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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Revisorers sociala miljö: Ledarskapets påverkan på kulturen och moraliska identiteten 

samt dess påverkan på revisorers objektivitet  

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Frida Annell och Therese Paulsen 

Handledare: Jan Svanberg  

Datum: 2015 - juni 

Syfte: Revisorers objektivitet är ett krav samt en av de grundläggande principerna för att revi-

sorer ska kunna upprätthålla god yrkes- och redovisningssed. I samband med de stora redovis-

ningsskandalerna i början på 2000-talet har revisorers objektivitet ifrågasatts. Flertalet studier 

har gjorts för att se vad det är som påverkar revisorernas objektivitet bland annat har det fors-

kats på hur klientidentifkation, erfarenhet och andra personlighetsfaktorer påverkar revisorer-

nas objektivitet. Vår avsikt med denna studie är att bidra med ökad kunskap om vad som på-

verkar revisorers objektivitet genom att undersöka flera olika faktorer och dess påverkan på re-

visorernas objektivitet. Vi kommer att undersöka följande faktorer: 

 Transformativt ledarskap 

 Den etiska kulturen 

 Den moraliska identiteten 

 

Metod: Data samlades in genom en enkätundersökning där vi mätte det transformativa ledar-

skapet, den moraliska identiteten, den etiska kulturen och revisorernas objektivitet. 121 respon-

denter deltog i studien där svaren ligger till grund för studiens resultat. 

 

Resultat & slutsats: Resultatet av studien visar att ett transformativt ledarskap påverkar den 

etiska kulturen inom revisionsbolagen samt att den etiska kulturen i sin tur har en påverkan på 

revisorernas objektivitet. Det transformativa ledarskapet har även en påverkan på revisorernas 

inre moraliska identitet, men inte på den yttre moraliska identiteten. Studien visar också att var-

ken den inre eller yttre den moraliska identiteteninte påverkar revisorernas grad av objektivitet. 
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Förslag till fortsatt forskning: Vi finner det intressant att utveckla denna studie med att inter-

vjua revisorer för att få en kompletterande bild till vad enkätundersökningen visar. En annan ut-

veckling av studien är att gå djupare in i det transformativa ledarskapet för att se hur de olika 

delarna i ledarskapet påverkar den etiska kulturen och moraliska identiteten. Vi tycker också att 

det skulle vara intressant att fördjupa sig i den moraliska identiteten genom att till exmepel un-

dersöka vad, eller vem en stark inre moralisk identitet hos revisorerna påverkar, är det den egna 

organisation, samhället eller kunden?  

 

Uppsatsens bidrag: Vår studie utvidgar tidigare litteratur med fler olika kontextuella faktorer som 

kan påverka revisorers objektivitet. Studien har bidragit med kunskap om hur objektiviteten påver-

kas av organisationens etiska kultur och revisorernas moraliska identitet samt hur ett transformativt 

ledarskap kan påverka dessa faktorer. 

 

Nyckelord: Moralisk identitet, transformativt ledarskap, revision, objektivitet, etisk kultur, reviso-

rer 
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ABSTRACT 

 

Title: Auditor's social environment: the culture, the social identity and the leadership impact on 

auditors' objectivity 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Frida Annell and Therese Paulsen 

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: 2015 - June 

Aim: Auditors' objectivity is both required and one of the basic principles an auditor should be able 

to maintain for good professional conduct. In connection with the major accounting scandals in the 

early 2000s, the auditors' objectivity was questioned. Several studies have been made to investigate 

what affects auditor's objectivity, for example, researches have been made about how client identi-

fication, experience and the personality influence the auditor's objectivity. Our intention with this 

study is to contribute to increasing knowledge about what affects the auditors' objectivity by exam-

ining several factors. These are the factors we aim to study: 

 Transformative Leadership 

 The ethical culture 

 The moral identity 

 

Method: Data were collected through a questionnaire survey that measured the transformative 

leadership, moral identity, ethical culture and objectivity. 121 respondents participated in the study 

and their answers are the basis of this study. 

 

Result & Conclusions: The results of the study show that a transformational leadership affects the 

ethical culture within auditing firms, and that the ethical culture has an impact on auditor objectivi-

ty. The transformative leadership also has an impact on the internal auditors' moral identity, but not 

on the external moral identity. The study also shows that the moral identity, either the internal or the 

external, does not affect the auditor's degree of objectivity. 

 



5 

 

Suggestions for future research: We find it interesting to develop this study by interviewing audi-

tors to get a complementary picture of what the questionnaire survey shows. Another development 

of the study is to go deeper into the transformative leadership to find out how different parts of the 

leadership affect the ethical culture, moral identity and objectivity. We also think it would be inter-

esting to immerse in the moral identity. What or who will be affected by a strong internal identity? 

Will it be their own organization, the community or customers? 

 

Contribution of the thesis: Our study has continued to investigate several different contextual fac-

tors that may affect the auditor's objectivity. This study has contributed to knowledge about how the 

objectivity is affected by the organization's ethical culture and the auditors' moral identity and how 

transformational leadership can influence these factors. 

 

Key words: Moral identity, transformational leadership, auditing, objectivity, ethical culture, audi-

tors 
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Terminologi 

TLI: Transformational Leadership Inventory, transformerande ledarskap förteckning 

FAR: Föreningen auktoriserade revisorer 

PCA: Principal component analysis, principalkomponentsanalys 

RAQ acts = Reduced Audit Quality acts, kvalitetshämmande åtgärder 
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Inledning 

________________________________________________________________________________

I detta kapitel förklaras bakgrunden till studien. En problemdiskussion formuleras samt frågeställ-

ning och syfte presenteras. Vi lyfter även fram de avgränsningar vi gjort i studien. 

________________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Enligt lagen ska revisorer arbeta opartiskt och självständigt samt vara objektiva i ställningstaganden 

och verksamheten ska byggas på ett sätt som säkerställer det (Revisorslag (2011:883), § 20). Enron- 

och WorldCom-skandalerna är två stora händelser som skett där revisorers oberoende och objektivi-

tet har ifrågasatts (Carnegie & Napier, 2010). Revisionsbolag arbetar nu aktivt för att återställa för-

troendet för revisorsyrket och hela diskussionen om revisorers oberoende, objektivitet och etiska 

agerande påverkar revisorernas trovärdighet. Om revisorers trovärdighet sjunker riskerar revisions-

berättelsen, revisorernas kvalitetsstämpel, att förlora i betydelse, vilket i sin tur kan leda till att färre 

väljer att ha en revisor.  

Revisorer har en problematisk situation genom att de har ett trepartsförhållande där produkten av 

samarbetet med klienten inte bara är till för klienten och revisorerna, utan den är också viktig för 

aktieägare, anställda och övriga intressenter (det vill säga tredje parten i förhållandet). Fontaine och 

Pilote (2012) menar att för att tredje parten ska ha tilltro till revisionen måste revisorerna vara obe-

roende från klienten men samtidigt måste revisorerna och klienten samarbeta vilket skapar en utma-

nande balansgång. Tredje parten i förhållandet använder produkten, de finansiella rapporterna, 

bland annat som underlag när viktiga beslut ska fattas och är de finansiella rapporterna inte korrekta 

fattas beslut på oriktiga grunder vilket kan leda till oönskade konsekvenser. För revisorers del blir 

det en situation där kunden är den som betalar revisorerna medan det är intressenterna, tredje par-

ten, som ställer krav på att rapporterna ska ge en rättvisande bild av företaget. Företaget, inklusive 

dess ledare, skulle däremot många gånger tjäna på att tänja på den rättvisande bilden. Till exempel 

ger ett lägre resultat lägre skatt för ett företag och ett högre resultat ger bland annat högre resultat-

baserade bonusar. Här uppstår ett utrymme för att fresta revisorer på olika sätt till att fatta oetiska 

beslut. För revisorer är det i en sådan situation ytterst viktigt att känna stöd från ledare, och ledar-

skap är ofta nämnt som den viktigaste delen i en organisations etiska kultur 

(Brown & Treviño, 2006). 
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Det etiska klimatet är en viktig del i revisionsbolagens organisationer och FAR har utvecklat ett 

regelverk som alla medlemmar förbundit sig att följa (Föreningen Auktoriserade Revisorer, 2014). 

Här finns riktlinjer och vägledning för hur revisionsbolagen ska agera och uppträda både mot 

varandra och mot klienter samt uppförandekod om hur de ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, 

socialt och miljömässigt riktigt sätt. Här har en ledare en viktig roll att se till att revisorerna följer 

dessa regler och riktlinjer.  

1.2 Problemdiskussion 

"En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet 

samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten skall organiseras så att revi-

sorns opartiskhet, självständighet och objektivitet säkerställs"  (Revisorslag (2001:883), 20 §) 

Revisorslagen (2001:883, 20 §) omfattar både organisationens utformning och revisorernas age-

rande vid klientuppdrag. Organisationens utformning är något som ägarna/ledningen styr över och 

deras uppdrag är att säkerställa att de anställda revisorerna följer lagar och regler som gäller. Här 

ser vi att ledarna på revisionsbolag har ett stort ansvar och påverkan på de anställda revisorerna och 

hur de agerar i slutändan. 

På senare år har det skett mycket forskning om relationen mellan ledarskap och etik (Arel, 

Beaudoin & Cianci, 2012 samt Avey, Palanski & Walumbwa, 2011). Ledarskap är ofta nämnt som 

den viktigaste delen i en organisations etiska kultur och kulturen på företag påverkar revisorers ob-

jektivitet (Sweeney, Arnold & Pierce, 2010 och Douglas, Davidson & Schwartz 2001).  

Ett ledarskap som innehåller etiska delar är det transformativa ledarskapet. Ett transformativt ledar-

skap höjer den etiska ribban inom organisationen genom att applicera högre moraliska ideal och 

värderingar till följarna än vad följarna har i sig själva från början. Genom en process, som kan lik-

nas med en smitta, attraherar den transformativa ledaren följarna att ta efter samma höga moraliska 

värderingar som ledaren själv har (Lewis, 2000). Zhu, Riggio, Avolio och Sosik (2011a) refererar 

till Sosik (2006) som anser att innehållet i den transformativa ledarens moraliska värderingar ofta 

reflekterar karaktärens styrka, vilken representerar det bästa i mänskligheten, såsom moraliska för-

tjänster av visdom, mod, omtanke om människor, rättvisa, måtta och överlägsenhet. 



12 

 

MacIntyre (1991), enligt Ardichvili, Jondle och Mitchell (2013), menar att för att en följare ska göra 

korrekta etiska val är det nödvändigt att utveckla den individuella moralen. När det gäller revisorer 

betyder det att revisorerna måste utveckla den individuella moralen för att göra korrekta etisk val 

och korrekta etiska val är nödvändiga för att revisorerna ska vara oberoende i sin profession. Den 

moraliska identiteten är till vilken grad en person identifierar sig med att vara en moralisk person 

(Zhu et al., 2011a och Zhu, Riggio, Avolio & Sosik, 2011b). Den moraliska identiteten bestämmer 

också när och varför en person beter sig etiskt samt vilka aktiviteter som hen engagerar sig i när det 

gäller kollektivet och gruppen. 

Vi vill i denna studie undersöka hur ett transformativt ledarskap direkt påverkar den etiska kulturen 

och den moraliska identiteten och hur dessa i sin tur påverkar revisorernas objektivitet. Vi har till 

dags datum inte sett någon forskning som mäter om det finns något samband mellan dessa faktorer. 

Vi kommer att fokusera på det transformativa ledarskapet för att vi anser att dess egenskaper gör 

ledarskapsformen attraktiv hos revisionsbolag genom att revisorers arbete domineras av etiska reg-

ler, objektivitet och oberoende. Den forskning vi läst om transformativt ledarskap har inte fokuserat 

på hur det påverkar revisorers moraliska identitet och den etiska kulturen på revisionsbolag. Vi an-

ser att det är ett högst relevant område på grund av att det är rimligt att, baserat på den litteratur vi 

läst, anta att både den etiska kulturen och den moraliska identiteten påverkar revisorers objektivitet. 

1.3 Frågeställning 

De huvudsakliga frågeställningarna i denna uppsats är 

 Hur påverkar det transformativa ledaskapet den moraliska identiteten hos revisorerna? 

 Hur påverkar det transformativa ledaskapet den etiska kulturen hos revisionsbolagen? 

 Hur påverkar den moraliska identiteten objektiviteten hos revisorerna? 

 Hur påverkar den etiska kulturen objektiviteten hos revisorerna? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur det transformativa ledarskapet på revisionsbolagen påverkar 

den moraliska identiteten och den etiska kulturen hos revisionsbolagen samt hur dessa i sin tur på-

verkar objektiviteten hos revisorerna. 
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1.5 Avgränsningar 
Vår studie är utformad att mäta det interna ledarskapet hos revisionsbolagen och vi tittar endast på 

hur den moraliska identiteten och den etiska kulturen påverkas av ledarskapet. Vi kommer inte att 

titta på hur ledarskapet hos revisorernas klienter påverkar revisorerna och inte heller hur andra fak-

torer, till exempel olika RAQ-acts (reduced audit quality-acts, kvalitetshämmande åtgärder) kan 

påverka objektiviteten. Vidare tittar vi på hur moraliska identiteten och den etiska kulturen påverkar 

objektiviteten hos revisorerna. Vi avgränsar oss till revisorer i Sverige som är medlemmar i FAR. 

En annan faktor som begränsar vår studie är tidsfaktorn. Tidsramen är cirka tre månader vilket 

omöjliggör en mer utförlig studie. 
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2. Tidigare forskning 

________________________________________________________________________________ 

I den andra delen presenterar vi tidigare forskning som finns inom de fyra områden vi valt att stu-

dera och hur de är kopplade till revisorsprofessionen. 

________________________________________________________________________________ 

2.1 Transformativt ledarskap 

"Konsten att leda människor"  är ett sätt att beskriva ordet ledarskap på. Ledarskapet yttrar sig i 

många olika stilar och egenskaper. Flertalet studier finns kring de olika ledarskapsstilarna men vi 

kommer i denna studie att fokusera på det transformativa ledarskapet. Enligt Zhu et al. (2011a) 

gjorde Bass och Steidlmeier (1999) en uppdelning av det transformativa ledarskapet i en autentisk 

del och en pseudo del. De autentiskt transformativa ledarna menar de är etiska i sin natur medan de 

pseudo transformativa ledarna inte är det. När vi i studien nämner transformativt ledarskap menar vi 

de transformativa ledarna som är etiska i sin natur, det vill säga autentiskt transformativa ledarna. 

Podsakoff, Mackenzie, Moorman och Fetter (1990) menar att transformativa ledare är multidimens-

ionella och att det finns åtminstone sex nyckelfaktorer som är associerade med det transformativa 

ledarskapet. Dessa är: 

 Identifiera och tydligt uttala en vision – ledaren ska identifiera nya möjligheter för grup-

pen/divisionen/företaget och utveckla, tydligt uttala och inspirera andra med hens vision för 

framtiden.  

 Hålla med en passande modell - ledaren ska bete sig på ett sätt som ger följarna ett exempel att 

ta efter och som är konsekvent med ledarens värderingar 

 Främja acceptans av gruppens mål - att få följarna att samarbeta mot ett gemensamt mål 

 Höga förväntningar på presterandet – ledarens sätt att visa förväntningar på vidareförädling, 

kvalitet och prestation. 

 Tillhandahålla individuell support – ledaren ska visa att hen respekterar följare och tänker på 

deras känslor och behov  

 Intellektuell stimulans – ledaren ska utmana följarna att utvärdera deras antaganden om arbetet 

och tänka om hur det kan utföras. 

Kovjanic, Schuh och Jonas (2013), Zhu et al. (2011a) samt Yukl (1989) menar att Burns (1978) 

definierade den transformativa ledaren som en person som söker tillfredsställa högre behov och får 

fram följarnas fulla potential. Enligt Kovjanic et al. (2013) karaktäriserade Bass (1985) transforma-

tivt ledarskap genom att ledaren adresserar och möter följarnas höga psykologiska behov vilket i sin 
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tur motiverar dem att prestera över förväntan, ett krav som ofta ställs på revisorer när de utfärdar en 

revisionsberättelse där revisorn ska ”uttala sig om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlig-

het med tillämplig lag om årsredovisning och om den ger en rättvisande bild av bolagets resultat 

och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige” (Revisorsnämnden, 2015a). Alla reviso-

rer är även föremål för löpande kvalitetskontroll som görs av FAR och revisorsnämnden (RN) vilket 

sätter ytterligare press på revisorerna att prestera enligt sin fulla potential (Revisorsnämnden, 

2015b). 

Cianci, Hannah, Roberts och Tsakumis (2014) har visat att revisorers beteende påverkas av om le-

daren är transformativ eller inte genom att visa att revisorer som utsätts för frestelser är mindre be-

nägna att agera oetiskt om ledaren är transformativ. Dock hittade de ingen skillnad i revisorers bete-

ende när de inte var utsatta för frestelser, varpå de menar att det transformativa ledarskapet har 

störst betydelse när beslut måste fattas av revisorer som är utsatt för frestelser. Att vara ärlig och 

rättvis är två karaktärsdrag som är sammankopplade med den inre moraliska identiteten 

(Aquino & Reed, 2002) och revisorer med transformativa ledare känner mer skuld när de begår oe-

tiska handlingar, handlingar som strider mot moralens krav, än de som inte har transformativa le-

dare (Cianci et al., 2014). Det primära målet för en transformativ ledare är att förvandla följarna till 

ett slags moraliska agenter (Burns, 1978 enligt Zhu et al., 2011a). 

Zhu et al. (2011b) tar upp det som Burns (1978) har kommit fram till gällande transformativt ledar-

skap och det moraliska perspektivet. Burns (1978) menar att de transformativa ledarna har ett posi-

tivt moraliskt perspektiv som inkluderar moralisk kapacitet, moralisk effekt och civilkurage. Zhu et 

al. (2011b) menar att den moraliska kapaciteten innebär en individs möjlighet att känna igen varie-

rande frågor och titta på frågorna från flera olika perspektiv och dess moraliska effekt är att det är 

individernas tro att de har möjligheter, kompetens, resurser och motivation att fatta ett visst mora-

liskt beslut.  
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Flertalet forskare (Keeley, 1995; Stevens, D´Intino & Victor, 1995 och Effelsberg, Solga & Gurt, 

2014) menar att det finns en dimension av det transformativa ledarskapet som i många fall har för-

bisetts. Deras undersökning visar att det transformativa ledarskapet har en positiv effekt på viljan att 

identifiera sig med organisationen. När följare vill identifiera sig med organisationen vill de även att 

den ska visas upp positivt. Ibland uppstår situationer när följare behöver agera oetiskt för att organi-

sationen ska framstå i bra dager och här visade Effelsberg et al. (2014) att det transformativa ledar-

skapet har en positiv påverkan på att agera oetiskt för att få organisationen att framstå på ett bra sätt. 

Detta är en baksida av det transformativa ledarskapet utan att det är ett pseudo transformativt ledas-

kap. 

Zhu et al. (2011b) lyfter även fram Mays et al. (2003) definition av civilkurage, vilken är ledarens 

mod att kunna stå för de moraliska handlingar som utförts trots påtryckningar, både inifrån och uti-

från organisationen. En transformativ ledares främsta uppgift är att förvandla sina följare till ledare, 

ett slags moraliska agenter (Burns, 1978) enligt Zhu et al. (2011a) och för att göra det krävs att de 

själva agerar moraliskt. Att agera utifrån god redovisningssed anser vi är moralen för revisorspro-

fessionen, som dessutom är en del av revisorslagen (2001:883, 19 §), och en transformativ ledares 

främsta uppgift på ett revisionsbolag är att förvandla revisorerna till ett slags moraliska agenter. 

2.2 Moralisk identitet 

Termen moralisk är en sammanfattning som överensstämmer med god sed för en enskild individ, 

grupp eller kollektiv av människor medan identitet är en persons självbild (Zhu et al., 2011b). Revi-

sorer ska iaktta god redovisningssed (Revisorslag (2001:883), 19 §), som vi tidigare har nämnt an-

ser vi att det är moralen för revisorsprofessionen. Moralisk identitet har, enligt Aquino och Reed 

(2002), av många beskrivits som en av de självreglerande mekanismerna som motiverar moraliskt 

agerande. Moraliskt agerande inom revisorsprofessionen är att följa de lagar och regler som gäller. 

 

Aquino och Reed (2002) delar upp den moraliska identiteten i två delar: internalization och sym-

bolization. Internalization avser den inre moraliska identiteten, hur man upplever sig själv och hur 

viktigt personer anser att det är att inneha de nio moraliska karaktärsdragen (de nio karaktärsdragen 

förklaras vidare i nästa stycke). Symbolization är den yttre moraliska identiteten, hur man visar sina 

moraliska värderingar utåt, till exempel via kläder, symboler, medlemskap och så vidare.  
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Aquino och Reed (2002)  föreslår att moralisk identitet kan bli en bas för social identifikation som 

personer använder för att definiera sig själva. Vidare menar de att den moraliska identiteten, liksom 

andra identiteter, kan associeras med vissa övertygelseattityder och beteenden. Aquino och Reed 

(2002) definierar moralisk identitet som ”självuppfattning organiserad runt olika moraliska drag”. 

De ser att den moraliska identiteten är sammankopplad med olika moraliska karaktärsdrag; om-

sorgsfull, medkännande, rättvis, vänlig, generös, hjälpsam, hårt arbetande, ärlig och snäll, men 

samtidigt mottaglig för vad en moralisk person tänker, känner och gör. Ett hot mot revisorers obe-

roende är revisorers självintresse, att revisorer agerar utifrån egna känslor, finansiella faktorer eller 

privata skäl (Myring & Bloom, 2006) som strider mot gällande lagar, regler och rådande praxis. 

Abdo och Gustavsson (2006) menar att det ibland är ett glapp mellan lag, existerande praxis och 

revisorernas verklighet när det gäller egenintressehot och vänskapshot och här anser revisorer att 

det får göra mer än vad som rekommenderas. Att revisorer ibland hamnar i beroendeställning är 

svårt att undkomma och det är upp till varje revisor att avgöra om hot föreligger (Ibid). Wimbush, 

Shepard och Markham (1997) poängterar att ett ekonomiskt intresse i klientens företag är ett bety-

dande hot som kan påverka revisorns objektivitet negativt. 

Även om moralisk identitet är baserad på olika drag (Aquino & Reed, 2002), kan det antas att en 

persons moraliska identitet också har en social referens, som kan vara en medlemskapsgrupp (ex. 

Frälsningsarmen), ett abstrakt ideal (ex. Gud), en känd individ (ex. Big Brother i ett mentorskap) en 

okänd individ (ex. Moder Theresa) eller annan social konstruktion (Aquino & Reed, 2002). Indal 

och Söderström (2014) menar att personlig identifikation med klientens ledare minskar revisorers 

oberoendeställning och Bamber och Iver (2007) anser att revisorers identifiering med klientföretag 

också minskar revisorers oberoende. Detta anser vi är exempel på när den sociala referensen i den 

moraliska identiteten har en negativ påverkan på revisorernas objektivitet. 

 

Colby och Damons (1992) anser att moralisk identitet har samma inriktning som de moraliska idea-

len. Detta motsvarar ens personliga identitet och vilka moraliska värderingar en person har. 

Zhu et al. (2011b) tar upp Blasi (1984) som anser att den moraliska identiteten består av tre karak-

täristiska drag; att det är kärnan i individen, att individen är sann mot sig själv vid beslutsfattande 

och att det associerar med sanningsenligheten. Både Zhu et al. (2011b), utifrån forskningen av 

Bergman (2002), och Colby och Damon (1992) lyfter fram forskning som menar att stark moralisk 

identitet innebär att personen: 

- håller fast vid moraliska ideal och principer 

- är mer beslutsam att vara konsekvent med moraliska ideal och principer 
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- är mer villig att ta risker för att vidhålla moraliska värderingar 

- har en större påverkan på andra att uppföra sig mer etiskt 

- ser till medmänniskors intressen före egna personliga intressen 

Revisorers inre moraliska identitet får inte påverka revisorerna i deras professionella utförande i och 

med objektivitetskravet (Revisorslag (2011:883), 20-21 §§). Zhu et al. (2011b) presenterar olika 

tolkningar som behandlar den del av moralisk identitet som Aquino och Reed (2002) definierar som 

den inre moraliska identiteten. Om revisorerna inte anser sig, på grund av till exempel moraliska 

ideal, kunna agera oberoende ska revisorerna avsäga sig uppdraget (Revisor-

slag (2011:883), 20-21 §§). 

 

Institutioner har en tendens att efterlikna varandra vilket har lett fram till forskning om isomorfism-

en (DiMaggio & Powell, 1983), vilket handlar om spridning av institutioner och varför organisat-

ioner tenderar att efterlikna varandra. Isomorfismen kan delas in i tre grupper regulativa (coercive), 

normativa (normative) och kognitiva (mimetic) (Olsson & Tinh, 2012). De regulativa reglerna kan 

anses som tvingande och vidmakthålls bland annat genom sanktioner. De normativa reglerna däre-

mot är inte tvingande av natur eller lag, men kan upplevas som tvingade genom att de påverkar upp-

rättandet av förtroendet för allmänheten vilket delvis kan förklara hur olika yrkesgrupper skapar 

samband med sina professioner. De kognitiva reglerna tillämpas på ett undermedvetet sätt och utan 

någon diskussion eller reflektion följer vi dem. Hur man hälsar på sina klienter och olika klädkoder 

är exempel på kognitiva regler som vi ofta följer (DiMaggio & Powell, 1983) och en stark yttre mo-

ralisk identitet innebär bland annat att man genom sin klädsel kan visa vilken moralisk identitet man 

anser sig ha (Aquino & Reed, 2002). En stark yttre moralisk identitet gör att personer står emot de 

kognitiva reglerna mer än personer med svag yttre moralisk identitet. 

 

Vi anser att Aquino och Reeds (2002) definition av moralisk identitet ”självuppfattning organiserad 

runt olika moraliska drag” är en bra och sammanfattande definition. Vi anser också att den uppdel-

ningen i inre och yttre moralisk identitet är intressant i denna studie. Därför är det den definitionen 

och uppdelning vi kommer att ha som grund vidare i studien.  
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2.3 Etisk kultur 

En organisations klimat varierar utifrån de individer, arbetsgrupper och de anställdas historier som 

är en del av organisationen enligt Victor och Cullen (1998), och de introducerade begreppet "etiskt 

klimat" för att kunna beskriva och förutse organisationers etiska beteenden. De ansåg att när mora-

liskt acceptabla beteenden, baserade på ärlighet och integritet, aktivt främjas och blir en del av or-

ganisationens kultur skapas en etisk miljö. Ärlighet och integritet är egenskaper som revisorer ska 

arbeta utifrån (FARa, 2014). 

Det etiska klimatet skiljer sig från den etiska kulturen. Victor och Cullens (1998) definition av etiskt 

klimat är när en medarbetare står inför ett beslut som påverkar andra, att få medarbetaren att ta 

"rätt" beslut utifrån organisationens perspektiv. En viktig aspekt som påverkar beslutet är arbets-

klimatet som utgör de etiska beteendena på arbetet och för revisorer är oberoende ett etiskt bete-

ende. Treviño, Butterfield och McCabe (1998) definierade etisk kultur som en del av organisation-

ens kultur där de inkluderar de villkor och system som kan främja antingen etiskt eller oetiskt bete-

ende. Ardichvili och Jondle (2009) anser att etisk affärskultur är baserad på sambanden mellan for-

mella stukturer, processer, policys, träning och utvecklingsprogram. De menar även att konsekvent 

värdebaserat etisk uppträdande av ledare, informella hjältar, historier samt användningen av ritualer, 

metaforer och språk som inspirerar organisationens medlemmar att konsekvent uppträda etiskt på-

verkar den etiska affärskulturen. Den etiska kulturen representeras av en samverkan av informella 

och formella system i en organisation och systemens syfte är att påverka medarbetarnas beteende 

(Treviño et al., 1998). Treviño et al. (1998) anser att den etiska kulturen och det etiska klimatet på-

verkar olika etiska saker, men båda har en betydande roll när det gäller det sammanlagda etiska 

beteendet. Douglas et al. (2001) anser också att organisationskulturen hos revisionsbolagen speglas 

av hur revisorerna upplever sina organisationer. De anser även att organisationskulturen kan ses 

som ett system med gemensamma värderingar. Vidare tar Douglas et al. (2001) upp att personliga 

värderingar ligger närmare ens personlighet jämfört med andra konstruktioner som till exempel 

åsikter och attityder, vilket innebär att individer med starka personliga värderingar motstår föränd-

ringar i en högre grad. För att dessa individer ska kunna påverkas krävs en stark organisationsskul-

tur. 

Shafer och Wang (2010) kan i sin forskning se att den etiska kulturen har en viktig påverkan på 

revisorers objektivitet, som i sin tur påverkar revisionskvaliten. Upplevd organisatorisk etisk kultur 

är indirekt kopplad till etiska bedömningar i och med att etisk kultur påverkar individers enskilda 

värderingar som i sin tur påverkar omdömet (Douglas et al., 2001). Douglas et al. (2001) anser att 
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omdömet påverkas av kulturen när kulturen stödjer tydliga värderingar. Douglas et al. (2001) lyfter 

även fram att ledarskapet har en avgörande roll i vad som påverkar kulturen på arbetsplatsen och det 

etiska beteendet hos revisorerna. Ledningens uttalade värderingar och deras agerande skapar den 

etiska miljön i företaget vilket också är ett sätt att avskräcka ett oetiskt betéende.  

Enligt Ardichvili och Jondle (2009), som refererar till Hartman (1996), är företagskulturen viktig 

för etiken genom att den är som ett fordon för givande och bibehållandet av moraliska principer och 

värden, bra och dåliga, som ger liv i organisationen. Ardichvili, Mitchell och Jondle (2009) identifi-

erade fem dimensioner: uppdrags- och värdestyrning, balansering av intressenter, effektivt ledar-

skap, processintegritet och långsiktigt perspektiv som finns representerade i företagskulturer. Upp-

drags- och värdestyrning är nyckeldimensionen och den representerar blodet i organisationen. Den 

etiska kulturen på företaget påverkas av och påverkar värdestyrningen medan värdestyrningen på-

verkar de övriga fyra dimensionerna. De etiska delarna lyftes fram av de anställda som extra viktiga 

och en ledare i en etisk organisation måste våga ”talk the talk” och ”walk the walk” (Ardichvili et 

al., 2009), det vill säga våga stå för sina åsikter och agera därefter även om det inte uppskattas av 

alla. 

2.4 Objektivitet 

Sahnoun och Zarai (2011) lyfter fram att objektivitet och oberoende är två begrepp som är synony-

mer med varandra, båda handlar om att kunna stå emot press från bland annat klienter och övriga 

intressenter. Vi kommer vidare i vår studie att betrakta oberoende och objektivitet med samma in-

nebörd.  

Revisorernas oberoende utgör en förutsättning för att revisorsyrket ska kunna existera, oberoende-

ställningen är ovillkorlig. FAR (FAR a, 2014) beskriver att förtroende är en grundbult för en revis-

ion men även kompetens, oberoende och tystnadsplikt är de grundkrav som behövs för att det ska 

skapas ett förtroende för revisorerna. Revisorslagen (2011:883, 19-21 §§) innebär även att reviso-

rerna ska vara objektiva i sina bedömningar, agera opartiskt och självständigt och iaktta god redo-

visningssed. Kan revisorerna inte uppfylla kraven skall uppdraget avböjas. Vid utförandet av reviso-

rernas arbete bör de följa FARS etiska regler (Föreningen Auktoriserade Revisorer, 2014). Regel 

nummer ett till tre handlar om god yrkessed, professionellt uppträdande och organisering av verk-

samheten. Lite mer utförligt handlar reglerna om att revisorer inte ska agera eller ge råd som inne-

bär att kunden kringgår lagen, att uppdragen ska utföras objektivt och med integritet med sikte på 

sanningsenlighet samt att organisationen ska planeras på ett sådant sätt att regelerna kan uppfyllas. 

Det är oftast delägare/partner som har ansvaret att se över organisationens uppbyggnad och 
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kvalitetssäkring, vilket leder in på ledarskapet och styrningen i revisionsbolagen och dess påverkan 

på hur de anställda revisorerna agerar gentemot klienter och hur de följer de redovisningsregler som 

finns.  

Revisorer som inte arbetar i något av de fyra största revisionsbolagen påverkas mer av relationen 

med klienten än revisorer som arbetar inom de fyra största revisionsbolagen (Svanberg & Öh-

man, 2014). Även när revisorer har en ökad klientidentifikation påverkar det revisorernas omdöme 

och därmed ökar risken för att få en sämre revisionskvalité. När revisorerna har en stark identifikat-

ion med sin klient kommer det att kunna påverka revisorernas objektivitet visar forskning av Bam-

ber och Iyer (2007), Indal och Söderström (2014) och Sweeney och Pierce (2011). Indal och Söder-

ström (2014) visar även att revisorers personliga identifikation, det vill säga när revisorer identifie-

rar sig med en person på klientföretaget, minskar revisorernas oberoende och att den professionella 

identifikationen inte ökar revisorernas oberoende. Det innebär att när revisorer identifierar sig med 

sitt arbete och dess egenskaper, det vill säga när revisorerna känner igen sig i de värderingar, nor-

mer och egenskaper som hör till yrket, ökar inte revisorernas oberoende. 

Ett samband mellan revisorers kognitiva moraliska utveckling och deras objektivitet är något som 

Sweeney och Roberts (1997) har funnit i sin studie. Ett samband mellan vilken grad av etiskt tän-

kande individen innehar och dennes förmåga till ett oberoende handlande. Revisorer med en hög 

grad av etiskt tänkande hänvisade inte enbart till de etiska riktlinjerna som finns i branschen, utan 

reflekterade även i större grad över högre kontextuella etiska problem och kan därigenom lättare 

sätta det etiska dilemmat i ett större sammanhang. Bhattacharjee och Moreno (2002) visade att oer-

farna revisorer hade mycket svårare att sortera bort irrelevant information och att detta påverkade 

vilket beslut de fattade, det vill säga deras objektivitet.  Treviño och Youngblood (1990) har i sin 

studie lyft fram teorier om bad apples (individuella faktorer), vilket innebär att en del individer i 

större utsträckning är benägna till oetiskt beteende av olika slag medan teorin om bad barrels (kon-

textfaktorer) lägger skulden för det oetiska agerandet på det etiska klimatet i bolaget. Kish-Gephart, 

Harrison och Treviño (2010) visar i sin studie att det finns stöd för både de individuella faktorerna 

(bad apples) och kontextfaktorerna (bad barrels) och dess påverkan på det etiska agerandet i en or-

ganisation.  
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DeAngelo (1981) och Jamal och Sunder (2011) menar att revisorernas efterlevnad av oberoende-

principen är nödvändig för att uppnå god revisionskvalitet. Myring och Blom (2006) menar att obe-

roende är en av de viktigaste faktorerna för revisorer idag. Oberoende revisorer är även något som 

samhället, tredje parten i revisorernas trepartsförhållande, efterfrågar. När revisorerna är oberoende 

ökar det revisionens effektivitet och revisionen genomförs därmed objektivt. Även kvaliten på re-

visionen och revisionsberättelsen blir bättre och mer tillförlitlig när revisorerna agerat objektivt. 

2.5 Sammanfattning tidigare forskning 

Utifrån tidigare forskning har vi tagit fram en modell, Modell 1 på sidan 27, där vi presenterar de 

samband som vi bygger våra hypoteser i avsnitt 4. Hypotesutveckling på. Dessa hypoteser undersö-

ker vi sedan empiriskt och resultatet redovisas i avsnitt 6. Resultat på sidan 40 och framåt. 
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3. Metod 

_____________________________________________________________________________ 

I metodavsnittet kommer vi att presentera uppsatsens forskningsfilosofi, forskningsansats, forsk-

ningsdesign, val av kvantitativ eller kvalitativ metod och slutligen studiens trovärdighet. 

_______________________________________________________________________________ 

3.1 Forskningsfilosofi  

Vi har vid utformningen av detta arbete lagt stor vikt vid valet av forskningsfilosofi på grund av att 

forskningsfilosofin berör frågor om hur forskningen ska gå till väga och hur resultatet ska tolkas, 

vilket sätter grunden för arbetets upplägg. Det finns två huvudområden inom filosofin, ontologi och 

epistemologi. Epistemologi handlar om antaganden kring vad som är godtagbar kunskap och hur 

den ska studeras, hur man får kunskapen, medan ontologi behandlar antaganden om hur verklighet-

en uppfattas (Bryman & Bell, 2013). Vi kommer att förhålla oss till epistemologin i studien och 

inom epistemologin finns två inriktningar, positivism och hermeneutik (Bryman & Bell, 2013). 

Hermeneutikens huvuddrag är att skapa förståelse genom att studera ett fenomen och att tolka inne-

börden i texter, handlingar och upplevelser vilket inte är vår avsikt att göra i denna studie varpå vi 

inte har valt hermeneutiken som inriktning. 

Positivismen, vilken är den inriktning vi har valt, handlar om att kunskapen ska vara empiriskt 

prövbar, metoderna ska ge tillförlitlig kunskap, förklaringar ska kunna anges i termer av orsak-

verkan samt att forskaren ska vara objektiv och inte låta sig påverkas av utomvetenskapliga värde-

ringar (Wallén, 2000). Kunskapen antas vara objektiv och ny kunskap skapas när hypoteser genom 

undersökningar kan verifieras eller förkastas. Vi kommer att följa den positiviska inriktningen för 

att vi ämnar testa teorier som vi samlat in från tidigare forskning och litteraturer inom ledarskap, 

etisk kultur, objektivitet och moralisk identitet i revisionsbranschen. Från teorin ställer vi upp hypo-

teser som empiriskt undersöks för att se om de ska förkastas eller inte. 
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3.2 Forskningsansats 

Det finns två forskningsansatser; induktiv och deduktiv ansats. Den induktiva ansatsen innebär att 

teorin genereras utifrån praktiken och en induktiv process innebär att generaliserbara slutsatser dras 

på grundval av observationer (Bryman & Bell, 2013). Den deduktiva ansatsen ger en i förväg be-

stämd undersökningsram där undersökningen utgår från en modell och logiska slutsatser dras, enligt 

Eriksson och Hultman (2014) vilket är den ansats vår studie har. Vi har en bestämd ram, vi utgår 

ifrån en uppställd modell vars samband vi testar empiriskt för att dra logiska slutsatser utifrån.  

3.3 Forskningsdesign 

En forskningsdesign utgör en ram för insamling och analys av data (Bryman & Bell, 2013). I och 

med att vi baserar vår studie på en positivistisk filosofi, en deduktiv ansats samt att syftet med vår 

undersökning är av förklarande karaktär, har vi valt tvärsnittsdesign som forskningsdesign. Tvär-

snittsdesign innebär att data samlas in med hjälp av enkäter från flera respondenter, för att få in 

kvantitativ eller kvantifierbar data med koppling till två eller flera variabler, som sedan granskas för 

att kunna upptäcka eventuella sambandsmönster (Bryman & Bell, 2013) och det är det tillväga-

gångssättet vi använder i studien. Våra hypoteser grundar sig på tidigare forskning där vi vill påvisa 

ett samband mellan flera faktorer. Vi har valt att samla in data med hjälp av enkäter av två anled-

ningar, dels är det en snabb datainsamlingsmetod i jämförelse med andra undersökningsmetoder 

vilket passar vår tidsram samt en kostnadseffektiv undersökningsmetod vilket passar vår budgetram. 

3.4 Val av metod 

Det finns två metoder att tillämpa forskning på, kvalitativ och kvantitativ metod. 

Det som avgör valet av metod är på vilket sätt forskaren ämnar samla in data samt på vilket sätt data 

skall analyseras (Bryman & Bell, 2013). Kvalitativ metod har mer tyngd på ord än på siffror, det 

vill säga när empirisk data samlas in genom exempelvis intervjuer eller fokusgrupper och där data 

består av ord istället för siffror. Denna metod stämmer inte överens med vårt tillvägagångssätt och 

avsikt med studien varpå vi valt bort denna metod. 

Vi har valt den kvantitativa metoden eftersom vi i enkäten, som utgör grunden i vår datainsamling, 

samlar in data i numerisk form det vill säga att våra svarsalternativ är graderade och respondenten 

kan inte lämna svar i fritextform. Dessa data analyserar vi sedan med statistiska metoder. Att vi 

även har anammat ett deduktivt synsätt stämmer väl överens med den kvantitativa metoden. 
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Den kvantitativa metoden är den dominerande strategin inom företagsekonomisk forskning (Bry-

man & Bell, 2013). Författarna menar att den kvantitativa forskningen har en naturvetenskaplig 

filosofi med ett objektivt synsätt och är en metod som används när empirisk data samlas in, genom 

exempelvis enkäter, och där dataanalysen sedan sker med statiska metoder. Den kvantitativa meto-

den har ofta ett deduktivt synsätt mellan teori och praktisk forskning (ibid). Detta stärker vårt val av 

att använda en kvantitativ metod. 

3.5 Studiens trovärdighet 

Validitet och reliabilitet är något som ett arbete bör genomsyras av från början till slut för att skapa 

trovärdighet. För att forskningsresultaten ska vara av värde behöver de mätinstrument, mått, para-

metrar, tester och undersökningar som används vara reliabla och valida (Ejvegård, 2007). Både va-

liditet och reliabilitet är mått på pålitlighet. Reliabilitet måste finnas i undersökningen för att den 

ska vara valid (Bryman & Bell, 2013). 

3.5.1 Reliabilitet 

Bryman och Bell (2013) lyfter att reliabiliteten oftast är aktuell för kvantitativt inriktade forskare för 

att forskaren vill vara säker på att måttet är stabilt. Eriksson och Hultman (2014) menar att reliabili-

tetens mål är att säkerställa att om en annan forskare genomför samma studie ska likvärdigt resultat 

fås. Reliabiliteten mäter de interna egenskaperna i undersökningen och i vår studie innebär det att 

fel kan uppstå under arbetets gång. Några av våra kritiska punkter är enkätsammansättningen, ut-

skicken, tolkningar och analys av svaren. Istället för att testa pålitligheten i vår undersökning med 

flera oberoende undersökningar (Bryman & Bell, 2013) har vi valt att använda oss av tidigare an-

vändna och kända mätinstrument för att öka reliabiliteten.  

Reliabiliteten kan mätas med olika mått. Vi kommer bland annat att använda Cronbach´s Alpha, det 

testet används för att se hur de enskilda frågorna i enkäten överensstämmer med varandra 

(Björkqvist, 2012). 

3.5.2 Validitet 

Validiteten har fokus på de externa egenskapernas pålitlighet det vill säga att undersökning mäter 

det den avser att mäta (Björkqvist, 2012). Det finns flera olika sätt att säkerställa validiteten på. 

Samtliga mått har fokus på att säkerställa att undersökningen mäter vad den är tänkt att mäta men 

kontrollerar det genom olika metoder (Bryman & Bell, 2013). 
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I studien har vi till stor del utgått från tidigare studiers mätinstrument för att säkerställa att mätning-

en i studien mäter det vi avsett att mäta. Vi har i undersökningen mätt fyra olika områden, där vi 

haft Aquino och Reed (2002), Bamber och Iyer (2007), Treviño et al. (1998) och Pod-

sakoff et al. (1990) mätinstrument som grund i vår egen mätning. Dessa mätinstrument har använts i 

flera tidigare undersökningar varav frågorna i sig samt svarsalternativen och svarsskalorna är mer 

reliabla och valida än om vi skulle ha skapat egna frågor själva. Ovanstående forskare har varit ob-

jektiva i studierna vilket har gjort att andra forskare kan replikera studierna, det vill säga upprepa 

och reproducera liknande resultat (Bryman & Bell, 2013). 

I vår studie har vi översatt frågorna från engelska till svenska vilket gör att det kan förekomma en 

viss skevhet genom att våra subjektiva tolkningar av de engelska frågorna kan påverka översätt-

ningen. I studien har vi även en vinjettfråga, där respondenterna får göra en subjektiv bedömning 

utifrån de faktorer som nämns i frågan, om hur de i en tänkt situation hanterar sin objektivitet. Även 

här uppstår risk för subjektiv färgning genom att scenariot är en beskrivning av en potentiell verk-

lighet utifrån vår tolkning. Detta kan påverka validiteten genom att frågan kan ifrågasättas om den 

verkligen utgör ett mått på revisorernas objektivitet och deras förmåga att stå emot extern manipu-

lation (Bryman & Bell, 2013). 
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H3b  + 

4. Hypotesutveckling 

________________________________________________________________________________ 

I den fjärde delen för vi ihop existerande forskning inom de fyra områden vi valt att studera till hy-

poteser som vi empiriskt kommer att undersöka.  

________________________________________________________________________________ 

4.1 Modell 

Utifrån tillgänglig teori har vi konstruerat en modell, Modell 1, som utgår från det transformativa 

ledarskapet. Vår hypotes är att det transformativa ledaskapet påverkar den inre moraliska identiteten 

hos revisorerna och den etiska kulturen på revisionsbolagen på ett positivt sätt medan den yttre mo-

raliska identiten inte påverkas alls av det transformativa ledarskapet. Vidare påverkas objektiviteten 

hos revisorerna positivt av den etiska kulturen samt både den inre och yttre moraliska identiteten.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Modell 1: Modell över ställda hypoteser 

 

4.2 Det transformativa ledarskapets påverkan på den moraliska identiteten 

Det transformativa ledarskapet har en positiv effekt på den inre moraliska identiteten hos följarna 

(Zhu et al., 2011a och Zhu et al., 2011b). Detta i och med att den transformativa ledaren förmedlar 

moraliska värden till följarna och därigenom kan följarna bättre uttrycka egna moraliska värden och 

förväntningar på moraliska handlingar. Moraliska värderingar och moraliska handlingar påverkar 

den inre moraliska identiteten hos följarna, (Zhu et al., 2011a och Zhu et al., 2011b), vilken av 

många beskrivits som en av de självreglerande mekanismerna som motiverar moraliskt agerande 

(Aquino & Reed, 2002). 

Revisorer är mindre benägna att agera oetiskt om deras ledare är transformativ än om ledaren inte är 

det, när de utsätts för frestelser (Cianci et al. 2014). Som transformativ ledare är en av de viktigaste 

uppgifterna att få följarna, revisorerna, att själva bli moraliska agenter enligt Zhu et al. (2011a), som 

refererar till (Burns, 1978). Moraliska agenter blir, liksom den transformativa ledaren, också etiska i 
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sin natur (Zhu et al., 2011a enligt Bass & Steidlmeier, 1999). Revisorer med stark inre moralisk 

identitet håller fast vid moraliska ideal och principer och ser till medmänniskors intressen före egna 

personliga intressen. Hela regelverket som revisorer rättar sig efter är uppbygt för att skydda med-

människors intressen, bland annat intressenter och staten. 

Utifrån ovan nämnda studier har vi anledning att tro att det transformativa ledarskapet på ett revis-

ionsbolag påverkar den inre moraliska identiteten hos revisorerna. Vår hypotes blir därmed: 

H1a: Transformativt ledarskap har en positiv påverkan på den inre moraliska identiteten hos revi-

sorerna 

En transformativ ledare förmedlar moraliska värderingar till sina följare (Zhu et al., 2011a och 

2011b). De nyckelfaktorer som Podsakoff et al. (1990) anger visar mer att en transformativ ledare 

når följarna på ett mer intellektuellt plan. De har inget fokus på att söka få följarna att utåt vara nå-

got som de sedan inte kan stå upp för. Vi anser därmed att det transformativa ledarskapet inte har 

någon påverkan på revisorernas yttre moraliska identitet, deras val av tidningar, medlemskap, klä-

der och så vidare. Därför vill vi undersöka följande hypotes: 

H1b: Transformativt ledarskap har ingen påverkan på den yttre moraliska identiteten hos reviso-

rerna 

4.3 Det transformativa ledarskapets påverkan på den etiska kulturen 

Det finns flera olika sätt som transformativa ledare kan påverka gruppens etiska kultur på, enligt 

Zhu et al. (2011b). Bland annat påverkar ledaren genom att hen själv visar autentiskt agerande, 

kommunicerar olika karaktärsstyrkor och moraliska värden till följarna, sätter upp tydliga och höga 

moraliska standarder samt att hen etablerar moraliska belöningar och sanktioner för att utveckla och 

behålla den etiska nivån i gruppen.  Detta är även något som Douglas et al. (2001) lyfter fram, de 

anser att ledarskapet har en avgörande roll i vad som påverkar kulturen på arbetsplatsen och det 

etiska beteendet hos medarbetarna. Ledningens uttalade värderingar och deras agerande skapar den 

etiska miljön i företaget, vilket även är ett sätt att avskräcka ett oetiskt beteende. Zhu et al. (2011b) 

tar upp det som Burns anser vara en transformativ ledares roll, att öka medvetenheten kring etiska 

frågor och att hjälpa individer att hitta lösningar vid de tillfällen värderingar står i konflikt med 

varandra. Detta tolkar vi som att det transformativa ledarskapet har en positiv effekt på gruppens 

etiska klimat. 
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En transformativ ledare ska enligt Podsakoff et al. (1990) beskriva och ha vision av en tydlig mål-

bild och värdering som revisionsbolaget ska söka uppnå tillsammans. Den transformativa ledaren 

ska även förmedla en "modell" som är konsekvent med ledarens värderingar som revisorerna kan 

arbeta efter (Podsakoff et al., 1990). Douglas et al. (2001) beskriver att omdömet påverkas av kul-

turen 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. 

 

Tidigare studier visar att ledarskapet på företag påverkar det etiska klimatet och de etiska beslut 

som fattas i organisationer (Effelsberg et al., 2014; Zhu et al., 2011b och Cianci et al., 2014). I och 

med detta tror vi att det transformativa ledarskapet påverkar den etiska kulturen som finns hos re-

visionsbolagen positivt. Vår hypotes blir: 

 

H2: Transformativt ledarskap har en positiv påverkan på den etiska kulturen hos revisionsbolag 

4.4 Moraliska identitetens påverkan på objektiviteten 

Den moraliska identiteten är sammankopplad med olika moraliska karaktärsdrag samtidigt som den 

är mottaglig för vad en moralisk person tänker, känner och gör (Aquino & Reed, 2002). Ett hot mot 

revisorers oberoende är revisorers självintresse, att revisorerna agerar utifrån egna känslor, finansi-

ella faktorer eller privata själ (Myring & Bloom, 2006) som strider mot gällande lagar, regler och 

rådande praxis. Vi anser att en stark moralisk identitet, att hålla fast och vara konsekvent med mora-

liska ideal och principer och se till medmänniskors intressen före sina egna personliga intressen, 

borde stärka revisorerna i sin professionella roll och stå emot egenintressen, det vill säga oberoendet 

stärks. 

En stark moralisk identitet visar sig genom att personer står upp för värderingar och vidhåller dem 

konsekvent (Colby & Damon, 1992 och Zhu et al., 2011b som baserat sig på forskningen av Berg-

man, 2002) vilket är viktigt för revisorer genom att revisorer som identifierar sig med sina klienter 

är mindre objektiva än de som inte gör det (Bamber & Iyer, 2007). Revisorer ska enligt revisorsla-

gen (2001:883, 20 §) agera objektivt och att uppdragen ska utföras med opartiskhet och självstän-

dighet. För att uppnå god redovisningskvalité är det nödvändigt för revisorerna att agera oberoende 

(DeAngelo, 1981 och Jamal & Sunder, 2011).  

Vår hypotes blir därmed:  

 

H3a: Stark inre moralisk identitet påverkar objektiviteten positivt hos revisorer 
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En stark yttre moralisk identitet innebär bland annat att man genom sin klädsel kan visa vilken mo-

ralisk identitet man anser sig ha (Aquino & Reed, 2002). Hur man hälsar på sina klienter och olika 

klädkoder är ofta kognitiva regler som vi följer utan att tänka på dem (DiMaggio & Powell, 1983). 

Att idenitifiera sig med sina klienter påverkar objektiviteten negativt (Bamber & Iyer, 2007) och vi 

anser att en svag yttre moralisk identitet gör att revisorer lättare identifierar sig med sina klienter 

genom att de är mer anpassningsbara. Att ha en stark moralisk identitet innebär att man står upp för 

sina personliga värderingar och de karaktärsdrag som hör till den moraliska identiteten genom att 

visa dem med olika symboler (Aquino & Reed, 2002). Vi anser att en stark yttre moralisk identitet 

hos revisorer borde påverka objektiviteten positivt på grund av att vi anser det vara svårt att avvika 

från de olika symboler som revisorerna visar om de har en stark yttre moralisk identitet. Vår hypo-

tes blir därmed: 

 

H3b: Stark yttre moralisk identitet påverkar objektiviteten positivt hos revisorer 

4.5 Etiska kulturens påverkan på objektiviteten 

Kulturen i en organisation påverkas inte enbart av ledaren utan medarbetarna är också delaktiga i 

skapandet av kulturen (Victor & Cullen, 1988) och sociala influenser är även det en del av den 

etiska kulturen (Lightner, Adams & Lightner, 1982 och Otley & Pierce, 1996). Ardichvili och 

Jondle (2009) menar att etiskt tänkande och agerande kan läras och införlivas som ett resultat av 

arbetsbaserat tolkande av interagerandet, där lärandeprocessen utgör en viktig del av organisation-

ens lärande. Den upplevda etiska kulturen i revisionsbolagen har en viktig påverkan på revisorernas 

objektivitet, i och med att den etiska kulturen är indirekt kopplad till individuella etiska värderingar 

som i sin tur påverkar revisorernas omdömen (Shafer & Wang, 2010 och Douglas et al., 2001).  
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Lightner et al. (1982) och Otley och Pierce (1996) anser att revisorer pressas till att anpassa sig av 

både ledare och kollegor, med önskan om överensstämmelse och lydnad, vilket är positivt och i 

linje med vad som förväntas av revisorer på ett etiskt plan. Även revisorernas klienter och andra 

publika intressenter pressar revisorerna. De menar vidare att för att revisorerna inte ska påverkas av 

klienternas påtryckningar i sin objektiva bedömning är det viktigt med en stark företagskultur där 

fokus finns på att agera etiskt. Genom detta motverkas revisorernas tendens att agera oetiskt och 

därmed stärks revisorerna i att vara objektiva i sin bedömning. Påtryckningar från allmänheten och 

internt hoppas intressenterna ska övervinna påtryckningar från klienten (Lightner et al., 1982 och 

Otley och Pierce, 1996), i och med att klientidentifkationen påverkar revisorernas objektivitet nega-

tivt (Bamber & Iyer, 2007). 

 

Tidigare forskning visar att den etiska kulturen i ett företag påverkar objektiviteten hos revisorerna. 

Vår hypotes blir: 

 

H4: Stark etisk kultur hos revisionsbolagen påverkar objektiviteten hos revisorerna positivt 
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5. Empiri 

_______________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenterar vi uppsatsens empiriska metod. Vi beskriver datainsamlingsmetod och 

urval för undersökningen. En operationalisering av enkäten genomförs. Svarsfrekvens, bortfall, 

reliabilitet och validitet diskuteras. Vi diskuterar även de metoder som används vid dataanalysen.  

_______________________________________________________________________________ 

5.1 Datainsamlingsmetod 

Det material vi analyserar i studien är framtagen genom en enkätundersökning och därmed är det 

primärdata. Enkätundersökningen är skickad via e-post där respondenterna, genom att klicka på en 

länk, kommer till enkätundersökningen. Denna metod valdes framför allt med hänsyn till den tid 

och budget vi har. Metoden har även fördelen av en låg intervjuareffekt, vilket kan påverka under-

sökningens resultat (Bryman & Bell, 2013). 

5.2 Urval 

Populationen som undersökningen riktar sig till är godkända och auktoriserade revisorer i Sverige 

som är medlemmar i FAR. Vid statistiska undersökningar är det viktigt med ett bra urval (Bry-

man & Bell, 2013). Enligt Revisorsnämnden (2015a) finns det 3 628 godkända och auktoriserade 

revisorer i Sverige. Vi har skickat ut enkäter till 1 000 av dessa medlemmar vilket motsvarar 27,6 % 

av populationen. E-postadresserna till vår undersökning är hämtade från FARs medlemsregister 

vilket innebär att vi har gjort ett bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2013) i och med att 

e-postadresserna var lättillgängliga. 

5.3 Operationalisering 

I operationaliseringen beskrivs variablerna i studien samt hur de mäts. Det är den process där fors-

karen utformar begrepp av intresse att undersöka (Bryman & Bell, 2013). Frågorna i enkäten sam-

mankopplas med utformade hypoteser för att visa att enkäten omfattar och mäter samtliga variabler. 

Enkäten består av fyra olika delar där vi mäter transformtivt ledarskap, etisk affärskultur, moralisk 

identitet och objektivitet samt en del med demografiska faktorer. Totalt är det 55 frågor. Frågorna 

om transformtivt ledarskap heter TLI (Transformational Leadership Inventory). De härstammar från 

Podsakoff et al. (1990) och består av 22 frågor. (Vidare i arbetet kommer vi att benämna dessa frå-

gor som TLI.) Den etiska affärskulturen mäts med frågor hämtade från Treviño et al. (1998) under-

sökning och består av 15 frågor, moralisk identitet mäts med 10 frågor som Aquino och Reeds 

(2002) tagit fram och objektivitet mäts med en vinjettfråga baserad på Bamber och Iyer (2007). 



33 

 

5.3.1 Enkäten 

Enkäten börjar med sju bakgrundsfrågor. Dessa finns bland annat med i enkäten för att se om sam-

band finns med variablerna. 

Denna variabel är endikotomi och besvaras med fixerade alternativ: 

- Kön 

Dessa variabler besvaras i öppna frågor där respondenten svarar i kvantitativ form. 

- Ålder 

- Antal år respondenten arbetat som revisor 

- Antal år hos nuvarande arbetsgivare 

- Hur stor omsättning i miljoner kronor den största klienten har 

Dessa variabler är nominalvariabler och besvaras med fixerade alternativ, en femgradig skala från 

väldigt lite betydelse till mycket betydelsefull respektive fem fasta valbara alternativ. 

- Bedöm hur ekonomiskt betydelsefull den största klienten är 

- Yrkesroll i organisationen 

 

Efter bakgrundsfrågorna följde frågor om de olika variablerna som finns med i hypoteserna. En 

variabel är antingen oberoende, beroende eller både och. Detta beroende på vilken hypotes vi tittar 

på. En beroende variabel förändras när en oberoende variabel förändras. Vi har fler beroende vari-

abler; moralisk identitet, etisk kultur och objektivitet. I hypoteserna H1a, H1b och H2, förändras 

moraliska identiteten (beroende variabel i H1a/H1b) och etiska affärskulturen (beroende variabel i 

H2) när ledarskapet (oberoende variabel) förändras. I hypoteserna H3a, H3b och H4 är det objekti-

viteten som är den beroende variabeln och förändras när moraliska identiteten (oberoende variabel i 

H1a/H1b) och etiska affärskulturen (oberoende variabel i H2) förändras. Det är således endast en av 

variablerna som är enbart beroende, objektiviteten, och en som är enbart oberoende, transformativt 

ledarskap. Två av variablerna är både beroende och oberoende, moralisk identitet och etisk kultur.  
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 Beroende variabel Oberoende variabel 

Hypotes H1a Inre moralisk identitet Transformativt ledarskap 

Hypotes H1b Yttre moralisk identitet Transformativt ledarskap 

Hypotes H2 Etisk affärskultur Transformativt ledarskap 

Hypotes H3a Objektivitet Inre moralisk identitet 

Hypotes H3b Objektivitet Yttre moralisk identitet 

Hypotes H4 Objektivitet Etisk affärskultur 

Tabell 1 Beroende och oberoende variabler 

 

Den enda renodlade beroendevariabeln är objektiviteten och den mäter vi med en vinjettfråga i och 

med att vinjett-teknik är en ofta använd teknik vid undersökningar om människors normer och vär-

deringar (Bryman & Bell, 2013). Respondenterna ombads fylla i en 10-gradig skala, från ”mycket 

låg sannolikhet” till ”mycket hög sannolikhet”, utifrån hur stor sannolikhet det är att de agerar 

såsom i frågan. Vinjettfrågan lyder: 

”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?” 

 

Den enda renodlade oberoende variabeln är det transformativa ledarskapet. Det transformativa le-

darskapet är multidimensionellt där ledaren föregår med gott exempel, har höga förväntningar på 

prestationer och ger individuell support till följarna. För att mäta ledarskapet använder vi 22 påstå-

enden om respondentens chefs beteende (Podsakoff et al., 1990) som besvaras enligt en sjugradig 

skala, från ”instämmer inte alls” till ”Instämmer till fullo”. Testet kallas TLI och påståendena är: 

”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” 
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”Är en bra förebild” 

”Föregår med gott exempel” 

”Främjar samarbetet 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” 

”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 tvingar 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 behov"  

”Har en klar uppfattning om vart vi är på väg” 

 

Den första av de två variablerna som är både beroende och oberoende är moralisk identitet. Den är 

en oberoende variabel mot objektiviteten och en beroende variabel mot transformativt ledarskap. 

Utifrån litteraturstudien sammanfattas moralisk identitet som ”självuppfattning organiserad runt 

olika moraliska drag” (Aquino & Reed, 2002). För att mäta moralisk identitet använder vi tio på-

ståenden som värderas utifrån en femgradig skala, från ”instämmer inte alls” till ”instämmer till 

fullo”, hämtade från Aquino och Reed (2002). Följande påståenden användes: 

”Jag skulle må bra av att vara en person med ovanstående karaktärsdrag” 

”Att vara en person med ovanstående karaktärsdrag är en viktig del av vem jag är” 

”Jag skulle skämmas om jag var en person med ovanstående karaktärsdrag” 

”Att ha ovanstående karaktärsdrag är inte så viktigt för mig” 

”Jag önskar starkt att jag hade ovanstående karaktärsdrag” 

”Jag använder ofta kläder som identifierar mig som en person med ovanstående karaktärsdrag” 



36 

 

”Det jag gör på min fritid (t.ex. hobby) identifierar mig tydligt med ovanstående karaktärsdrag” 

”De böcker och tidningar jag läser identifierar mig med ovanstående karaktärsdrag” 

”Det faktum att jag har dessa karaktärsdrag kommuniceras till andra genom mitt medlemskap i 
organisationer”  

”Jag är aktivt involverad i aktiviteter som kommunicerar till andra att jag har dessa karaktärs-

drag” 

 

Den andra variabeln som är både oberoende och beroenda är etisk affärskultur. Den är oberoende 

variabel mot objektiviteten, och en beroende variabel mot transformativt ledarskap. Treviño et al. 

(1998) anser att etisk kultur är en del av organisationens kultur som påverkar etiskt och oetiskt age-

rande. Vi använder Treviños et al. (1998) undersökning när vi mäter etisk affärskultur. Vi använder 

deras 15 frågor som värderas utifrån sex fixerade alternativ: helt falskt, huvudsakligen sant, till be-

tydande del sant, delvis sant, marginellt sant och helt sant. Påståendena är: 

”Ledningen i det här företaget griper in med disciplinåtgärder mot oetiskt beteende när det hän-
der” 

”Anställda i det här företaget upplever att personer som bryter mot de professionella etiska regler-
na 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 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 föra 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” 
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5.4 Pilotstudie 

En pilotstudie görs på ett mindre urval för att testa enkäten och eventuellt göra förändringar i den 

för att svaren från respondenterna ska bli så korrekta som möjligt. Ändringarna bidrar till att data 

som samlas in blir mer tillförlitlig. 

I vår studie använder vi oss av sedan tidigare använda och beprövade mätinstrument vilket gör att vi 

inte har prioriterat att genomföra en pilotstudie.  

5.5 Bortfallsanalys och svarsfrekvens 

Enkäten skickades till 1 000 e-postadresser hämtade från FAR´s medlemsregister. Enligt Bryman 

och Bell (2013) är det ofta en låg svarsfrekvens vid enkätundersökningar. För att öka svarsfrekven-

sen skickade vi med ett inledande brev som förklarade syftet med undersökningen och informerade 

om att undersökningen var anonym för respondenterna. Vi skickade även ut två påminnelser till de 

som inte svarat på undersökningen. Enkäten och påminnelserna skickades ut med tre dagars mellan-

rum. 

Ett bortfall uppstod med 38 respondenter på grund av att personen gått i pension, var föräldraledig, 

tjänstledig under längre tid samt att några e-postadresser var felaktiga vilket gjorde att utskicket 

aldrig nådde dessa respondenter. 

Vi har fått 121 svar och alla svar utom två används i analysen. De två vi valde bort hade svarat på 

färre än 50 % av frågorna. Vi använder analysprogrammet SPSS som själv hanterar de ofullständiga 

svaren för respondenterna vi går vidare med.  

Svarsfrekvensen i vår studie uppgår till 12,4 % (119 svar av 962 respondenter). 

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑏𝑎𝑟𝑎𝑒𝑛𝑘ä𝑡𝑒𝑟

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑢𝑟𝑣𝑎𝑙𝑒𝑡 − 𝑏𝑜𝑟𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙
=

119

1000 − 38
𝑥100 = 12,37 % 

Svarsfrekvenser under 50 % är, enligt Mangione i Bryman och Bell (2013), inte acceptabelt. Bry-

man och Bell (2013) anger dock flera exempel på studier med låg svarsfrekvens vilka publicerats i 

välrenommerade tidskrifter. Vi tror att en bidragande orsak till vår låga svarsfrekvens beror på att 

flera högskolestudenter samtidigt som oss har skickat ut sina enkätundersökningar till samma re-

spondenter. Det har bidragit till att respondenterna fått flertalet undersökningar till sig och kan där-

med ha tröttnat på enkäterna alternativt att de endast valt att delta i en undersökning. En annan bi-

dragande orsak till den låga svarsfrekvensen kan vara att flertalet undersökningar har gjorts på revi-

sorer och deras objektivitet under det senaste året. Det kan ha lett till att vissa känner att de redan 

har besvarat liknade frågor tidigare och därmed inte ids att svara nu. För att komma runt detta kan 
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ett sätt vara att revisorerna undersöks utifrån deras kunders perspektiv.  Det gör även att population-

en blir större och urval kan göras på ett sätt som minskar risken för att respondenterna får flera en-

käter från högskolor under samma period.  

Vi kommer trots den låga svarsfrekvensen att analysera det data som inkommit. Enligt Bryman och 

Bell (2013) kan vidare analyser göras om forskaren är medveten om skevheter som kan uppstå och 

som bör tas i beaktning vid analysen.  

5.6 Analysmetoder 

För samtliga frågor för varje variabel beräknats Cronbach’s Alpha för att säkerställa datas interna 

reliabilitet, det vill säga måttens följdriktighet (Bryman & Bell, 2013). Ett värde på 1 betyder per-

fekt inre reliabilitet och ett värde på 0 betyder avsaknad av reliabilitet (ibid). Ett acceptabelt nedre 

värde är 0,7 enligt Bryman och Bell (2013). För att testa hypoteserna via de data som samlats in 

används sedan metoderna som beskrivs nedan. 

 

Först genomförs en korrelationsanalys för att se hur stark relationen är mellan de olika variablerna. 

Värdena ligger mellan -1 och +1 där +1 betyder perfekt positiv korrelation, variablerna rör sig i 

exakt samma riktning (De Veaux, Velleman & Block, 2014). När den ena variabeln ökar, ökar den 

andra också. Vid -1 uppstår perfekt negativ korrelation, variablerna rör sig i exakt motsatt riktning. 

När den ena variabeln ökar, minskar den andra. Vid en korrelation på 0 är variablerna perfekt obe-

roende. Dock finns det en möjlighet att korrelationen mellan variablerna endast uppstått slump-

mässigt. För att se ifall statisk signifikans föreligger tas ett p-värde, som mäter hur stor sannolikhet-

en är för utfallet om hypotesen är sann, fram. Det ska understiga 0,05 för att visa signifikans (De 

Veaux et al., 2014). 

 

Efter korrelationsanalysen görs en regressionsanalys. Innan den görs bör dock vissa antaganden om 

data och villkor för dessa vara uppfyllda; data som analyseras måste bestå av kvantitativa variabler 

och förhållandet mellan dem måste vara någorlunda linjärt (De Veaux et al., 2014). Variablerna är 

kvantitativa och förhållandet mellan dem kontrollerar vi genom att plotta den oberoende variabeln 

mot beroende variabeln i en scatterplot. Om inga tydliga mönster eller outliers framkommer i 

scatterplotten kan vi fortsätta regressionsanalysen (ibid). Kontrollen måste göras för varje obero-

ende variabel innan regressionsanalys kan utföras på dem. 
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               Figur 1: Scatterplot, oberoende variabel mot beroende variabel  

I och med att studien innehåller flera oberoende variabler utför vi en multipel hierarkisk regress-

ionsanalys. Det möjliggör en separation av oberoende variablernas inverkan på beroende variabler-

na (De Veaux et al., 2014). Detta är viktigt för att kunna särskilja enskilda variablers påverkan från 

den aggregerade effekt de oberoende variablerna utgör tillsammans. Denna förklaringsgrad som 

mäts, R2, mäter till vilken grad förändringen i beroende variabeln beror på förändringen i den obe-

roende variabeln. Måttet är mellan 0 och 1 och ju högre tal desto högre förklaringsgrad, det vill säga 

ju högre tal desto större del av förändringen i beroende variabeln beror på den oberoende variabeln. 

En multiplicering av förklaringsgraden med 100 ger variabelns eller modellens procentuella förkla-

ringsgrad (Bryman & Bell, 2013). 
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6. Resultat 

________________________________________________________________________________ 

I resultatdelen presenterar och analyserar vi insamlad data från den enkätsundersökning vi genom-

fört. Materialet justeras och kontrolleras för vidare analys. Hypoteser testas genom studiens valda 

analysmetoder.  

________________________________________________________________________________ 

 

6.1 Bakgrundsinformation 

Vi fick totalt in 121 enkätsvar men valde enbart att arbeta vidare med 119 enkätsvar i och med att 

två av enkätsvaren var besvarade till färre än 50 % av frågorna. Dessa två enkätsvar tar vi bort in-

nan vi låter SPSS ta hand om de övriga eventuella ofullständiga svaren. Det är fyra områden som vi 

undersöker i enkäten; transformativt ledarskap, etisk kultur, moralisk identitet och objektivitet. I en 

del av enkätsvaren var inga av frågorna kopplade till det transformativa ledarskapet besvarade men 

övriga frågor var besvarade. Vi lät dessa svar vara kvar i analysen på grund av att de tillför inform-

ation till våra hypoteser som inte är kopplade till ledarskapet. Vår tolkning av att det förekommer 

respondenter som valt att enbart svara på frågor som inte är knutna till ledarskapet är att 52,9 % av 

respondenterna har angett att de är ägare/partner och ledarskapsfrågorna kan avse dem själva i re-

visionsbolaget. Vi har inte för avsikt att göra någon skillnad på om revisorerna är godkända, aukto-

riserade eller ägare, därmed har vi inte med den variabeln i vår fortsatta analys. 

Vi gjorde några korrigeringar under "största klientens omsättning" på grund av att frågan var ställd 

på ett sätt som att omsättningen skulle anges i miljoner kronor. Ett av svaren uppgav att ett företags 

största klients omsättning vara 180 000 000 000 MKR, vilket vi anser är orimligt efter att vi jämfört 

med omsättningen hos stora bolag såsom Ericsson AB och Volkswagen group AB. I och med att 

många årsredovisningar och andra ekonomiska rapporter anges i tusentals kronor tror vi att respon-

denterna kan ha missuppfattat hur de skulle ange omsättningen. Omsättningen har vi inte tagit med 

som en variabel i våra fortsatta analyser dels för att vi inte anser att svaren från respondenterna är 

tillräckligt tillförlitliga med tanke på hur olika de svarat på frågan samt att vi har korrigerat i svaren. 
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Variabel Grupp Frekvens % Saknas Median Mean Min Max 

Kön 
Man 90 75,6 

3         
Kvinna 26 22,4 

Ålder 
Äldre än 25 (samtliga 

var äldre än 25 år) 
119 100 0 50 49,7 25 76 

Erfarenhet 

0-10 23 19,3 

1 24,0 22,0 1,0 50,0 11-15 16 13,4 

Mer än 16 år 79 66,5 

Antal år hos 

nuvarande ar-

betsgivare 

0-5 17 14,3 

1 15,0 16,7 1,0 43,0 6-10 23 19,3 

Mer än 11 år 78 65,6 

Yrkesroll 

Ägare/partner 63 52,9 

1         
Manager 2 1,7 

Auktoriserad revisor 39 32,8 

Godkänd revisor 14 11,8 

Största klients 

omsättning 
Årlig omsättning (mkr) 117 98,3 2 220 1 579 0 180 000 

Hur ekonomisk 

betydelsefull 

största klienten är 

för revisionsbola-

get 

Väldigt lite betydelse-

full 
74 62,2 

0 2,0 2,3 1,0 5,0 Neutral 27 22,7 

Mycket betydelsefull 18 15,1 

Tabell 2: Demografisk data 

Av våra 119 respondenter framgår det i tabellen ovan att det är 75,6 % som är män, 52,9 % är delä-

gare/partner och 32,8 % har den högsta auktorisationen i Sverige. 66,5 % av respondenterna har mer 

än 16 års erfarenhet och 65,6 % har varit hos sin nuvarande arbetsgivare i mer än 11 år. Ålders-

spannet är mellan 25 och 76 år, medelåldern är 49,7 år. 

Enligt Roni (2015) undersöks eventuell påverkan av outliers i analysen genom att kontrollera varje 

frågas mean och 5 % trim mean. Om det är en stor skillnad mellan värdena är det en outlier som kan 

komma att påverka resultatet. Ingen fråga hade någon större differens mellan värdena vilket visar 

att inga outliers kommer påverka analysen i någon stor utsträckning. I samtliga frågor (ej de demo-

grafiska frågorna) används likertskalor vilket innebär att det är svårt att betrakta någon av respon-

denternas svar som extrema outliers (WikiStat, 2015). I vår fortsatta analys kommer vi därför inte 

att ta bort några outliers. 

6.2 Förutsättningar för dataanalys 

Innan vi påbörjar dataanalysen gör vi några justeringar. Vi kontrollerar att alla respondenters svar är 

i sifferform, att alla kodningar är åt samma håll samt tar bort de två respondenter som svarat på 

färre än 50 % av frågorna. För att studera områden som moralisk identitet, transformativt ledarskap 

och etisk kultur har vi använt oss av ett relativt stort antal variabler. För att göra analysen mer över-
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skådlig och effektiv utför vi en principalkomponentsanalys (PCA) där vi reducerar TLI-frågorna 

(22 variabler), moralisk identitetsfrågorna (10 variabler) och etisk kultur (15 variabler) till kompo-

nenter. TLI- och etisk kultur-variablerna blir varsin komponent medan moralisk identitet delas upp i 

två komponenter, inre moralisk identitet och yttre moralisk identitet. 

Faktorladdningarna som presenteras i tabellerna nedan visar hur mycket ett påstående kan förklaras 

av den bakomliggande komponenten. Variabler med faktorladdning över/under ±0,300 (Sundell, 

2011a) tas bort på grund av att de förklarar för lite av komponenten. I följande avsnitt presenteras 

komponenterna och deras laddning till respektive faktor. 

6.2.1 Principalkomponentsanalys för det transformativaledarskapet 

Vi har reducerat TLI-frågornas 22 variabler till en komponent. Faktorladdning för varje variabel 

redovisas i tabellerna nedan. Endast variabler med en faktorladdning över/under ±0,300 anses ha en 

tillräckligt bra faktorladdning vilket resulterade i att två frågor togs bort. TLI-komponenten förkla-

rar 59 % av variationen. 

TLI  Faktorladdning 

Utvecklar en teamkänsla och en laganda bland sina medarbetare  0,860 

Får gruppen att arbeta tillsammans mot gemensamma mål 0,866 

Får andra att engagera sig i hans/hennes planer för framtiden 0,850 

Målar en intressant bild av framtiden för vår grupp 0,858 

Inspirerar andra med sina planer för framtiden 0,851 

Uppmuntrar medarbetare att vara lagspelare 0,833 

Söker alltid nya möjligheter för enheten/institutionen/organisationen  0,780 

Har en klar uppfattning om vart vi är på väg 0,778 

Utmanar mig att tänka på gamla problem på nya sätt  0,765 

Främjar samarbetet mellan arbetsgrupper 0,760 

Beter sig på ett sätt som tillgodoser mina personliga behov 0,748 

Visar att han/hon förväntar sig mycket av mig 0,716 

Är en bra förebild 0,706 

Leder genom sina handlingar snarare än genom ord 0,696 

Har försett mig med nya sätt att se på saker som tidigare upplevt som invecklade och 

svåra 

0,695 

Föregår med gott exempel 0,695 

Har idéer som tvingar mig att ompröva och ifrågasätta mina egna tankegånga  0,680 

Visar respekt för mina personliga känslor (REV)  0,678 

Agerar utan hänsyn till mina känslor -0,362 

Nöjer sig inte med det näst bästa -0,355 

Tabell 3: Faktorladdning – TLI (transformativt ledarskaps-frågorna) 
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6.2.2 Principalkomponentsanalysför den moraliska identiteten 

Moralisk identitet mäts med 10 variabler vilka har reducerats till två komponenter, inre moralisk 

identitet och yttre moralisk identitet. Variablernas faktorladdning redovisas i tabellerna nedan. Alla 

variabler har faktorladdning över 0,300 på sin komponent och under 0,300 på den andra komponen-

ten varpå ingen variabel har tagits bort. Tillsammans förklarar de två komponenterna 55 % av vari-

ansen tillsammans. 

Inre moralisk identitet   Faktorladdning 

Jag skulle må bra av att vara en person med ovanstående karaktärsdrag 0,813 

Att vara en person med ovanstående karaktärsdrag är en viktig del av vem jag är  0,773 

Att ha ovanstående karaktärsdrag är inte så viktigt för mig”(REV) 0,699 

Jag önskar starkt att jag hade ovanstående karaktärsdrag” 0,662 

Jag skulle skämmas om jag var en person med ovanstående karaktärsdrag” (REV)  0,585 

 

Yttre moralisk identitet   Faktorladdning 

Det faktum att jag har dessa karaktärsdrag kommuniceras till andra genom mitt med-

lemskap i organisationer 

0,786 

Jag är aktivt involverad i aktiviteter som kommunicerar till andra att jag har dessa 

karaktärsdrag 

0,782 

De böcker och tidningar jag läser identifierar mig med ovanståendekaraktärsdrag  0,751 

Det jag gör på min fritid (t.ex. hobby) identifierar mig tydligt med ovanstående karak-

tärsdrag 

0,739 

Jag använder ofta kläder som identifierar mig som en person med ovanstående karak-

tärsdrag 

0,597 

Tabell 4: Faktorladdning – Moraliskidentitet 
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6.2.3 Principalkomponentsanalys för den etiska kulturen 

Etisk kultur bestod av 15 variabler som har reducerats till en komponent. Fem variabler med faktor-

laddning under 0,300 togs bort. Tillsammans förklarar komponenten 41 % av variationen tillsam-

mans. 

Etisk kultur   Faktorladdning 

Den högsta ledningen i det här företaget står för en hög etisk standard  0,776 

Yrkesmässiga etiska regler stämmer överens med informella normer på företaget  0,748 

Den högsta ledningen i det här företaget guidar besluten i en etisk riktning 0,730 

Etiskt beteende är normen i det här företaget 0,728 

Toppcheferna i det här företaget visar regelbundet att de bryr sig om etik  0,615 

Oetiskt beteende bestraffas i företaget 0,600 

Ledningen i det här företaget griper in med disciplinåtgärder mot oetiskt beteende när 

det händer 

0,581 

Personer med integritet belönas i det här företaget 0,540 

Etiskt beteende belönas i företaget 0,540 

Bestraffningar för oetiskt beteende genomförs strikt i det här företaget  0,470 

Tabell 5: Faktorladdning – Etiskkultur 

6.2.4 Cronbach’s Alpha 

Den interna reliabiliteten mäter vi med Cronbach´s Alpha för att säkerställa att det vi mäter är det vi 

avser att mäta. Som vi nämnde tidigare har vi en acceptansnivå på 0,7, vilket brukar vara en nivå 

som används som tumregel enligt Bryman och Bell (2013). 

Komponent   Cronbach’s 

Alpha 

Ledarskap 0,940 

Etisk kultur 0,836 

Inre moralisk identitet 0,765 

Yttre moralisk identitet  0,798 

Tabell 6: Cronbach's Alpha för oberoende variabler 
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6.3 Korrelationsanalys 

För att undersöka sambanden mellan olika variabler har vi utfört en korrelationsanalys, enligt Pear-

sons r, där vi tittar på variablernas inbördes korrelation. Detta för att beskriva styrkan och visa rikt-

ningen av ett linjärt förhållande mellan två variabler. En stjärna betyder att korrelationen är signifi-

kant på 0,05-nivån och två stjärnor visar signifikans på 0,01-nivån. Det innebär att vi med 95 % 

respektive 99 % säkerhet kan säga att det finns en korrelation mellan två variabler (De Veaux et 

al., 2014). Korrelationskoefficienten antar ett värde från -1 till +1, ett minustecken framför visar ett 

negativt samband vilket innebär att om en variabel ökar kommer den andra variabeln att minska. 

Vid positiv korrelation ökar de båda variablerna som testats mot varandra. Perfekt korrelation råder 

vid +1 och -1. 

Flera oberoende variabler har korrelation med varandra vilket kan indikera på att multikollinearitet 

föreligger. Multikollinearitet är när flera variabler mäter samma sak och vid ett värde på över 0,8 

blir korrelationen problematiskt enligt Sundell (2010b). Vid värden lägre än 0,8 indikeras det inte 

att multikollinearitet föreligger varpå variablerna behålls utan vidare undersökning. Två av de obe-

roende variablerna, ålder och hur länge respondenterna har arbetat som revisor, har en korrelation 

högre än 0,8. Vid vidare undersökning får vi ett VIF-värdet ("Variance Inflation Factor") på 4,8 

vilket gör att vi tar bort variabel ålder då en vanlig gräns för VIF-värdet är 4 enligt Sundell (2010b). 

Vidare i analysen benämner vi antalet år som respondenten har arbetat som revisor för erfarenhet. 

Variablerna erfarenhet och antal år hos nuvarande arbetsgivare behåller vi i och med att korrelat-

ionen är under 0,8. 

Korrelationsmatrisen, tabell 7, visar att det transformativa ledarskapet har ett positivt signifikant 

samband med både den etiska kulturen och den inre moraliska identiteten vilket är en indikation på 

att hypoteserna H1a och H2 kan accepteras. Det finns även ett positivt signifikant samband mellan 

den etiska kulturen och objektiviteten vilket ger en indikation på att hypotes H4 kan accepteras. 

Avsaknaden av statistiskt signifikant samband mellan det transformativa ledarskapet och den yttre 

moralisk identitet indikerar att hypotes H1b kan accepteras. Hypotes H3a och H3b, den inre och 

yttre moralisk identitetens påverkan på objektiviteten, finner vi inget stöd för i korrelationsmatrisen 

i och med att det inte finns något signifikant samband.  
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Vi hittar även ett positivt statistiskt signifikant samband med demografiska faktorer och den etiska 

kulturen, yttre moralisk identitet och objektivitet. Demografiska faktorn antal år revisorn har arbe-

tat på nuvarande revisionsbyrå och det etiska klimatet har ett negativt statistiskt signifikant sam-

band. Positiva statistiskt signifikanta samband finns mellan den demografiska faktorn största klien-

tens ekonomiska betydelse för revisionsbolaget och den yttre moraliska identiteten samt mellan er-

farenhet och objektivitet. 

Vi går vidare med en regressionsanalys för att se om sambanden är kausala eller inte. 

 
  a) b) c) d) e) f) g) h) 

a) Erfarenhet 1 ,638** 0,08 -0,18 -0,1 0,079 -0,06 ,250** 

b) Antal år hos nuvarande arbetsgivare    1 0,09 -0,08 0,022 0,022 -,211* 0,163 

c) Hur ekonomisk betydelsefull största 

klienten är för revisionsbolaget      1 0,093 0,048 ,253** -0,11 -0,14 

d) TLI        1 ,265** 0,093 ,231* -0,1 

e) Inre moralisk identitet         1 0 0,01 -0,03 

f) Yttre moralisk identitet           1 0,057 0,054 

g) Etisk Kultur              1 ,219* 

h) Objektivitet                1 

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

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

Tabell 7: Korrelationsmatris 

6.4 Regressionsanalys 

Innan vi gör regressionsanalysen har vi kontrollerat att all data är kvantitativa, vilka de är, samt att 

förhållandet är någorlunda linjärt genom att vi har plottat varje oberoende variabel mot varje bero-

ende variabeln. Regressionsanalysen, redovisas i tabell 8, görs för att se oberoende variablers styrka 

och samband med beroende variabeln. Olika hypoteser har olika beroende variabler, H1a har inre 

moralisk identitet, H1b har yttre moralisk identitet, H2 har etiska kulturen och H3a/b och H4 har 

objektiviteten som beroende variabel. 
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Beroende variabel  

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

Inre moralisk 
identitet 

Yttre moralisk 
identitet 

Etisk kultur O bjektivitet O bjektivitet O bjektivitet 

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

TLI 0,245 0,019 0,082 0,413 0,215 0,032 
      

Inre moralisk 

identitet       
0,062 0,751 

    

Yttre moralisk 

identitet         
0,08 0,695 

  

Etisk kultur 
          

0,452 0,028 

Erfarenhet -0,02 0,11 0,014 0,271 0,005 0,72 0,066 0,008 0,064 0,01 0,071 0,003 

Antal år hos nuva-
rande arbetsgivare 

0,024 0,071 -0,016 0,203 -0,025 0,056 -0,009 0,709 -0,007 0,764 -0,012 0,639 

Hur ekonomisk 
betydelsefull 

största klienten är 
för revisionsbola-
get 

0,046 0,6 0,249 0,004 -0,105 0,212 -0,288 0,106 -0,305 0,098 -0,106 0,535 

R2 0,108 
 

0,112 
 

0,133 
 

0,104 
 

0,104 
 

0,163 
 

Adj R2 0,068 
 

0,072 
 

0,093 
 

0,07 
 

0,07 
 

0,129 
 

F 2,673 
 

2,775 
 

3,304 
 

3,044 
 

3,059 
 

4,78 
 

Sign 0,037 
 

0,032 
 

0,014 
 

0,02 
 

0,02 
 

0,001 
 

Tabell 8: Regressionsmatris 

I den första modellen, modell 1, undersöker vi om transformativt ledarskap på revisionsbolagen har 

en positiv påverkan på den inre moraliska identiteten hos revisorerna. Resultatet av regressionsana-

lysen visar att ett transformativt ledarskap på revisionsbolagen har en positiv påverkan på den inre 

moraliska identiteten hos revisorerna genom att p<0,05 för både modellen och för det transforma-

tiva ledarskapet. Förklaringsgraden i modell 1 är 10,8 %. Detta gör att vi accepterar H1a.  

I modell 2 undersöker vi om ett transformativt ledarskap på revisionsbolagen har någon påverkan på 

den yttre moraliska identiteten hos revisorerna. Modellen har p>0,05 vilket innebär att det inte finns 

något statistiskt signifikant samband mellan ett transformativt ledarskap på revisionsbolagen och 

den yttre moraliska identiteten hos revisorerna. Det vi kan se i modellen är att Hur ekonomiskt bety-

delsefull en klient är har en signifikant påverkan på den yttre moraliska identiteten och det är den 

faktorn som gör att modellen är signifikant. Förklaringsgraden är 11,2 %. Det här gör att vi accepte-

rar H1b. 
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I modell 3 tittar vi på om ett transformativt ledarskap på revisionsbolagen har en positiv påverkan 

på den etiska kulturen på revisionsbolaget. Resultatet visar att ett transformativt ledarskap på revis-

ionsbolagen har en positiv påverkan på den etiska kulturen på revisionsbolagen i och med att 

p<0,05 för både modellen och det transformativa ledarskapet. Modellen har en förklaringsgrad på 

13,3 %. Detta ger stöd för att H2 ska accepteras.  

I modell 4 och modell 5 kan vi se att både den inre och den yttre moraliska identiteten hos reviso-

rerna inte har någon statistisk signifikans med objektiviteten. Modellerna i sig är signifikanta i och 

med att p<0,05. Att modellerna är signifikanta beror på att det är variabeln erfarenhet som har ett 

väldigt lågt signifikansvärde och därmed drar ned modellernas signifikansvärde. De höga signifi-

kansvärdena på revisorernas inre och yttre moraliska identitet, ger indikation på att revisorernas 

objektivitet påverkas väldigt lite av både den inre och yttre moraliska identieteten hos revisorerna. I 

och med att varkene den inre eller yttre moraliska identiteten hos revisorerna har en statistisk signi-

fikant påverkan på objektiviteten förkastar vi H3a och H3b. 

I modell 6 undersöker vi om den etiska kulturen på revisionsbolagen har en positiv påverkan på 

revisorers objektivitet. Modellen är statistiskt signifikant med p<0,01. Både den etiska kulturen och 

erfarenhet har en positivt signifikant påverkan på revisorernas grad av objektivitet med p<0,05 för 

etiska kulturen och p<0,01 för erfarenheten. Förklaringsgraden är 16,3 %. Detta gör att vi accepte-

rar H4. 

Vi har även tittat på hur det transformativa ledarskapet påverkar objektiviteten indirekt via etisk 

kultur, inre moralisk identitet och yttre moralisk identitet. Vi fann inga statistiskt signifikanta bevis 

för någon indirekt påverkan av det transformativa ledarskapet på revisorers objektivitet.   

6.5 Resultat av hypotesprövning 

Nedan sammanställer vi resultatet av de statistiska tester vi gjort och ställer dem i relation med våra 

ställda hypoteser. 
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6.5.1 Accepterade hypoteser 

Fyra av våra hypoteser visade på statistiskt signifikanta samband.  

H1a: Transformativt ledarskap har en positiv påverkan på inre moraliska identiteten hos revisorer-

na 

De statistiska testerna visar att den oberoende variabeln transformativt ledarskap på revisionsbola-

gen har en positiv påverkan på beroendevariabeln inre moralisk identitet hos revisorerna. Det bety-

der att när det transformativa ledarskapet blir starkare blir även den inre moraliska identiteten hos 

revisorerna starkare.  

H1b: Transformativt ledarskap har ingen påverkan på den yttre moraliska identiteten hos reviso-

rerna 

De statistiska testerna visade inte att ett transformativt ledarskap på revisionsbolagen har en statist-

iskt signifikant påverkan på den yttre moraliska identiteten hos revisorerna. Det betyder att den yttre 

moraliska identiteten hos revisorer inte påverkas av om deras ledare på revisionsbolagen är trans-

formativa eller inte.  

H2: Transformativt ledarskap har en positiv påverkan på den etiska kulturen hos revisionsbolag 

Resultatet från de statistiska testerna visar att ett transformativt ledarskap på revisionsbolagen har 

en positiv påverkan den etiska kulturen på revisionsbolagen. Det betyder att när det transformativa 

ledarskapet på revisionsbolagen blir starkare blir även den etiska kulturen starkare.  

H4: Stark etisk kultur hos revisionsbolagen påverkar objektiviteten hos revisorerna positivt 

De statistiska testerna visade på ett positivt statistiskt signifikant samband mellan en stark etisk kul-

tur på revisionsbolaget och objektiviteten hos revisorerna. Det betyder att ju starkare den etiska kul-

turen är inom revisionsbolaget desto högre grad av objektivitet har revisorerna. 

6.5.2 Förkastade hypoteser 

Två av hypoteserna accepterar vi inte i och med att det inte finns statistiskt signifikant stöd för dem. 

H3a: Stark inre moralisk identitet påverkar objektiviteten positivt hos revisorer 

Resultatet av de statistiska testerna visade inte något statistiskt signifikant samband mellan en stark 

inre moralisk identitet hos revisorerna och revisorernas objektivitet. Intressant här är dock att sam-

bandet vi såg, även om de inte är statistiskt signifikanta, är negativt.  
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H3b: Stark yttre moralisk identitet påverkar objektiviteten positiv hos revisorer 

Till skillnad från H3a visar de statistiska testerna för H3b på ett positivt samband, även om det inte 

heller är statistiskt signifikant. 

6.6 Resultat av samtliga hypoteser 

 
 

H1a: Transformativt ledarskap har en positiv påverkan på inre 

moraliska identiteten hos revisorerna 
 

Accepteras 

H1b: Transformativt ledarskap har ingen påverkan på den yttre 

moraliska identiteten hos revisorerna 
 

Accepteras  

H2: Transformativt ledarskap har en positiv påverkan på den 

etiska kulturen hos revisionsbolag 
 

Accepteras 

H3a: Stark inre moralisk identitet påverkar objektiviteten positivt 

hos revisorer 
 

Accepteras inte 

H3b: Stark yttre moralisk identitet påverkar objektiviteten posi-
tivthos revisorer 

 

Accepteras inte 

H4: Stark etisk kultur påverkar objektiviteten positivt 
 

Accepteras  

Tabell 9: Resultatet av hypoteserna 
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7. Slutsats 

_______________________________________________________________________________ 

Vi börjar med att diskutera det empiriska resultatet med de teorier presenterade i teoriavsnittet. 

Därefter presenterar vi den empiriska nyttan vi ser med studien och kritik av studien för att sedan 

avsluta med förslag till fortsatt forskning.   

_______________________________________________________________________________ 

7.1 Diskussion av resultat och slutsats 

Resultatet från den empiriska undersökningen och de teorier som finns presenterade i studien disku-

teras här utifrån de fyra frågeställningar studien bygger på. Vi diskuterar även de resultat som inte 

direkt härör till frågeställningarna på grund av att de rör de fyra områden vi grundar frågeställning-

arna på. Den första frågeställningen är: 

 Hur påverkar det transformativa ledaskapet den moraliska identiteten hos revisorerna? 

Studien visar att ett transformativt ledarskap på revisionsbolag har en positiv påverkan på revisorers 

inre moraliska identitet. Det betyder att revisorers inre moraliska identitet stärks av ett transforma-

tivt ledarskap. Detta stämmer överens med Zhus et al. (2011b) teoretiska modell som visar att trans-

formativt ledarskap har en positiv effekt på följarnas moraliska identitet på grund av att den trans-

formativa ledaren förmedlar moraliska värden till följarna. Därigenom kan följarna bättre uttrycka 

egna moraliska värden och förväntningar på moraliska handlingar, det vill säga stärka sin inre mo-

raliska identitet. Studien stämmer också överens med Zhus et al. (2011a) empiriska studie som visar 

att det transformativa ledarskapet har en positiv effekt på den inre moraliska identiteten hos följar-

na. 

Det är viktigt att förstå att ett transformativt ledarskap inte är odelat positivt, utan även det trans-

formativa ledarskapet har en baksida. Detta visade Effelsberg et al. (2014) i sin studie genom att 

visa att det ibland uppstår situationer när följare behöver agera oetiskt för att organisationen ska 

framstå i bra dager, detta utan att det är ett pseudo transformativt ledarskap. Att den inre moraliska 

identiteten stärks av ett transformativt ledarskap på revisonsbolag betyder att viljan att ha de nio 

moraliska kakatärsdragen stärks. En av de frågorna som uppstår för revisorer är mot vem dessa drag 

stärks, den egna organisationen, ledaren, samhället, det vill säga tredje parten i trepartsförhållandet 

som revisorerna har, eller revisorernas kund. I den tredje frågeställning diskuterar vi vidare hur den 

stärkta inre moraliska identiteten påverkar revisorernas objektivitet, vilket vi anser är en del av 

samhället genom att objektiviteten är ett krav från tredje parten i revisorernas trepartsförhållande.  
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Den yttre moraliska identiteten hos revisorerna påverkas inte av ett transformativt ledarskap på re-

visionsbolag. Det stämmer överens med att vi inte hittar något stöd i teorin att det transformativa 

ledarskapet skulle göra sina följare mer benägna att visa sina moraliska värderingar genom yttre 

attribut.  

Den andra frågeställningen är: 

 Hur påverkar det transformativa ledaskapet den etiska kulturen hos revisionsbolagen? 

Effelsberg et al. (2014), Zhu et al. (2011b) och Cianci et al. (2014) har i sin forskning visat att le-

darskapet påverkar det etiska klimatet och de etiska beslut som tas i organisationer. Att ledarskapet 

påverkar den etiska kulturen stämmer väl överens med denna studie vars empiriska resultat visar att 

ett transformativt ledarskapet på revisionbolagen har en positiv påverkan på den etiska kulturen hos 

bolagen, det vill säga ett transformativt ledarskap gör den etiska kulturen på revisionsbolagen star-

kare. 

Det finns flera olika sätt som transformativa ledare kan påverka gruppens etiska kultur på, enligt 

Zhu et al. (2011b). Bland annat påverkar ledaren genom att hen själv visar autentiska agerande samt 

kommunicerar olika karaktärsstyrkor och moraliska värden till följarna. Vår studie visar att både 

den etiska kulturen på revisonsbolagen och de inre moraliska värderingarna hos revisorerna stärks 

av ett transformativt ledarskap. Vilka delar i det transformativa ledarskapet som stärker revisorernas 

inre moraliska värderingar och etiska kulturen på revisionsbolag har vi inte gått vidare in på med 

tanke på studiens tidsbegränsning.  
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En stark etisk kultur är mycket viktigt för revisionbolag på grund av att den etiska kulturen påverkar 

de villkor och system som kan främja etiskt beteende (Treviño et al, 1998) och etiskt beteende är en 

ytterst viktig del av revisionsyrket. Baserat på detta och att den inre moraliska identiteten påverkas 

positivt av det transformativa ledarskapet, anser vi att det är ett ledarskap som revisionsbolag bör 

sträva efter att ledarna har.  

Studien visar att antalet år som en revisor har varit hos sin nuvarande arbetsgivare har ett negativt 

samband med den etiska kulturen. Det innebär att ju längre tid en revisor har arbetat hos den nuva-

rande arbetsgivaren desto mer negativt upplever revisorn den etiska kulturen, vilken är en del av 

organisationens kultur som inkluderar de villkor och system som kan bidra till antingen etiskt eller 

oetiskt beteende (Treviño et al, 1998). Detta förhållande är viktigt för revisionbolag att ha i åtanke 

när de arbetar med att förbättra sin etiska kultur. De kan genom denna upptäckt anpassa sina insat-

ser beroende på hur länge revisorerna har arbetat på revisionsbolagen.  

Den tredje frågeställningen är: 

 Hur påverkar den moraliska identiteten objektiviteten hos revisorerna? 

Både Zhu et al. (2011b), utifrån forskningen av Bergman (2002), och Colby och Damon (1992) 

lyfter fram att en stark moralisk identitet visar sig genom att personen står upp för värderingar och 

vidhåller värderingarna konsekvent. Att ha starka moraliska värderingar och stå upp för dem anser 

vi är motsatsen till att agera utifrån självintresse, egna känslor, finansiella faktorer och privata själ, 

vilka alla är hot mot revisorers oberoende (Myring & Bloom, 2006). Studien visar att varken den 

inre eller yttre moraliska identiteten har någon påverkan på revisorers objektivitet. Det betyder att 

revisorer som anser sig ha stark moral och som tycker det är viktigt att vara en person med de nio 

moraliska karaktärsdragen, identifierade av Aquino och Reed (2002), inte är mer objektiva än revi-

sorer som inte anser sig ha stark moral och ovanstående moraliska karaktärsdrag. Detta anser vi är 

en intressant upptäckt genom att det visar att man inte kan påverka revisorers objektivitet genom att 

stärka revisorers moraliska identitet, varken den inre eller den yttre.  

 

En intressant iakttagelse från studien är att den inre och yttre moraliska identiteten har olika riktning 

på sambanden med objektiviteten och detta även om inget av sambanden är statistiskt signifikanta. 

Är det så att revisorer som anser sig har en stark inre moralisk identitet har lättare att frångå sina 

värderingar än de som har en stark yttre moralisk identitet? Om det är så kan det betyda att revisorer 

som till exempel via sin klädsel visar att de har ett starkt miljöengagemang har svårare att godta att 
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ett företag inte redovisar sin miljöpåverkan korrekt, än revisorer som inte visar sin tillhörighet via 

yttre attribut?  

 

Revisionsbolag som har en största klient som betyder mycket för dem ekonomiskt är mer sårbar, 

rent ekonomiskt, om de förlorar den klienten än revisionsbolag som inte har någon enskild klient 

som, rent ekonomiskt, betyder mycket för dem. Att visa sina moraliska värderingar via yttre attribut 

och riskera att klienten inte håller med om dessa attribut, och därmed kanske förlora klienten, är 

mer riskabelt för ett revisionsbolag vars största klient betyder mycket ekonomiskt för dem än om 

största klienten inte betyder mycket ekonomisk för dem. Det stämmer med studien som visar att den 

yttre moraliska identiteten påverkas negativt av hur ekonomisk betydelsefull den största klienten är 

för revisionsbolagen. Det innebär att om den största klienten betyder mycket för ekonomin på revi-

sonbolagen visar revisorerna i mindre utsträckning de nio moraliska karaktärsdragen (Aquino & 

Reed, 2002) via yttre attribut såsom till exempel kläder och tidningar.  

 

Den fjärde frågeställningen är: 

 Hur påverkar den etiska kulturen objektiviteten hos revisorerna? 

Treviño et al. (1998) menar att den etiska kulturen representeras av en samverkan av informella och 

formella system i en organisation och syftet med systemen är att påverka medarbetarnas beteende. 

Den etiska kulturen på revisionsbolagen har enligt vår empiriska studie en positiv påverkan på ob-

jektiviteten hos revisorerna, vilket vi tolkar som att när en organisation har informella och formella 

system som präglas av en etisk kultur kommer det att påverka revisorernas handlande att agera mer 

objektivt. Baserat på detta anser vi att revisionsbolag bör engagera sig i hur den etiska kulturen är 

på företaget och ständigt arbeta med att förbättra den.  

Vår studie, precis som Shafer och Wang (2010) och Douglas et al. (2001), visar att den upplevda 

etiska kulturen hos revisionsbolagen har en viktig påverkan på revisorernas objektivitet. Shafer och 

Wang, 2010, Douglas et al., 2001 samt Sweeney et al. (2010) visar också att den etiska kulturen är 

indirekt kopplad till individuella etiska värderingar som i sin tur påverkar revisorernas omdömen. 

Företagskulturen innehåller fler dimensioner än enbart den etiska enligt Ardichvili et al. (2009) som 

menar att den etiska kulturen påverkas av och påverkar nyckeldimensionen värdestyrning, som i sin 

tur påverkar de övriga dimensionerna.  

Studien visar även att erfarenheten, antalet år de har arbetat som revisor, hos revisorerna har en po-

sitiv påverkan på deras objektivitet vilket betyder att revisorer med flera års erfarenhet är mer ob-
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jektiva i sin bedömning än de revisorer som har mindre erfarenhet. Detta stämmer väl överens med 

att mindre erfarna revisorer har svårare att skilja ut väsentlig information när de får negativ emot-

ionell information om klienten, och att detta hade en tämligen stark påverkan på deras beslutsfat-

tande (Bhattacharjee & Moreno, 2002). För att på revisionsbolag utnyttja detta samband anser vi att 

det är viktigt för revisionsbolag att få erfarna revisorer att dela med sig av sina erfarenheter till 

mindre erfarna revisorer. Vi ser att detta kan ske på olika sätt, till exempel via mentorsystem eller 

att man arbetar i par, erfaren och mindre erfaren, tillsammans.   

7.1.1 Sammanställning av slutsatsen 

Modellen nedan visar de samband som framkommit av den empiriska undersökningen i studien. 

Studien visar att: 

 Det transformativa ledarskapet på revisionsbolag påverkar den inre moraliska identiteten po-

sitivt 

 Det transformativa ledarskapet på revisionsbolag påverkar inte alls den yttre moraliska iden-

titeten  

 Det transformativa ledarskapet på revisionsbolag påverkar den etiska kulturen positivt 

 Den inre moraliska identiteten hos revisorerna har ingen påverkan på revisorernas objektivi-

tet.  

 Den yttre moraliska identiteten hos revisorerna har ingen påverkan på revisorernas objekti-

vitet.  

 Den etiska kulturen har en positiv påverkan på revisorernas objektivitet  

 Den yttre moraliska identiteten påverkas negativt av hur ekonomisk betydelsefull den största 

klienten är för revisionsbolaget.  

 Antalet år som revisorn har varit anställd på det nuvarande revisionsbolaget påverkar den 

etiska kulturen negativt.  

 Erfarenheten, antalet arbetade år som revisor, har en positiv påverkan på revisorernas objek-

tivitet. 
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Modell 2: Samband som visat sig i studien 

Flera studier har genomförts för att studera revisorers oberoende, merparten har haft fokus ur ett 

finansiellt perspektiv. Det finns även studier som har testat om och hur revisorers klientidentifikat-

ion påverkar objektiviteten. Vi har i vår studie tittat på andra icke-finansiella aspekter, såsom indi-

viders moraliska identitet, ledarskapet och organisationskulturen och hur detta kan påverka en revi-

sors objektivitet. 

Det vi kan konstatera i vår studie är att det transformativa ledarskapet har en påverkan på den etiska 

kulturen hos revisionsbolagen och på den inre moraliska identiteten hos revisorerna. Vi kan även se 

att den etiska kulturen har en positiv påverkan på revisorernas objektivitet medan varken den inre 

eller den yttre moraliska identiteten har en påverkan på revisorers objektivitet. Vi ser också att olika 

faktorer hos en revisor, erfarenhet och antal år hos nuvarande arbetsgivare samt att revisonsbolagets 

största klients ekonomiska betydelse påverkar de huvudområden vi har undersökt. Vi anser dock att 

vi endast berört en del av detta komplexa område och vidare forskning behövs kring vilka faktorer 

som påverkar revisorers objektivitet. 

Den akademiska nyttan med vår studie är att den kan användas som ett underlag för fortsatt forsk-

ning inom revision och revisorers objektivitet. Anledningen till att den bäst ses som ett underlag är 

på grund av den skevhet som finns i och med den låga svarsfrekvensen i studien. 

Största klientens 

ekonomiska bety-

delsefullhet  

Erfarenhet 

Antal år hos nuva-

rande revisorsbolag 

Transformativt  

ledarskap 

Yttre moralisk 

identitet 

 
Inre moralisk 

identitet 

 

Objektivitet 

 
Etisk kultur 

 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 



57 

 

7.3 Kritik till studien 

Enkätundersökningen skickades ut till medlemmar från FAR´s medlemsregister, de flesta medlem-

marna är ägare/partners vilket gör att våra frågor om det transformativa ledarskapet kan bli felaktigt 

ifyllda utifall att det är ägaren/partnern som är ledaren i bolaget och det kan leda till missvisande 

resultat. Vi fick även information från några respondenter om att de var enmansbolag och att frå-

gorna kring ledarskapet därmed inte kändes helt korrekta, om de respondenter som arbetar i ett en-

mansbolag har svarat på ledarskapsfrågorna kan även det ge en missvisande bild av sanningen. Ur-

valet borde ha skett med annan taktik, till exempel stratifierat urval, alternativt att enkätundersök-

ningen lades upp på ett annat sätt att de respondenter som är ledaren inom revisionsbolaget inte fick 

fullfölja undersökningen eller hoppa över ledarskapsfrågorna. 

Utformningen av enkäten skedde med två andra studenter vilket genererade en mer omfattande en-

kät än vad som behövdes för att studera vårt område. Med en för omfattande enkät kan responden-

terna tappa intresse och fokus genom hela enkäten (Bryman & Bell, 2013). 

En av våra demografiska frågor var utformad så att respondenterna skulle ange en omsättning i mil-

joner kronor, detta var något vi upptäckte att flera av respondenterna hade tolkat på flera olika sätt. 

Den frågan hade behövt formulerats på ett annat sätt alternativt att beloppet skulle anges i tusen 

kronor, vilket är vanligare att belopp anges i.  

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Vid fortsatt forskning inom ämnet finner vi det intressant att dela in det transformativa ledarskapet i 

olika delar för att mer specifikt se vilken/vilka delar av ledarskapet som påverkar den etiska kul-

turen och den inre moraliska identiteten.  

Denna studie visar att det finns stöd för att den etiska kulturen påverkar objektiviteten hos reviso-

rerna, vilket gör att det skulle det vara intressant att kontrollera om till exempel antalet anställda 

eller om det är de formella eller informella strukturerna inom revisionsbolagen som påverkar den 

etiska kulturens påverkan på objektiviteten. 

En annan inriktning som är intressant att spinna vidare på är mot vem revisorerna stärker sin inre 

moraliska identitet vid ett transformativt ledarskap. Är det mot sin egen organisation, samhället 

eller kunden? Vår studie visar att det inte är revisorers objektivitet som påverkas, det vill säga drag 

som rättvisa och ärlighet stärks men det påverkar inte objektiviten vilket vi anser skulle gynna sam-

hället. Är det den egna organisationen som gynnas av revisorers starkare inre moraliska identitet? 
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Ytterligare en annan inriktning som är intressant att forska vidare på är om revisorer med en stark 

yttre moralisk identitet är mer benägna att agera objektivt än de revisorer som har en stark inre mo-

ralisk identitet. Vår objektivitetsfråga var inte specifikt inriktad på något område som vanligen en-

gagerar till att visa yttre attribut, till exempel miljö, utan vi anser att frågan är neutral i den bemär-

kelsen. Vi anser att en intressant fortsättning på denna studie är att undersöka om revisorer som 

visar sin moraliska tillhörighet via yttre attribut är mer, eller mindre, objektiva mot företag som 

arbetar inom det område som de är engagerade i än mot andra företag. Vidare anser vi det är intres-

sant att undersöka om det skiljer sig någon i detta avseende mot de som har stark inre moralisk 

identitet.  

Vi anser också att det skulle vara intressant att fördjupa denna studie genom att genomföra inter-

vjuer för att få en kompletterande bild till vad enkätundersökningen visar. Detta för att vi bland an-

nat hade en låg svarsfrekvens och för att kunna få mer kvalitativa svar att analysera. En tanke är 

även att intervjua revisorernas klienter, klienternas ägare, revisorernas ägare/ledare samt några av 

de intressenter som revisorerna har, för att på så sätt få en helhetsbild utifrån flera olika perspektiv. 
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