
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Vi kan i efterhand känna att det hade varit en fördel om vissa frågor hade utformas på ett annat sätt, 

exempelvis frågorna om tidsbudgeten samt frågorna kring objektivitet. Den sista frågan angående 

tidsbudgeten kan enligt feedback från en respondent uppfattas som att vi utgår från att respondenten 

underrapporterar tid. Vi tror att en sådan här fråga kan uppfattas stötande och kan göra så att 

respondenter avstår från att svara helt och hållet. Vi ifrågasätter också hur pass tillförlitligt 

objektivitetstestet med tillhörande två frågor är. Frågorna gick inte att slå ihop till ett index eftersom 

de tillsammans fick ett väldigt lågt alpha värde. Det tyder på att de två variablerna inte hänger ihop 

(Bryman & Bell, 2013). Vi valde därför att endast ha med en utav dessa två frågor, vilket gör oss 

osäkra på om det är tillräckligt för att påvisa och bedöma revisorers objektivitet. Vi tror att det hade 

varit en fördel att mäta objektiviteten med fler typer utav tester utöver de två frågorna som vi valde 

att ha med i enkäten.  

 

Vid utformandet och utskicket av enkäten gick vi samman med en annan grupp för att minimera 

antalet utskick. Detta ledde dock till en väldigt omfattande enkät med många frågor. Vi ser att det 

kan ha gjort att respondenterna mot slutet kanske inte tänkte igenom svaren ordentligt. Vi ser även 

att det kan vara så att frågor av lite känsligare karaktär som rör objektivitet och RAQ acts, inte 

besvaras helt sanningsenligt trots att vi försökte undvika skevhet av det här slaget genom att 

garantera respondenterna full anonymitet.  

 

Den omfattande enkäten tror vi även haft stor inverkan på den låga svarsfrekvensen eftersom många 

respondenter kan ha tappat intresset efter vägen (Bryman & Bell, 2013). Vi måste här ta hänsyn till 

att vår låga svarsfrekvens kan innebära att resultaten påverkats i jämförelse med om vi hade fått en 

högre svarsfrekvens. Den låga svarsfrekvensen gör att urvalets representativitet kan ifrågasättas 

(ibid.) och vi kan därför inte dra allt för långtgående slutsatser av våra resultat. Vi tror att ett större 

stickprov ur populationen hade kunnat öka vår svarsfrekvens. Vårt urval bygger på 28 % av 

godkända och auktoriserade revisorer i Sverige vilket gör att de resultat som vi visar upp inte kan 

fastställas att gälla för hela populationen.  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har i vår studie ett flertal hypoteser där vi inte lyckats få fram statistiska samband trots att teorier 

och tidigare undersökningar talar för detta. Vi ser därför gärna att studien görs om i ett mycket 

större urval. Vi valde dessutom att genomföra vår studie med hjälp av en kvantitativ metod för att 

samla in data. Enkäten innehåller slutna frågor där respondenten genom olika likertskalor kryssar i 

det alternativt som stämmer bäst in enligt dennes uppfattning. Detta innebär att respondentens egna 

åsikter och motiveringar till svaret inte kommer fram, vilket skulle kunna vara intressant att 
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undersöka. För att ta reda på detta och kanske även få till en mer djupgående studie skulle man 

kunna utföra samma studie igen med kompletterande personliga intervjuer, för att påvisa ytterligare 

aspekter.  

 

Vi har i den här undersökningen inte tagit hänsyn till personlighetsfaktorer. Det är rimligt att tro att 

de effekter av det autentiska trasformativa ledarskapet vi tittat på, d.v.s. hur personer upplever den 

etiska miljön, identifikationen med det egna företaget samt etiska handlingar och beslut, påverkas 

av vad för typ av person man är. Vi anser därför att det skulle vara en intressant vinkling att titta på 

personlighetsfaktorer i samband med de faktorer som vi har valt att fokusera på i vår studie  

 

6.5 Avslutande slutsats 

Revisorer har en sits där deras objektivitet och etiska handlingar kan bli påverkade genom bland 

annat förhållandet de har till sina klienter. Vi har lyft det autentiska transformativa ledarskapets och 

den etiska kulturens roll som kontextuella faktorer som stärker individers etiska och moraliska 

tankar, beteenden, tankar och beslut. Förhoppningen är att vår studie ska främja fortsatt välbehövlig 

forskning kring ledarskapets betydelse för revisorers objektivitet och etiska handlingar.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1  

 

Enkätfrågor 
 

BAKGRUNDSFRÅGOR 

 

- Kön 

 

- Ålder 

 

- Antal år inom branschen  
 

-Hur länge har du arbetat hos sin nuvarande arbetsgivare? (antal år) 
 

- Arbetar du inom “Big 4”? 

 

- Position i företaget, “manager/partner” eller “godkänd/auktoriserad revisor”.  
 

- Hur ekonomiskt betydelsefull är din största klient? 

 
 

TRANSFORMATIVT LEDARSKAP 

Nedan finns en uppsättning påståenden som kan eller inte kan beskriva din chefs beteende på 

arbetet. Med hjälp av nedanstående skala, ange i vilken utsträckning du instämmer med påståendet. 

Utgå från att varje uttalande är beskrivande för din chef.  

(7-gradig skala från “Stämmer inte alls” till “Instämmer till fullo”) 

 

“Söker alltid nya möjligheter för enheten/institutionen/ organisationen” 

“Målar en intressant bild av framtiden för vår grupp”  

“Inspirerar andra med sina planer för framtiden”  

“Får andra att engagera sig i hans/hennes planer för framtiden”  

“Leder genom sina handlingar snarare än genom ord”  

“Är en bra förebild” 

“Föregår med gott exempel”       

    

“Främjar samarbete mellan arbetsgrupper”  

“Uppmuntrar medarbetare att vara lagspelare “ 

“Får gruppen att arbeta tillsammans mot gemensamma mål”  

“Utvecklar en teamkänsla och en laganda bland sina medarbetare”  

“Visar att han/hon förväntar sig mycket av mig”  

“Insisterar endast på att jag ska vara högpresterande” 
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“Nöjer sig inte med det näst bästa”  

“Agerar utan hänsyn till mina känslor” 

“Visar respekt för mina personliga känslor”  

“Har försett mig med nya sätt att se på saker som tidigare upplevt som invecklade och svåra” 

“Har idéer som tvingat mig att ompröva och ifrågasätta mina egna tankegångar”  

“Utmanar mig att tänka på gamla problem på nya sätt”  

“Beter sig på ett sätt som tillgodoser mina personliga behov”  

“Behandlar mig utan hänsyn till mina personliga känslor”  

“Har en klar uppfattning om vart vi är på väg”  

 

ETISK KULTUR 

Vänligen tänk på den organisation som du arbetar i när du besvarar dessa frågor 

(Sex svarsalternativ, från “Helt falskt” till “Helt sant”)  

“Ledningen i det här företaget griper in med disciplinåtgärder mot oetiskt beteende när det händer”  

“Anställda i det här företaget upplever att personer som bryter mot de professionella etiska reglerna trots det belönas 

formellt av företaget”  

“Bestraffningar för oetiskt beteende genomförs strikt i det här företaget”  

“Oetiskt beteende bestraffas i företaget”  

“Den högsta ledningen i det här företaget står för en hög etisk standard” 

“Toppcheferna i det här företaget är förebilder Helt falskt för oetiskt beteende”  

“Etiskt beteende är normen i det här företaget” 

“Den högsta ledningen i det här företaget guidar besluten i en etisk riktning” 

“Etiskt beteende belönas i företaget”  

“Yrkesmässiga etiska regler stämmer överens med informella normer på företaget”  

“Det här företaget kräver att man lyder auktoriteter, utan att ifrågasätta”  

“Folk i det här företaget förväntas göra vad de blir tillsagda”  

“Chefen har alltid rätt i det här företaget”  

“Personer med integritet belönas i det här företaget”  

“Toppcheferna i det här företaget visar regelbundet att de bryr sig om etik”  

 

RAQ ACTS 

Under det senaste året, hur ofta har du agerat på följande sätt i samband med upprättandet av en 

revision?  (Fem alternativ, från “Nästan alltid” till “Aldrig”) 

“Gjort ytliga granskningar av klienters dokument? 

“Accepterat en svag förklaring från klienten?”  

“Misslyckats med att efterforska en redovisningsprincip?” 

“Minskat mängden arbete som lagts ned i ett revisionssteg, till en nivå̊ under vad du normalt anser som rimlig?”  

“Hoppat över eller avskrivit ett granskningssteg utan att senare slutföra arbetet eller notera dess utelämnande?”  
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TBP 

- Tidsbudgetarna har på din arbetsplats under det senaste året varit (här ombeds respondenten välja ett 

alternativ från “mycket lätt att uppnå” till “omöjliga att uppnå”) 

- Hur ofta uppnår du din tidsbudget?  (Fem alternativ, från “Nästan alltid” till “Aldrig”) 

- Om du inte underrapporterade din tid, hur ofta skulle du uppnå din tidsbudget? (Fem alternativ, från “Nästan 

alltid” till “Aldrig”) 

 

OBJEKTIVITET 

Vänligen svara på följande revisionsfall. Försök se din största klient framför dig i dessa situationer. 

Vi är medvetna om att du normalt skulle kräva mer bakgrundsinformation. Men, för syftet med vår 

studie ber vi dig att svara (1) baserat på den begränsade informationen och (2) anta att fallen 

involverar din största klient 

 

“I årets revision har en tvist uppstått mellan dig och din största klients ledning angående väsentligheten av vissa 

oregistrerade skulder som du upptäckt under revisionen. Vare sig professionella riktlinjer eller riktlinjer på̊ ditt företag 

erbjuder något definitivt svar på om det aktuella beloppet är materiellt. Klientens ekonomichef, som är en fördetta 

partner med dig, anser att den totala mängden oregistrerade skulder är oväsentlig och menar därför är det onödigt att 

göra justeringar av redovisningen. Som revisor, hur troligt är det att du inte kommer att kräva att dessa skulder skall 

redovisas? “ 

 

“Ditt företag har utvecklat en programvara som kallas ACE redovisningssystem som säljs till allmänheten samt till ditt 

företags kunder. Under granskningen av din största kund upptäcker du en allvarlig kontrollsvaghet i 

redovisningssystemet som ditt företag har installerat. Vad är sannolikheten att ditt brev till ledningen hos klienten 

kommer att innehålla negativa kommentarer om redovisningssystemet?” 

 


