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Sammanfattning 
 
2000-talets finansiella skandaler har gett upphov till ett minskat förtroende för 
revisorsprofessionen. Detta har skapat ett ökat intresse för revisorers etiska beteende och 
förhållningssätt. En god organisationskultur har visat sig kunna bidra till ett ökat etiskt 
förhållningssätt hos medarbetare. Syftet med denna studie är att beskriva och analysera om det 
finns ett samband mellan revisorers uppfattning om den etiska byråkulturen och deras 
moralfilosofi samt att utifrån deras moralfilosofi kartlägga den mest framträdande etiska 
ideologin inom professionen. Data erhölls genom en webbaserad enkätundersökning som gick 
ut till medarbetare på revisionsbyråer i Sundsvall och Östersund och som besvarades av 37 
revisorer. Studien ger indikationer på att det existerar ett visst samband mellan revisorns 
moralfilosofi och hur denne uppfattar den etiska byråkulturen. Studien visar även att 
situationister är den dominerande etiska ideologin inom professionen. En möjlig förklaring till 
denna dominans är att byråer, genom byråkulturen, formar revisorerna till ett etiskt 
förhållningssätt som bäst anses lämpa sig för respektive byrå.  
  



 
 

Abstract 
 
Financial scandals have caused a reduced confidence in the auditor profession from a public 
perspective. Hence there is an increased interest of the auditor’s ethical behavior and approach. 
A good organizational culture has contributed to an increased ethical behavior with the 
employees. Accordingly, the purpose with the study was to describe and analyze if there is a 
correlation to the auditor’s opinion about the ethical culture in the agency and the moral 
philosophy. Based on the moral philosophy the idea was to map the most prominent ethical 
ideology. Data was received from a web-based survey sent out to employees at agencies in 
Sundsvall and Östersund, and 37 auditors responded. The result of the study indicates a 
correlation between the auditor’s moral philosophy to how the same individual perceives the 
ethical culture at the agency. The study also shows that situationists are the dominant ideology 
within the profession. A possible theory could be that agencies are choosing to form, thru the 
organizational culture, the auditors into an approach most suitable for respective agencies.  
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

2000-talet har kantats av ett flertal redovisningsskandaler, exempelvis Enron, Panaxia, 
Worldcom och HQ-bank. En konsekvens av dessa skandaler har visat sig i ett minskat 
förtroende för revisionsprofessionen från allmänhetens sida. Revisionen anses, i dessa fall, inte 
ha levt upp till de förväntningar som funnits med avseende på att den reviderade informationen 
ska vara korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning. (Carlino, 2011) 
 
Behovet av revision kan beskrivas med utgångspunkt i agentteorin och den 
informationsasymmetri som antas föreligga mellan ägare och ledning. Företagsledningen har 
ett informationsövertag gentemot ägarna som de kan använda för egen vinning (Adams, 1994) 
vilket bland annat har visat sig i att företagsledningar använt olika redovisningsmetoder i syfte 
att försköna företagets räkenskaper (Schnader, Bedard & Cannon, 2015). Genom att anlita en 
revisor som mellanhand för att granska årsredovisningar, räkenskaper och förvaltning av 
företaget är det tänkt att revisorn ska kvalitetssäkra den information företagsledningen lämnar 
ut (Öhman et al., 2006).  
 
Revisorns förhållande till å ena sidan företagsledning och å andra sidan ägare och övriga 
intressenter kan medföra att han eller hon ibland ställs inför svåra etiska beslut. Det kan 
exempelvis röra sig om situationer där de måste välja att antingen tillgodose företagsledningens 
intressen i syfte att bibehålla sin inkomstkälla (Citron & Taffler, 1992) eller att göra det som 
anses vara etiskt rätt gentemot ägare och övriga intressenter (Bazerman, Morgan & 
Loewenstein, 1997). Revisorers oetiska ageranden har visat sig påverka förtroendet för 
revisorsprofessionen negativt (Satava, Caldwell & Richards, 2006). För att underlätta för 
revisorerna i sitt yrkesutövande har de en yrkesetisk kod att förhålla sig till. Genom att revisorer 
anammar denna kod minskar risken för oetiskt agerande och inblandning i eventuella 
oegentligheter som kan skada såväl företaget som dess intressenter. (IEASB, 2018)  
 
Diskussioner om etik och moral förekommer inom professionen (Ballantine & McCourt, 2011; 
Barnett, Bass & Brown, 1994; Clouse et al., 2017; Conroy & Emerson, 2006; Satava, Caldwell 
& Richards, 2006; Schnader, Bedard & Cannon, 2015; Svanberg & Öhman, 2016) och en orsak 
till detta är att revisorer har visat upp ett varierat etiskt agerande (Satava, Caldwell & Richards, 
2006). Detta kan vidare förklaras av att de själva väljer hur de ska förhålla sig till den etiska 
koden och göra bedömningar utifrån egna erfarenheter och kunskaper (Clouse et al., 2017; 
Satava, Caldwell & Richards, 2006). Revisorns personliga åsikter och värderingar kommer 
således att spegla de bedömningar som görs och de beslut som fattas (Barnett, Bass & Brown, 
1994; Douglas, Davidsson & Schwarts, 2001).  
 
Förekomsten av etiska koder och normer inom en organisation påverkar en individs etiska 
förhållningssätt i olika situationer (Nwachukwu & Vitell, 1997) och bidrar även till att forma 
den etiska organisationskulturen (Chadegani & Jari, 2016). Genom etiska koder och en etisk 
organisationskultur kan företag påverka medarbetarens syn på etik och hur de hanterar etiska 
dilemman (Douglas, Davidsson & Schwarts, 2001). Detta gäller även för revisionsbyråer 
eftersom den etiska kulturen ska genomsyras av regler, normer och professionens etiska koder 
(Greti, Dorel & Mileva, 2013). Svanberg och Öhman (2016) lyfter i det avseendet fram att den 
etiska kulturen tenderar att påverka revisorns objektivitet. Det medför därmed att 
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revisionsbyrån kan använda den etiska kulturen som ett verktyg för att påverka revisorns etiska 
förhållningssätt. 
 
Etik är komplext och att härleda ett etiskt förhållningssätt kan vara problematiskt. Med 
utgångspunkt i individens moralfilosofi, och de moraliska dimensionerna idealism och 
relativism, görs dock försök att härleda detta. (Forsyth, 1980) De idealistiska egenskaperna hos 
en individ visar hur de förhåller sig till sin omgivning och hur de strävar efter att ta beslut som 
gynnar samtliga runt omkring. De relativistiska egenskaperna ger ett mått på hur individen 
väljer att följa etiska regler och normer. (Forsyth, 1980, 1992) Det etiska förhållningssättet är 
tätt sammankopplat med vad revisorer anser är etiskt accepterat i olika situationer (Clouse et 
al., 2017). Ampofo et al. (2011) menar att det finns betydande samband mellan den etiska 
kulturen inom en organisation och individers etiska förhållningssätt. Det innebär att det kan 
vara lönsamt att lägga resurser på att utveckla en god etisk kultur (Keyser, 2016). Ampofo et 
al. (2011) pekar också på att det är viktigt att undersöka detta vidare, bland annat inom 
revisionsbranschen då forskningen inom området är knapphändig.  
 
Forsyth (1980) menar att individer kan inneha olika grad av idealism respektive relativism. 
Utifrån detta antagande har Forsyth (1980) utvecklat en modell bestående av fyra etiska 
ideologier som förklarar hur individer förhåller sig till etiska regler och normer. Dessa 
ideologier är situationism, absolutism, subjektivism samt exceptionism och genom dessa går 
det att utläsa i vilken grad individen är regel- och konsekvensorienterad. Det finns betydande 
skillnader mellan dessa ideologier, vilka ligger till grund för de beslut individer tar i affärsetiska 
frågor (Barnett, Bass & Brown, 1994). Då det har visat sig att revisionsbyråer kan påverka sina 
revisorer genom den etiska byråkulturen (Douglas, Davidsson & Schwarts, 2001) borde det 
finnas en strävan hos byråerna att skapa en miljö som främjar etiskt beteenden (Conroy & 
Emerson, 2006) och det kan således vara önskvärt att revisorer ansluter sig till den ideologi vars 
förhållningssätt anses vara mest etiskt.  

1.2 Frågeställning 

Utifrån ovanstående problembakgrund formulerar vi följande frågeställningar: 
 

• I vilken grad påverkar revisorns uppfattning om den etiska byråkulturen dennes etiska 
förhållningssätt? 

• Vilken eller vilka etiska ideologier dominerar inom ramen för de moraliska 
dimensionerna? 

1.3 Syfte  

Syftet med studien är att beskriva och analysera i vilken grad den etiska byråkulturen inverkar 
på revisorns etiska förhållningssätt. Vidare syftar studien till att kartlägga vilka etiska ideologier 
som framträder inom dimensionerna idealism och relativism. 
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2. Teori och hypotesgenerering 

2.1 Revisorns roll och ansvar 

Revisorsyrket är en profession (Mautz & Sharaf, 1961) och ett utmärkande drag hos 
professioner är att de verkar i samhällets intresse (Freidson, 2001). Behovet av revision kan 
förklaras med utgångspunkt i agentteorin och den informationsasymmetri som antas föreligga 
mellan principalen (ägare) och agenten (företagsledning) (Adams, 1994). Det finns ett avstånd 
mellan ägare och företagsledning vilket ger upphov till en inneboende konflikt mellan parterna 
med avseende på tillgång till information. Detta resulterar i en risk att företagsledningen kan 
utnyttja informationsövertaget för egen vinning på bekostnad av ägarna. Detta har bland annat 
visat sig genom att företagsledningar medvetet manipulerat redovisningen för att uppnå önskat 
resultat. (Schnader, Bedard & Cannon, 2015) Med hjälp av olika redovisningsmetoder har 
balansomslutningen blåsts upp för att försköna bilden av företaget och intäkter har redovisats 
till ett högre belopp än vad som egentligen är skäligt (Conroy & Emerson, 2006).  
 
I ett försök att minska risken för dessa felaktigheter utser ägarna en tredje part, en oberoende 
revisor, vars uppgift är att granska och övervaka förvaltningen av företaget (Schnader, Bedard 
& Cannon, 2015). Ett problem som uppdagats med revisionen är att revisorn befinner sig i en 
beroendesituation gentemot företagsledningen. Denna beroendesituation grundar sig i att det 
aktuella företaget som revideras även är revisionsbyråns kund och därmed utgör revisorns 
inkomstkälla. (Citron & Taffler, 1992) Detta har resulterat i att revisorer i vissa fall värnat mer 
om sina kunder, det vill säga företagsledningen som de ska granska, än om företagets ägare och 
övriga intressenter (Bazerman, Morgan & Loewenstein, 1997). 
 
Figur 2.1 illustrerar förhållandet mellan företagsledning och ägare med en revisor som en 
kvalitetssäkrande mellanhand. För att säkerställa att intressenter erhåller en rättvisande bild av 
företaget, vilket underlättar exempelvis ett investeringsbeslut, är revisorers uppgift att granska 
företagets räkenskaper, årsredovisningar och förvaltning och uttala sig om riktigheten i den 
information företaget avger. (Öhman et al., 2006)  
 

 
Figur 2.1 - Ansvarighetsmodell, fri översättning och bearbetning (Öhman et al., 2006). 
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I Sverige är revisionen omgärdad av ett digert regelverk och granskningen ska genomföras i 
enlighet med den internationella revisionsstandarden International Standards of Auditing (ISA). 
Utöver lagar, regler och standarder ska praktiserande revisorer även leva upp till 
revisionsprofessionens yrkesetiska kod. Den yrkesetiska koden finns som stöd för det etiska 
beslutsfattandet som revisorer ställs inför. (Dillard & Yuthas, 2002) Koden innehåller 
förutbestämda etiska regler som revisorer ska förhålla sig till och syftar till att främja etiska och 
motverka oetiska beteenden. Det finns även motåtgärder för att minska risken för att den etiska 
koden inte efterföljs. Exempel på detta är normer utfärdade av professionen, där krav på löpande 
yrkesutveckling är en del. Motåtgärder finns även i form av regler om bland annat plikt att 
rapportera brott mot de yrkesetiska krav som finns inom professionen. Vidare finns möjligheten 
för medlemmar inom professionen, men även för allmänheten, att på ett effektivt sätt kunna 
rapportera oetiskt och oprofessionellt beteende. (IESBA, 2018) Intressenter förväntar sig att 
revisorer ska agera etiskt korrekt och att de i alla lägen ska följa professionens etiska kod 
(Satawa, Caldwell & Richards, 2006). När revisorer uppfyller intressenternas förväntningar 
anses de ha ett högt etiskt förhållningssätt (Dillard & Yuthas, 2002). 

2.2 Byråkultur och moralfilosofi 

2.2.1 Byråkultur 

Inom organisationer finns olika kulturer vilka kan definieras som en samling principer, 
strategier, etiska och beteenderelaterade värden (Greti, Dorel & Mileva, 2013). 
Organisationskulturen består därmed av många delar och en av dessa är den etiska kulturen som 
syftar till att främja etiska och motverka oetiska beteenden (Chadegani & Jari, 2016). Treviño, 
Butterfield och McCabe (1998) menar att god etisk kultur kan uppnås genom ett samspel av 
både formella och informella regler inom organisationen. De formella reglerna innefattar 
ledarskap, belöningssystem och myndighetsstruktur och de informella innefattar outtalade 
etiska normer och beteenden. Om organisationen uppmuntrar etiska beteenden och bestraffar 
oetiska kan det resultera i ett förbättrat etiskt förhållningssätt hos de anställda. (Treviño, 
Butterfield & McCabe, 1998) 
 
Organisationer tenderar att anställa medarbetare som passar in i deras organisationskultur och 
skulle de inte passa in kommer organisationen att försöka forma dem efter den rådande kulturen 
(Douglas, Davidsson & Schwarts, 2001). VanMeter et al. (2013) kom fram till att det är lättare 
att få medarbetare att följa etiska normer om de får lära sig dessa genom att presentera och 
diskutera ämnet i grupp. Normerna efterföljs även i större utsträckning om de vidare definieras 
socialt (VanMeter et al., 2013). Om den etiska organisationskulturen är tydligt uttalad 
beträffande vilka regler och värderingar som gäller på arbetsplatsen kommer kulturen att kunna 
stärkas (Douglas, Davidsson & Schwarts, 2001). Om den etiska koden inom professionen 
innehåller motåtgärder i syfte att motverka oetiska beteenden, kan den etiska kulturen inom en 
organisation mildra medarbetarnas personliga åsikter om vad som är rätt och fel i en etisk 
situation. (Nwachukwu & Vitell, 1997)  
 
En god etisk organisationskultur har positiv inverkan på medarbetarnas trivsel och 
engagemang, vilket leder till att de frivilligt väljer att stanna kvar inom organisationen (Ruiz-
Palomino, Martínez-Cañas & Fontrodona, 2013). Ampofo et al. (2011) hävdar att den etiska 
kulturen även påverkar individers etiska förhållningsätt positivt. Det är därför mer sannolikt att 
medarbetare inom organisationer som har god etisk kultur agerar mer etiskt i finansiella beslut 
(Ampofo et al., 2011). Pierce och Sweeney (2010) menar att en organisation påverkar revisorers 
etiska beslutsfattande och uppfattningen om vad som anses vara etiskt i en situation beror på 
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om tillämpningen av etiska koder förekommer inom organisationen (Nwachukwu & Vitell, 
1997). Det har visat sig att professionens etiska kod genomsyrar den etiska kulturen inom en 
byrå och genom att revisorer agerar i enlighet med koden bekräftas de värderingar som ligger 
till grund för kulturen (Greti, Dorel & Mileva, 2013). Revisionsbyråernas etiska kulturer 
påverkar även revisorns bedömning i olika etiska situationer (Douglas, Davidson och Schwarts, 
2001) och förekomsten av etiska normer och synligt etiskt ledarskap har en positiv inverkan på 
revisorns bedömningar (Svanberg & Öhman, 2016). Det blir därför tydligt att revisionsbyråer 
bör sträva efter att inneha en organisationskultur som motiverar revisorer till ett högt etiskt 
förhållningssätt (Keyser, 2016). 

2.2.2 Moralfilosofi 

Utifrån en individs moralfilosofi kan dennes etiska förhållningssätt härledas. Moralfilosofin 
innefattas av två dimensioner; idealism och relativism. Beroende på hur individer förhåller sig 
till dessa dimensioner är utgångspunkten att de antingen har en regel- eller 
konsekvensorienterad syn på moraliska situationer. I stort beskrivs idealism som individens 
engagemang i de medmänniskor som finns runt omkring dem och relativism förklarar hur 
individer väljer att följa etiska regler. (Forsyth, 1980, 1992) 
 
Individer som har en stark tillhörighet till idealism menar att det alltid går att undvika att skada 
andra personer och att fatta beslut utifrån vad som är bäst för omgivningen (Forsyth, 1992). 
Enligt Hastings och Finegan (2011) förväntas idealister därför undvika beteenden som 
resulterar i negativa konsekvenser. De skulle exempelvis inte medvetet komma försent till 
arbetet då detta kan påverka organisationen negativt, dels för att andra medarbetare kan skadas, 
dels för att det kan skada företagsledningen. En idealist skulle hellre överväga ett mer 
konstruktivt beteende då detta kan leda till att alla involverade anser att resultatet av handlingen 
blir positivt. (Hastings & Finegan, 2011) Vidare har en individ med hög grad av idealism ett 
behov att förbättra situationen för samtliga (Hastings & Finegan, 2011) och väljer även att 
anförtro sig till regler om rättvisa i samhället (Davis, Andersen & Curtis, 2001). Ballantine, 
McCourt och Mulgrew (2014) undersökte huruvida mer idealistiska studenter inom akademin 
förhåller sig till fusk och resultatet visar att dessa har en låg tolerans för oetiskt beteende. 
Ballantine och McCourt (2011) fann att revisorer med hög idealistisk tillhörighet anser att 
handlingar som att dölja ett stort lagerfel är ett oetiskt beteende. Revisorer med hög tillhörighet 
till idealism tenderar även att vara mer kritiska gentemot de kunder som uppvisar olagliga och 
tvivelaktiga beteenden och de anses därmed vara mer etiska (Kung & Li Huang, 2013).  
 
De som har en stark tillhörighet till relativism baserar sin moralfilosofi på skepticism och väljer 
att inte följa de moraliska regler som existerar (Forsyth, 1980, 1992). Park (2005) beskriver det 
relativistiska förhållningssättet som den grad en individ avvisar de etiska normer som finns och 
de ser universella etiska koder snarare som en tumregel än som regler de måste följa (Davis, 
Andersen & Curtis, 2001). Relativister menar att situationen i sig är viktigare än den etiska 
principen och de väljer att agera utifrån hur situationen ser ut och vilka som är involverade i 
den (Forsyth, 1980, 1992). Individer med hög grad av relativism är därmed beroende av 
kontexten i en situation och vad resultatet av handlingen kan bli (Hastings & Finegan, 2011). 
Relativister anser även att det är omständigheterna kring en lögn som avgör om den är 
acceptabel och bestämmer utifrån dennes egen uppfattning om vad som är moraliskt rätt i en 
situation (Henle, Giacalone & Jurkiewicz, 2005). Revisorer med stark relativistisk tillhörighet 
anses vara jämförelsevis oetiska eftersom de har visat sig ha överseende med olagliga 
företeelser som kan förekomma hos deras kunder (Kung & Li Huang, 2013). Har individen 
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istället en svag tillhörighet till relativism väljer individen att förlita sig på moraliska regler och 
följer dessa i största möjliga mån (Forsyth, 1980, 1992).  

2.2.3 Hypotesgenerering 

Inom professionen antas revisorers moralfilosofi påverka de etiska val de gör i olika moraliska 
situationer (Kung & Li Huang, 2013). Dock skiljer sig dimensionerna åt enligt ovanstående 
teori och individer har visat sig bete sig olika beroende på deras tillhörighet till idealism och 
relativism (Henle, Giacalone & Jurkiewicz, 2005). Individer med stark tillhörighet till 
relativism har visat sig vara mer benägna att agera oetiskt mot den organisation de är 
verksamma inom (Kung & Li Huang, 2013). Det ger att revisorer med högre tillhörighet till 
idealism kan ses som mer etiska i sitt förhållningssätt då de exempelvis har en lägre 
acceptansnivå för de tillfällen då kunderna agerar tvivelaktigt (Kung & Li Huang, 2013; 
Ballantine & McCourt, 2011). Idealister förväntas även undvika beteenden som ger upphov till 
negativa utfall av handlingen (Hastings & Finegan, 2011) vilket överensstämmer med Forsyths 
(1992) teori om att idealister är individer som undviker att skada andra. Eftersom den etiska 
byråkulturen påverkar individers etiska beteende och god etisk kultur leder till bättre etik hos 
medarbetaren (Ampofo et al., 2011), antas att de revisorer som uppfattar den etiska kulturen 
som hög även innehar hög grad av idealism. Följande hypoteser formuleras: 
 
H1a: Det finns ett positivt samband mellan etisk byråkultur och idealism.  
 
H1b: Det finns ett negativt samband mellan etisk byråkultur och relativism. 
 
 
 

 
Figur 2.2 - Hypoteser idealism och relativism. 

2.3 Etiskt förhållningssätt 

2.3.1 Etiska ideologier 

Utifrån moralfilosofins två dimensioner idealism och relativism har Forsyth (1980) utvecklat 
en modell i syfte att identifiera en individs förhållningssätt gentemot etiska regler och normer. 
Han menar att en individ både är regel- och konsekvensorienterad men i olika grad, vilket 
formar modellens fyra etiska ideologier, situationism, absolutism, subjektivism och 
exceptionism (se figur 2.3).  
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Figur 2.3 - Etiska ideologier, fri översättning och bearbetning (Forsyth, 1980). 

 
Dessa ideologier har särskiljande egenskaper där varje ideologi förklarar hur en individ agerar 
och förhåller sig till olika moraliska situationer (Forsyth, 1980). Individers etiska ideologi 
förklarar hur de ser på beteenden i etiskt tveksamma situationer och huruvida de väljer att agera 
etiskt eller oetiskt (Henle, Giacalone & Jurkiewicz, 2005). Barnett, Bass och Brown (1994) 
menar att det finns betydande skillnader i de etiska beslut som fattas och att individers etiska 
ideologier påverkar deras bedömningar i affärsetiska frågor. 
 
De två ideologier som har hög grad av idealism är situationism och absolutism. Individer som 
tillhör situationism bortser från de moraliska regler som existerar och analyserar varje situation 
individuellt. (Forsyth, 1980) De har även hög relativistisk tillhörighet och analyserar därför 
varje situation med utgångspunkt i vad den handlar om och vilka som är involverade i den. 
Utifrån detta tar de sedan ett beslut med förväntan om att det ska gynna samtliga. (Forsyth, 
1992) Situationister tenderar att utgå från situationen individuellt samtidigt som de resonerar 
utifrån ett idealistiskt synsätt, att resultatet ska påverka de som är involverade i den positivt. 
Detta ger att situationisten är relativt bra på att fatta snabba och effektiva beslut i svåra etiska 
situationer, viket kan ses som en styrka hos individer inom denna ideologi. (Bierly, Kolodinsky 
& Charette, 2009) Till skillnad från situationister utgår istället absolutister enbart från etiska 
regler och är de som accepterar etiska överträdelser minst av de fyra ideologierna (VanMeter 
et al., 2013). Individer inom denna ideologi har låg relativistisk tillhörighet och de förhåller sig 
strikt till etiska regler eftersom de anser att ett optimalt resultat endast kan uppnås på detta sätt 
(Forsyth, 1980). Forsyth (1992) menar att absolutister är negativt inställda till de regelbrott som 
kan existera inom en organisation och de anser att affärsmetoder som exempelvis utnyttjande 
av anställda är ett oetiskt beteende. 
 
Individer som har ett subjektivistiskt respektive exceptionistiskt förhållningsätt innehar en låg 
grad av idealism, där subjektivism är den ideologi som även har hög relativistisk tillhörighet 
(Forsyth, 1980). Subjektivister är de som visat sig ha högst acceptansnivå för etiska 
överträdelser, sett till de fyra etiska ideologierna, (VanMeter et al., 2013) och är enbart 
intresserade av sina egna behov och struntar i hur deras handlingar påverkar andra (Forsyth, 
1992). Subjektivister har även visat sig vara mer benägna att agera oetiskt gentemot andra 
personer i sin omgivning (Henle, Giacalone & Jurkiewicz, 2005). Inom en organisation är det 
därför mer sannolikt att individer med ett subjektivistiskt förhållningsätt agerar avvikande 
gentemot resten av organisationen. De bryr sig inte om hur konsekvenserna av deras handlingar 
påverkar omgivningen eller att alla ska behandlas rättvist, det är dock viktigt för dem att de 
själva blir rättvist behandlade. (Hastings & Finegan, 2011) Subjektivister antar att de på något 
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vis kommer att uppnå det resultat som de själva önskar och sannolikheten är därför stor att de 
kommer agera oetiskt i situationer där resultatet medför positiva fördelar för dem själva (Shukla 
& Srivastava, 2017). Exceptionister försöker istället följa etiska regler, eftersom de innehar en 
låg relativistisk tillhörighet. De anser dock att det i vissa situationer kan förekomma undantag 
där det resultat som är mest fördelaktigt kan uppnås genom en omoralisk handling. (Forsyth, 
1980, 1992) Det kan exempelvis röra sig om en situation där en revisor måste ta ställning till 
huruvida de bör utfärda en fortlevnadsvarning eller inte. Det är etiskt rätt att utfärda varningen 
om den är befogad, men istället väljer revisorn att inte delge varningen då den i sig kan leda till 
en självuppfyllande profetia. (Citron & Taffler, 2001) 

2.3.2 Hypotesgenerering 

Den yrkesetiska koden inom professionen kan ses som ett försök att påverka revisorers etiska 
förhållningssätt (Dillard & Yuthas, 2002). Den ingår som en naturlig del i revisorers 
yrkesvardag och genomsyrar byråkulturen. (Greti, Dorel & Mileva, 2013) Treviño, Butterfield 
och McCabe (1998) har visat att etisk byråkultur påverkar medarbetarna med såväl formella 
som informella regler och normer. Genom organisationskulturen kan revisionsbyrån påverka 
revisorers personliga åsikter och värderingar (Nwachukwu & Vitell, 1997).  
 
En av revisorns uppgifter är att tillgodose allmänintresset och intressenternas rättigheter 
(Dillard & Yuthas, 2002). Absolutister och situationister har ett högt idealistiskt förhållningssätt 
vilket kännetecknas av engagemang i människor i deras omgivning (Forsyth, 1980) och det 
borde därför vara dessa revisorer som är bäst lämpade för sådana uppgifter. Dock finns det en 
risk att situationister i vissa fall kan bortse från etiska regler eftersom deras relativistiska 
tillhörighet påverkar deras uppfattning om vikten av att ”strikt” följa regler och normer 
(Forsyth, 1992). Detta kan ses som en mindre önskvärd egenskap hos revisorer, eftersom det är 
viktigt att de följer de etiska regler som professionen tagit fram (Dillard & Yuthas, 2002). 
Absolutister har visat sig vara de som i största möjliga mån följer etiska regler vilket leder till 
att det är revisorer inom denna ideologi som bäst antas stämma överens med de arbetsuppgifter 
yrket kräver.  
 
Det är önskvärt att revisorn värnar om allmänhetens bästa, samtidigt som det även är viktigt att 
de inte bortser från etiska regler. Sammantaget ger detta att revisionsbyråer antas forma 
revisorer till ett högt idealistiskt och ett lågt relativistiskt förhållningssätt. Utifrån ovanstående 
argumentation antas därmed den dominerande ideologin bland revisorer vara absolutister. 
Följande hypotes formuleras: 
 
H2: Absolutism är den dominerande etiska ideologin. 
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3. Metod 

3.1 Litteratursökning och källkritik 

För att utöka kunskapen om det valda ämnet söktes vetenskapliga artiklar inom området på 
databaserna Primo och Google Scholar. Några av de nyckelord som användes för att hitta 
relevanta artiklar var: audit, culture, organization, ethical och moral. Med utgångspunkt från 
Treviño, Butterfield och McCabe (1998) och Forsyths (1980) forskning om etisk byråkultur 
respektive etiskt förhållningssätt, söktes studier som tidigare använt sig av dessa modeller. De 
artiklar som bedömdes vara av intresse för forskningen användes vidare för att söka artiklar i 
deras referenslistor för att täcka upp forskningsområdet. I största möjliga mån användes 
grundkällan vilket kan förklara förekomsten av äldre referenser. De vetenskapliga artiklar som 
inkluderades var peer reviewed och hade därmed genomgått systematiska granskningsåtgärder, 
vilket gav en ökad trovärdighet till källan. Trots att artiklarna har blivit granskade finns en risk 
att äldre källor inte längre kan anses vara aktuella då omgivningen ständigt förändras. Därmed 
användes även artiklar som publicerats relativt nyligen för att påvisa aktualiteten i 
forskningsområdet.  
 
Webbaserade källor användes för att ge en förklaring till rådande regelverk inom professionen. 
Regelverken måste anses tillförlitliga då de är lagstadgade och används nationellt respektive 
internationellt. Dessa hämtades i närtid i samband med att uppsatsen skrevs. För att få 
vägledning i utformningen av forskningsmetod användes kurslitteratur från tidigare kurser i 
företagsekonomi (jämför Björklund & Paulsson, 2015; Bryman & Bell, 2013). Dock finns en 
risk för att denna litteratur präglas av författarnas egna åsikter om och erfarenheter av 
vetenskapliga metoder och vi valde därför att använda vissa vetenskapliga artiklar (jämför 
Podsakoff et al., 2003; Sharpe, De Veaux & Velleman, 2015). 

3.2 Val av forskningsmetod 

Mot bakgrund av studiens problem och syfte valdes en kvantitativ metod. Den lämpar sig väl 
för att studera samband mellan olika variabler, men även för att genomföra kartläggningar. 
(Björklund & Paulsson, 2015, s.65) Baserat på syftet med denna uppsats, det vill säga att 
beskriva och analysera i vilken grad den etiska byråkulturen inverkar på revisorers etiska 
förhållningssätt samt kartlägga vilka ideologier som framträder inom professionen, valdes en 
enkätstudie i form av en strukturerad webbenkät. Enkäter är ett användbart metodinstrument 
för att samla in data avseende bland annat människors uppfattningar om olika fenomen. 
Fördelar med en webbenkät är att den möjliggör insamling av data från en stor population 
relativt snabb vilket kan ge en bredd i forskningen. (Bryman & Bell, 2013, s.245–247) Dessa 
fördelar skapar förutsättningar för att kunna generalisera resultatet till en större population 
(Björklund & Paulsson, 2015, s.65). Med utgångspunkt i teorier om etiskt förhållningssätt och 
etisk byråkultur utformades hypoteser som sedan testades empiriskt. Detta för att analysera 
eventuella samband mellan uppfattad etisk byråkultur och etiskt förhållningssätt bland revisorer 
(jämför Bryman & Bell, 2013, s.33–34). 
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3.3 Utformning av enkät, urval och datainsamling 

3.3.1 Utformning av enkät 

Enkäten bestod av åtta bakgrundsfrågor, tjugo påståenden med utgångspunkt i Forsyths (1980) 
modell om etiskt förhållningssätt och fyra påståenden utifrån Treviño, Butterfield och McCabes 
(1998) modell om etiskt byråkultur (se bilaga 2). Dessa påståenden översattes från engelska till 
svenska och utifrån detta utformades enkäten i Google Formulär. För att erhåll en större 
datamängd förelåg ett datainsamlingssamarbete med en annan studentgrupp. 
  
Bakgrundsfrågorna (1–8) användes för insamling av information till de kontrollvariabler som 
användes i dataanalysen. Den största delen av enkäten utgick alltså från Forsyths (1980) modell 
för att mäta respondenternas etiska förhållningssätt. Tio påståenden användes för att utläsa 
respondentens grad av idealism (9–18) och tio påståenden (19–28) användes för att utläsa 
graden av relativism. Uppfattningarna om den etiska byråkulturen mättes som sagt genom 
påståenden utifrån Treviño, Butterfield och McCabes (1998) modell. Då samtliga av Forsyths 
(1980) påståenden om etiskt förhållningssätt inkluderades bedömdes det inte finnas utrymme 
nog i enkäten att inkludera samtliga av Treviño, Butterfield och McCabes (1998) fjorton 
påståenden om etisk byråkultur. Fyra påståenden (29–32) som kunde besvara frågan om 
respondentens uppfattning huruvida revisionsbyrån främjar etiska beteenden valdes ut därför 
att de i tidigare forskning framställts som viktiga faktorer inom etisk organisationskultur 
(Chadegani & Jari, 2016; Treviño, Butterfield & McCabe, 1998). Påståendena 33–36 ingick i 
enkäten men användes inte i denna studie. En likertskala ansågs mest lämplig att använda 
eftersom det var respondenternas attityder skulle undersökas. En skala med fem skalsteg (1–5) 
användes för att minska vissa former av mätfel, som exempelvis risken för trötthet hos 
respondenten (jämför Hinkin, 1995) 
  
I syfte att minska bortfallet genomfördes ett pilottest för att säkerställa att instruktionerna var 
formulerade på ett förståeligt vis och att tiden för att besvara enkäten inte blev för lång. Piloten 
för detta test var en forskare vid Mittuniversitetet. Med hjälp av pilotens återkoppling kunde 
vissa påståenden förtydligas för att minska risken för missuppfattning hos respondenterna. 
Enkätens utformning förbättrades även då förklarande texter ersattes med ett följebrev och 
rubriker tillfördes även till de olika svarsområdena i enkäten för att skapa ytterligare tydlighet.  

3.3.2 Urval och datainsamling 

Studien baseras på en population av revisors- och redovisningsassistenter i Sundsvall och 
Östersund, vilket är ett bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2013, s.204). Urvalet av byråer 
grundar sig i det nätverk som finns inom Centrum för forskning om ekonomiska relationer 
(CER) vid Mittuniversitetet och sju revisionsbyråer valde att medverka. Mot bakgrund av att 
det är uppfattningen om den etiska byråkulturen som undersöks ansågs inte indelningen revision 
och redovisning vara av väsentlig betydelse och därmed inte ett skäl till att utesluta 
redovisningsassistenter. Shaub (1994) hävdar att revisorers etiska bedömning utvecklas under 
de första åren som de är verksamma inom branschen. Det är därför av intresse att studera det 
etiska förhållningssättet hos revisorer utan auktorisation och de benämns vidare som enbart 
revisorer. Enkäten skickades ut som mail till respondenterna via en kontaktperson på respektive 
byrå och en påminnelse skickades ut två veckor efter första utskicket. Vi kan därmed inte 
säkerställa hur många respondenter enkäten nått ut till men antalet erhållna svar uppgår till 37. 
Ett ytterligare inlämnat svar uteslöts på grund av att den var ofullständigt ifylld. 
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3.4 Operationalisering 

Den oberoende variabeln i denna studie är etisk byråkultur. Variabeln mättes med hjälp av 
medelvärdet utifrån de fyra påståendena i enkäten som berörde etisk byråkultur. Svanberg och 
Öhman (2016) använde en liknande medelvärdesmodell, vilket stärker vår användning av 
måttet.  
 
Två av de beroende variablerna är idealism och relativism, vilka grundar sig på Forsyths (1980) 
forskning om moralfilosofier och etiska ideologier. Dessa variabler är beprövade (Bierly, 
Kolodinsky & Charette, 2009; Davis, Andersen & Curtis, 2001; Hastings & Finegan, 2011; 
Shukla & Srivastava, 2017) och mättes med hjälp av medelvärden utifrån 20 av enkätens 
påståenden (tio avseende idealism och tio avseende relativism). Ju högre medelvärden desto 
större inslag av idealism respektive relativism. 
 
Forsyth (1980) gör gällande att olika grader av idealism och relativism formar etiska ideologier 
och att en individ som har en hög grad av idealism och en låg grad av relativism kännetecknas 
av absolutism, vilken är studiens tredje beroende variabel. Även i detta fall valde vi att utgå 
från medelvärden. För att kategoriseras inom fältet absolutism krävdes att medelvärdet var över 
2,5 på den femgradiga skalan avseende idealism och under 2,5 på den femgradiga skalan 
avseende relativism. 

3.5 Kodning och dataanalys 

3.5.1 Kodning av data 

Den data som erhölls exporterades automatiskt från Google Formulär till Excel för vidare 
analys i statistikprogrammet SPSS. För att kunna analysera respondenternas svar för respektive 
dimension kodades variablerna idealism och relativism i statistikprogrammet SPSS utifrån 
enkätens femgradiga skala. Därefter formaterades dessa utifrån svarens medelvärden i syfte att 
erhålla respektive respondents samlade medelvärde för respektive moralfilosofi. Dessa 
medelvärden analyserades sedan likt tidigare forskning där svaren ställdes i relation till 
modellen (Forsyth, 1980). Även svaren för respondenternas uppfattningar om byråkulturen 
kodades likt ovan och formaterades till ett sammanslaget medelvärde. För att tydligt kunna 
särskilja varje påstående namngav vi dessa utifrån en förkortning av variabelnamnet 
tillsammans med dess ordningsnummer i enkäten. De påståenden som berörde idealism 
förkortades ID, relativism förkortades RE samt byråkultur förkortades BYRÅ. Resterande 
variabler, kön, erfarenhet och etiska ideologier, är dummyvariabler och för att kunna analysera 
svaren statistiskt kategoriserades dessa med en etta alternativt en nolla.  

3.5.2 Dataanalys avseende hypotes 1 

För att kunna besvara forskningsfrågan, testa hypotesen och få en överblick över sambandet 
mellan variablerna genomfördes en Pearsons korrelationsanalys (jämför Bryman & Bell, 2013, 
s.353). Det är en statistisk metod som används för att mäta korrelationen mellan två variabler. 
Denna metod valdes då den är lätt att implementera och den kan även användas med fördel på 
små datamängder. (Podsakoff et al., 2003) Korrelationssamband utläses av betavärdet. Det kan 
vara ett perfekt positivt samband som ges av 1, inget samband som ges av 0 och ett perfekt 
negativt samband som ges av -1 (Bryman & Bell, 2013, s.353). Ett signifikant samband 
föreligger om p-värdet är mindre än 0,05, vilket betyder att det endast är 5% risk att sambandet 
är slumpmässigt. Ett p-värde under 0,01 visar ett samband med stark signifikans. (Cox, 2016) 
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Kontrollvariablerna, revisorns kön och erfarenhet, inkluderades i modellen och en 
regressionsanalys genomfördes då den kan analysera flera variabler samtidigt (Fitzmaurice, 
2016). Davis, Andersen och Curtis (2001) använde kön som kontrollvariabel då de undersökte 
etiskt förhållningssätt hos ekonomer, men detta var inte en variabel som påverkade deras 
resultat. Dock fann McDaniel, Shoeps och Lincourt (2001) att den etiska organisationskulturen 
kan uppfattas olika beroende på om individen är man eller kvinna. De fann även att 
erfarenhetsnivå var en bidragande faktor till att etisk organisationskultur kan uppfattas olika. 
Varken kön och erfarenhetsnivå var en del av det syfte som låg till grund för denna studie, men 
dessa variabler valdes för att utesluta att ett eventuellt samband kunde härledas utifrån någon 
av dessa. Tolkning för graden av erfarenhet gjordes utifrån Pierce och Sweeneys (2010) studie 
där de kategoriserade respondenterna utifrån mer eller mindre än två års erfarenhet.  
 
För att vidare undersöka huruvida de oberoende variablerna korrelerade med varandra eller inte 
undersöktes modellens multikollinearitet, variance inflation factors (VIF) (jämför Mansfield & 
Helms, 1982). Multikollineariteten i regressionsanalysens oberoende variabler kan anses vara 
hög om VIF-värdet är högre än 10 (O’brien, 2007). Om det föreligger signifikans i eventuella 
samband mellan variabler bör även R²-värdet analyseras för att kunna påvisa hur mycket 
modellen kan förklara den beroende variabelns variation. Ett anpassat R²-värde tar hänsyn till 
antalet variabler som finns med i modellen, vilket R²-värdet helt utelämnar. Modellen innefattar 
flera variabler och därför användes det anpassade R²-värdet för att analysera resultatet. (Sharpe, 
De Veaux & Velleman, 2015, s.600–601) 

3.5.3 Dataanalys avseende hypotes 2 

För att kunna besvara forskningsfrågan huruvida det finns en dominant etisk ideologi hos 
revisorer kategoriserades respondenterna in i de olika etiska ideologierna. För att säkerställa 
om det fanns en signifikant skillnad mellan idealism och relativism genomfördes ett t-test 
mellan dessa grupper. En signifikant skillnad ges om p-värdet är mindre än 0,05 och stark 
signifikans ges vid ett p-värde under 0,01 (Cox, 2016). För att tydligt kunna avgöra och 
analysera fördelningen av respondenternas etiska ideologi gjordes ett spridningsdiagram i 
datorprogrammet Microsoft Excel. 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Enkäten mätte etisk byråkultur och etiskt förhållningssätt utifrån beprövade modeller (Forsyth, 
1980; Treviño, Butterfield & McCabe, 1998) vilket kan anses stärka tillförlitligheten. 
Avsaknaden av vissa påståenden utifrån Treviño, Butterfield och McCabes (1998) modell kan 
påverka validiteten i mätningen för etisk byråkultur negativt. Dock är det en styrka att samtliga 
av Forsyths (1980) påståenden som berör etiskt förhållningssätt inkluderades i studien.  
 
För att säkerställa faktorstrukturens stabilitet i enkätens påståenden genomfördes en 
faktoranalys (Hinkin, 1995). Som visas i första faktoranalysen i tabell 3.1 varierar samtliga 
värden i varje variabel från -0,016 till det högsta värdet som visade 0,919. Denna variation 
indikerar att alla påståendena inte mätte det som de avsåg att mäta eftersom de inte laddade 
likvärdigt. Totalt var det sju bakomliggande faktorer som påverkade hur respondenterna 
svarade och de påståenden med lägst laddning eliminerades (jämför Matsunaga, 2010). Efter 
sista faktoranalysen återstod det fyra påståenden som samtliga mätte relativism respektive 
idealism och tre påståenden som mätte respondentens uppfattning om byråkultur (se tabell 3.1). 
Dessa påståenden låg över eller nära 0,7, vilket enligt Carlson och Herdman (2012) är ett 
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godkänt gränsvärde. Utifrån faktorladdningen räknades average variance extracted (AVE) 
fram och samtliga kategorier översteg tröskelvärdet på 0,5. De ansågs därmed ha en giltig grad 
av validitet. 
 
Tabell 3.1 - Faktorladdning, AVE och Cronbach alpha. 
      Faktorladdning    Cronbach 

Variabel Objekt Frågor Före Efter AVE alpha 
Idealism         0,596 0,758 

  

ID_1 En person bör försäkra sig om att deras handling aldrig avsiktligt 
skadar en annan person, inte ens i en liten utsträckning. 

0,773 -     

  ID_2 Att utsätta en annan person för risk bör aldrig tolereras, oavsett 
hur liten risken är. 

0,238 -     

  ID_3 Att skada en annan person är alltid fel, oavsett de fördelar som 
kan uppnås.  

0,738 0,827     

  ID_4 Man bör aldrig fysiskt eller psykiskt skada en annan person.  0,919 0,698     

  ID_5 Man bör inte utföra en handling som på något sätt hotar 
värdighet och välfärd hos en annan individ.  

0,582 0,817     

  ID_6 Om en handling kan skada en oskyldig individ, borde inte 
handlingen ske.  

-0,01 -     

  ID_7 Besluta att utföra en handling eller inte genom att balansera de 
positiva konsekvenserna av handlingen mot de negativa 
konsekvenserna av handlingen är omoraliskt. 

-0,01 -     

  ID_8 Människans värdighet och välfärd bör vara den viktigaste frågan 
i samhället.  

0,167 -     

  ID_9 Det är aldrig nödvändigt att offra andras personers välfärd. 0,346 0,738     
  ID_10 Moraliska handlingar är de som är mest lik idealen för den mest 

"perfekta" åtgärden. 
0,356 -     

Relativism         0,583 0,778 

  

RE_1 Det finns inga etiska principer som är så viktiga att de borde vara 
en del av någon etisk kod.  

0,331 0,705     

  RE_2 Det som är etiskt varierar utifrån varje situation och samhälle.  0,807 0,825     

  RE_3 Moraliska normer bör ses individuellt, vad en person anser som 
moraliskt kan bedömas som omoraliskt av en annan.  

0,136 -     

  RE_4 Olika moraliska normer kan inte jämföras med "rättigheter". 0,693 0,807     

  RE_5 Frågan om vad etik är kan aldrig lösas, eftersom det som är 
moraliskt eller omoraliskt är upp till varje enskild individ. 

0,082 -     

  RE_6 Moraliska normer är personliga regler som indikerar hur en 
person ska bete sig och de ska inte tillämpas vid bedömning av 
andra. 

0,248 -     

  RE_7 Etiska normer i grupper är så komplexa att individer ska tillåtas 
formulera sina egna individuella normer. 

-0,188 -     

  RE_8 Att korrekt kodifiera en etisk ståndpunkt som förhindrar vissa 
typer av handlingar kan stå i vägen för bättre mänskliga 
relationer och anpassning. 

0,234 -     

  RE_9 Det kan inte formuleras regler om lögner, om en lögn är tillåten 
eller inte tillåten beror på situationen. 

0,432 0,710     

  RE_10 Huruvida en lögn bedöms vara moralisk eller omoralisk beror på 
omständigheterna kring handlingen. 

-0,016 -     

Byråkultur         0,523 0,867 

  BYRÅ_1 Ledningen i organisationen bestraffar oetiska beteenden.  0,745 0,814     
  BYRÅ_2 Ledningen i organisationen representerar hög etisk standard.  0,856 0,841     

  BYRÅ_3 Etiska beteenden är en norm inom organisationen. 0,865 0,850     

  BYRÅ_4 Anställda med integritet blir belönade inom organisationen. 0,352 -     
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Cronbach alpha användes för att säkerställa att skalorna var lämpade att läggas samman för 
respektive variabel (Bonett & Wright, 2015). Cronbach alpha för de påståenden som 
behandlade idealism uppgick till 0,758, relativism uppgick till 0,778 och för etisk byråkultur 
uppgick det till 0,867 (se tabell 3.1), vilket enligt Bonett och Wright (2015) är godkända värden.  
 
Då en enkät användes som metod för att samla in data går det inte med säkerhet att säga att 
respondenten verkligen är den som den utsäger sig för att vara (Bryman & Bell, 2013, s.248). 
Risken minskar dock mot bakgrund av att enkäten skickades ut till en personlig inkorg där den 
anställde har ett eget lösenord och därmed kan inte vem som helst komma åt den. Det föreligger 
även bedömningssvårigheter i ärligheten i respondenternas svar, det finns en risk att de inte 
vågar eller vill svara ärligt (Podsakoff et al., 2003). När svaren kategoriserades utifrån 
medelvärdet skedde detta objektivt utan påverkan av våra egna subjektiva bedömningar. 
(Bryman & Bell, 2013, s.171)  
 
För att minska risken för inmatning- och tolkningsfel översattes samtliga påståenden i enkäten 
tillsammans och de artiklar som valdes ut till studien tolkades av båda författarna. Det är möjligt 
att replikera denna studie då tillvägagångssättet är beskrivet och enkäten finns som bilaga (se 
bilaga 2). Mejlet som skickade ut till respondenterna framgår av bilaga 1. Dock är resultatet 
styrt av de svar respondenterna ger och det är därför möjligt att resultatet vid ett senare tillfälle 
inte blir detsamma (Bryman & Bell, 2013, s.62–66). Då respondenter tenderar att svara med 
alltför mycket engagemang i första omgången gentemot efter en påminnelse, testades svaren 
för signifikans mellan dessa två grupper genom ett t-test (jämför Mowert, 2011). Den första 
gruppen bestod av de 8 respondenter som besvarade enkäten innan påminnelsen skickades ut. 
Den andra gruppen bestod av de resterande 29 respondenter som svarade efter det andra 
utskicket. Testet visade dock ingen signifikans vilket innebär att det inte fanns någon skillnad 
mellan svaren från de respondenter som svarade före respektive efter påminnelsen.  

3.7 Etiska ställningstaganden 

Vi har under arbetet utgått från de forskningsetiska riktlinjer som tagits fram av 
Vetenskapsrådet (2017). De respondenter som besvarade enkäten fick ta del av det syfte som 
låg till grund för studien och de informerades även om att alla svar behandlades konfidentiellt 
(se bilaga 1). De svar som erhölls och analyserades användes endast som underlag för denna 
studie samt den studie som vår samarbetande studentgrupp genomförde. Svaren hanterades 
därmed enbart i forskningssyfte. De revisionsbyråer som medverkade i studien hölls anonyma 
vilket minskade en eventuell risk för spridning av känslig information. För att tydligt kunna 
avgöra vad som är vetenskaplig fakta har vi tydligt framhävt våra egna antaganden och 
slutsatser för att detta inte ska missförstås.  
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4. Resultat 

4.1 Deskriptiv statistik 

 
Tabell 4.1 - Respondenternas fördelning. 

 
 

I tabell 4.1 visas respondenternas fördelning i de kategorier som är relevanta för studien. Då 
moralfilosofins två dimensioner, idealism och relativism, mäts i grad av tillhörighet finns ingen 
distinkt fördelning och därför presenteras andelen respondenter för variablerna inte i tabellen. 
Istället visas minsta värdet, högsta värdet och medelvärdet för graden av de två olika 
dimensionerna samt standardavvikelsen för att illustrera variationen i variablerna. Idealism har 
högre värden, men lägre standardavvikelser (det vill säga mindre spridning) är relativism.  
 
Resterande variabler är dummyvariabler och därav presenteras endast fördelningen för dessa. I 
tabellen kan vi utläsa att de flesta av de 37 respondenterna är situationister och resterande 
andelen är absolutister. Det var därmed inga respondenter som tillhörde de etiska ideologierna 
subjektivism respektive exceptionism. Respondenternas kön och erfarenhet användes som 
kontrollvariabler och det var fler kvinnor än män som deltog studien. Andelen respondenter 
som deltog och hade mer än två års erfarenhet inom byrån var marginellt fler än de med mindre 
erfarenhet. 
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4.2 Presentation av resultatet 

4.2.1 Byråkultur och moralfilosofi 

 
Tabell 4.2 - Korrelationsmatris. 

 
 
För att undersöka om det finns ett samband mellan etisk byråkultur och kontrollvariablerna 
testades dessa variabler i en korrelation (se tabell 4.2). Betavärdet mellan etisk byråkultur och 
kön är -0,413 och betavärdet mellan etisk byråkultur och erfarenhet är -0,158. Båda dessa 
korrelationer saknar signifikans och det betyder att ett samband mellan etisk byråkultur och 
kontrollvariablerna inte existerar. Detta ger en första indikation på att dessa egenskaper hos 
revisorer inte påverkar ett eventuellt samband mellan de oberoende och beroende variablerna i 
studien.  
 
Utifrån korrelationen utlästes ett betavärde på 0,458 med stark signifikans (p=0,004) (se tabell 
4.2), vilket ger en första indikation på att det finns ett samband mellan variablerna etisk 
byråkultur och idealism. När kontrollvariablerna, revisorns kön och erfarenhet, inkluderades 
erhölls ett betavärde på 0,537 med en stark signifikansnivå (p=0,001) (se tabell 4.3). Därmed 
bekräftas H1a.  
 
Kontrollvariablerna medförde alltså ett högre betavärde vid regressionsanalysen, vilket tyder 
på att dessa inte påverkar sambandet mellan etisk byråkultur och idealism. Den beroende 
variabelns variation kan i regressionsmodellen förklaras enligt det anpassade R²-värdet som 
visar att variationen i den beroende variabeln kan förklaras av modellen med 24,7%. Det finns 
indikationer på att det inte finns någon multikollinearitet i modellen då VIF-värdet är 1,086. 
Detta innebär att de oberoende variablerna inte korrelerar med varandra.  
 
Tabell 4.3 - Regressionsanalys moralfilosofier. 
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Det finns inget signifikant samband mellan etisk byråkultur och relativism. Korrelationen 
mellan variablerna visar ett betavärde på 0,246 (se tabell 4.2). När kontrollvariablerna 
inkluderas i regressionsanalysen blir betavärdet 0,214 med ett p-värde på 0,220 (se tabell 4.3), 
vilket överstiger gränsen för godkänd signifikansnivå. Signifikansnivån överstiger gränsvärdet 
och därmed förkastas H1b. Det anpassade R²-värdet i denna regression är 0,003, vilket betyder 
att modellen endast kan förklara 0,3% av variationen i den beroende variabeln. Det finns ingen 
multikollinearitet i denna regression då VIF-värdet blev 1,086. 

4.2.2 Den dominerande etiska ideologin 

 
Tabell 4.4 - T-tester idealism och relativism. 

 
 
Resultatet från t-testet visar signifikans (p=0,000), vilket betyder att idealism och relativism 
skiljer sig åt på ett systematiskt sätt (se tabell 4.4). Som framgått tidigare är medelvärdet för 
idealism 4,43 medan relativism uppvisar ett medelvärde på 3,20. Det är 95% säkerhet att 
medelvärdet för idealism ligger mellan den nedre percentilen 2,24 och den övre percentilen 
2,61. För relativism gäller med 95% konfidensintervallet mellan den nedre percentilen 0,94 och 
den övre percentilen 1,45.  
 

 
Figur 4.1 - Spridningsdiagram. 

 
Med utgångspunkt i figur 4.1 kan en möjlig dominans av situationism härledas. Resultatet visar 
att alla respondenter ligger inom ramen för ett idealistiskt förhållningssätt, varav de flesta (32) 
är situationister. Det finns ett fåtal (5) absolutister. Detta tyder på att det finns ideologier som 
kan dominera yrket och av spridningen att utläsa är det situationism, vilket innebär att H2 
förkastas. Det går även att utläsa av spridningsdiagrammet att det inte är någon revisor som har 
ett lågt idealistiskt förhållningssätt, vilket utesluter att någon av de som deltog i studien har 
exceptionism och subjektivism som etisk ideologi. Idealism som etiskt förhållningssätt är en 
gemensam egenskap hos dessa revisorer. Att majoriteten befinner sig i rutan situationism 
betyder att dessa revisorer även har en hög grad av relativism.  
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5. Analys och diskussion 

5.1 Byråkultur och moralfilosofi 

Studiens första hypotes (H1a), om det finns ett positivt samband mellan etisk byråkultur och 
idealism, bekräftades med en stark signifikansnivå. Detta innebär att en högre grad av den etiska 
byråkulturen sammanfaller med en högre grad av idealistisk tillhörighet hos revisorerna. 
Utfallet från hypotesprövningen stärks av att de kontrollvariabler som inkluderades i studien 
visar att revisorns kön och erfarenhet inte påverkar dennes grad av idealism. Dessa 
kontrollvariabler inkluderades eftersom McDaniel, Shoeps och Lincourt (2001) menar att den 
etiska kulturen uppfattas olika beroende på individens kön och om de har mer eller mindre 
erfarenhet. 
 
Det var från början tio påståenden som berörde idealism, men några eliminerades i 
faktoranalysen och det var fyra påståenden som slutligen återstod. De påståenden som blev kvar 
var de som berör hur människor i ens omgivning bör bemötas (se tabell 3.1). Revisorerna 
svarade högt på dessa och därmed uppvisar de en hög grad av idealism och det kan därför antas 
att de som besvarade enkäten agerar utifrån omgivningens bästa. Detta antagande stämmer 
överens med Forsyths (1992) modell. Enligt Davis, Andersen och Curtis (2001) följer en mer 
idealistisk individ de etiska regler som finns om ett rättvist samhälle, men det går inte att utläsa 
hur respondenterna de facto väljer att följa dessa regler i sin yrkesutövning. Det finns dock 
indikationer på att omgivningen är viktig för de revisorer som deltog i denna studie och likt 
Hastings och Finegans (2011) resultat försöker agera för att förbättra för utomstående parter. 
Resultatet visar att det finns ett samband mellan etisk byråkultur och idealism vilket borde 
medföra att de revisorer som arbetar inom en revisionsbyrå med god etisk kultur också är de 
som agerar mer etiskt. Det överensstämmer vidare med Ballantine och McCourts (2011) studie 
som visar att revisorer med hög grad av idealism också väljer att ta avstånd från oetiska 
beteenden som exempelvis att dölja stora lagerfel hos en kund. Även Kung och Li Huangs 
(2012) fann att en hög grad av idealism resulterar i ett avståndstagande gentemot tvivelaktiga 
etiska situationer som revisorer kan ställas inför. 
 
Hypotesen huruvida det finns ett negativt samband mellan etiskt byråkultur och relativism 
förkastades. Utfallet av H1b visade inget signifikant samband mellan dessa variabler. En möjlig 
förklaring till detta kan vara att den etiska kulturen på byråerna genomsyras av professionens 
etiska kod (Greti, Dorel & Milevas, 2013) och att relativister ser den etiska koden som en 
tumregel snarare än något de strikt måste följa (Davis, Andersen och Curtis, 2001). Det är därför 
möjligt att revisorer som har ett högt relativistiskt förhållningssätt gör egna tolkningar av de 
regler som finns inom byrån. Det kan även vara så att de kan se varje situation för sig, vilket 
innebär att de vid liknande situationer kan göra olika bedömningar. Douglas, Davidsson och 
Schwarts (2001) förklarar detta utifrån att individer med hög grad av relativism är 
situationsanpassade och på så vis kan revisorerna uppfatta den etiska byråkulturen olika. 
Revisorer kan därför anses ha en varierad syn på etiska regler, vilket kan resultera i en ökad 
svårighet för organisationen att medvetet försöka påverka det etiska beteendet genom den etiska 
kulturen. Även om organisationen avsiktligt genom etiska regler försöker öka det etiska 
förhållningssättet innebär det inte att alla revisorer förhålla sig till dessa på samma vis. Det kan 
därför vara svårt för en byrå att implementera etiska regler i syfte att medvetet försöka påverka 
revisorer när de har en högre grad av relativism i förhållande till idealism. 
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5.2 Den dominerande etiska ideologin 

Resultatet för idealism stämmer överens med de antaganden som ledde fram till hypoteserna i 
denna studie, det vill säga att alla revisorer bör inneha hög grad av idealism. Detta eftersom 
professionens uppgift är att tillgodose intressenternas behov genom korrekta bedömningar, 
vilket stämmer överens med det idealistiska förhållningssättet (Forsyth, 1980). Ett annat 
antagande var att revisorer bör inneha låg grad av relativism, eftersom en hög grad innebär att 
det finns en risk att de bortser från etiska regler (Forsyth, 1980). Resultatet i studien visar dock 
en större spridning mellan medelvärdena för relativism och de flesta revisorer visade sig ha en 
hög tillhörighet till denna moralfilosofi.  
 
H2, det vill säga att absolutism är den dominerande etiska ideologin, förkastades. Resultatet 
visar att endast 14% av revisorerna tillhör denna ideologi, medan resterande (86%) tillhör 
situationism. Den etiska koden inom professionen genomsyrar den etiska byråkulturen och den 
i sin tur påverkar revisorernas etiska förhållningssätt och därför antogs att byråerna formar 
revisorerna till den etiska ideologin absolutism. VanMeter et al. (2013) menar att absolutister 
är de individer som accepterar etiska överträdelser minst av de fyra ideologierna och Forsyth 
(1992) hävdar att absolutister väljer att följa etiska regler i största möjliga mån. Det antogs 
därför vara denna ideologi som är bäst lämpad för revisorer som arbetar inom professionen.  
 
Den dominerande etiska ideologin bland revisorer visade sig alltså vara situationism. Detta 
betyder att majoriteten av revisorerna är situationsanpassade och hanterar varje situation utifrån 
vilka som är involverade i den och vad utfallet ska bli (Bierly, Kolodinsky & Charette, 2009; 
Forsyth, 1980, 1992). Detta kan kopplas samman med att revisionsyrket bygger på principer 
och att granskningen kan lämna utrymme för revisorns egna bedömningar om vad de anser vara 
etiskt korrekt (Clouse et al., 2017; Satava, Caldwell & Richards, 2006). Revisorer hanterar 
många unika situationer utifrån olika förutsättningar, vilket är en styrka hos situationister 
(Bierly, Kolodinsky & Charette, 2009). Situationisternas tillhörighet till idealism gör att de även 
värnar omgivningens bästa och revisorer ska tillgodose intressenters behov genom att granska 
de räkenskaper som företaget avger i syfte att säkerställa tillförlitligheten i informationen. Det 
är därför troligt att individer med en stark idealistisk tillhörighet väljer revisorsyrket, vilket 
resultatet i studien indikerar. 
  
Resultatet visar samtidigt att det inte enbart är det idealistiska förhållningssättet som är 
avgörande för revisorns etiska beteende. Revisorer med relativistisk tillhörighet kan se 
professionens etiska kod som en tumregel (Davis, Andersen & Curtis, 2001). Dock är revisorers 
uppgift att tillgodose allmänintresset och intressenternas rättigheter (Dillard & Yuthas, 2002), 
vilket skulle kunna resultera i att utfallet av en situation blir detsamma oavsett om revisorn är 
situationist eller absolutist. Enligt Forsyth (1980) kan en situationist välja att bortse från dessa 
regler, men de borde ändå likt en absolutist se till allmänintresset. Från intressenters perspektiv 
kan det dock se negativt ut om revisorsprofessionen till största del består av situationister, vilket 
denna studie indikerar. Sådana revisorer tenderar att utgå från sina egna värderingar om vad 
som är etiskt rätt för situationen, vilket kan se ut som att revisorn inte förhåller sig till den etiska 
koden. Detta skulle möjligtvis kunna vara en bidragande orsak till den rådande förtroendekrisen 
inom branschen (Carlino, 2011). 

5.3 Övergripande analys 

Studien visade ett samlat resultat kring ett situationistiskt förhållningssätt (se figur 4.1). Detta 
tyder på att den etiska kulturen kan uppfattas på liknande sätt i olika byråer. Det kan å ena sidan 
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tänkas bero på att den etiska koden inom professionen genomsyrar organisationerna. Å andra 
sidan kan det även tänkas bero på att revisionsbyråerna väljer de revisorer som redan passar in 
i kulturen. Skulle dessa revisorer inte passa in i byråns kultur kan organisationen försöka 
påverka deras personliga åsikter och värderingar (Douglas, Davidsson & Schwarts, 2001; 
Nwachukwu & Vitell, 1997), vilket kan betyda att byråerna har påverkat sina anställda att bli 
både mer idealistiska och relativistiska. 
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6. Slutsatser, begränsningar och vidare forskning 

6.1 Slutsatser 

Syftet med studien var att beskriva och analysera i vilken grad den etiska byråkulturen inverkar 
på revisorns etiska förhållningssätt. Vidare syftade studien till att kartlägga vilka etiska 
ideologier som framträder inom dimensionerna idealism och relativism. 
 
En ambition var alltså att beskriva och analysera huruvida det finns ett samband mellan etisk 
byråkultur och revisorns moralfilosofi. Utifrån resultatet kan sambandet mellan den etiska 
byråkulturen och idealism bekräftas. Detta kan bero på den etiska koden som genomsyrar 
kulturen inom revisionsbyråer. När den etiska kulturen uppfattas som god stimuleras 
medarbetarna till ett idealistiskt förhållningssätt. Dock kan inte studien bekräfta något samband 
mellan etisk byråkultur och relativism, vilket kan bero på att denna moralfilosofi är 
situationsanpassad och därmed inte strikt kopplad till byråkulturen.  
 
En annan ambition var att kartlägga vilka etiska ideologier som framträder inom dimensionerna 
idealism och relativism. Resultatet visar att samtliga 37 revisorer i studien uppfattar sig ha en 
hög grad av idealism, vilket kan tyda på att revisorer värnar intressenternas behov. 
Situationister, som både innehar en hög grad av idealism och relativism, visade sig vara den 
dominerande etiska ideologin. En möjlig förklaring till detta är att revisorer hanterar många 
unika situationer och att det tidigare har visat sig vara en styrka att kunna göra det för individer 
med tillhörighet till denna ideologi. Det kan också noteras att revisorer från olika 
revisionsbyråer uppvisar ett liknande etiskt förhållningssätt.  

6.2 Begränsningar och vidare forskning 

Då det finns indikationer på ett samband mellan etisk byråkultur och idealism skulle det vara 
intressant att replikera denna studie men med en större population i syfte att kunna generalisera 
resultaten. Ett komplement för vidare forskning är att om möjligt genomföra observationer för 
att se om respondenterna agerar som de säger att de gör enligt den utsända enkäten. I denna 
studie visade sig majoriteten av revisorerna vara situationister och det kan även vara intressant 
att undersöka om detta var slumpmässigt eller om det finns orsaker att tro att sådana individer 
väljer revision som yrke, alternativt att yrket formar revisorerna på det sättet.  
 
Ett annat förslag till vidare forskning är att replikera denna studie vid ett par tillfällen under en 
längre tidsperiod för att om möjligt undersöka om revisorer påverkas av eventuella förändringar 
i etisk byråkultur. Detta är ett område som är viktigt för professionen för att i framtiden förhålla 
sig till hur etisk byråkultur kan påverka etiskt beteendet hos revisorerna, vilket i sin tur kan leda 
till att byråerna kan undvika att revisorerna agerar på ett etiskt tveksamt sätt. 
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Bilaga 1 - Mail till respondenterna 
 
Hej!  
 
Vi är fyra studenter som går Ekonomprogrammet på Mittuniversitetet i Sundsvall. Inom 
ramen för vår kandidatuppsats har vi valt att undersöka redovisnings- och revisorsassistenters 
uppfattningar om etiskt förhållningssätt.  
 
Enkäten består av totalt 36 frågor, varav 8 bakgrundsfrågor. Enkäten tar drygt fem minuter att 
besvara och alla svar kommer att behandlas konfidentiellt. Svaren kommer att användas som 
empiri i våra uppsatser.  
 
Vi tackar ödmjukast för hjälpen! 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Elin Karlsson, Maja Magnusson, Maria Carlsson och Sanna Larsson 
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Bilaga 2 - Enkät 
Etik inom redovisnings- och revisionsbranschen 
 
Bakgrundsfrågor 
 

1. Hur gammal är du? (antal år) 

2. Är du kvinna eller man? 

3. Har du en kandidat- eller magisterexamen? 

4. Vilket lärosäte har du examen ifrån? 

5. Hur många år har du arbetat med revision? 

6. Hur många år har du arbetat med redovisning? 

7. Hur många av dessa år har du varit på den arbetsplats du är idag? 

8. Hur många års arbetslivserfarenhet har du totalt? 

 
Etiskt förhållningssätt 
När du svarar på påståendena nedan, utgå från påståendet i allmänhet. 
Nedan följer ett antal påståenden där du förväntas svara utifrån en skala mellan 1–5. 
1 = Instämmer inte alls 
3 = Varken eller 
5 = Instämmer helt 
 

9. En person bör försäkra sig om att deras handling aldrig avsiktligt skadar en annan 
person, inte ens i en liten utsträckning. 

10. Att utsätta en annan person för risk bör aldrig tolereras, oavsett hur liten risken är. 

11. Att skada en annan person är alltid fel, oavsett de fördelar som kan uppnås. 

12. Man bör aldrig fysiskt eller psykiskt skada en annan person. 

13. Man bör inte utföra en handling som på något sätt hotar värdighet och välfärd hos en 
annan individ. 

14. Om en handling kan skada en oskyldig individ, borde inte handlingen ske. 

15. Besluta att utföra en handling eller inte genom att balansera de positiva konsekvenserna 
av handlingen mot de negativa konsekvenserna av handlingen är omoraliskt. 

16. Människans värdighet och välfärd bör vara den viktigaste frågan i samhället. 

17. Det är aldrig nödvändigt att offra andras personers välfärd. 

18. Moraliska handlingar är de som är mest lik idealen för den mest "perfekta" åtgärden. 
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19. Det finns inga etiska principer som är så viktiga att de borde vara en del av någon etisk 
kod. 

20. Det som är etiskt varierar utifrån varje situation och samhälle. 

21. Moraliska normer bör ses individuellt, vad en person anser som moraliskt kan bedömas 
som omoraliskt av en annan. 

22. Olika moraliska normer kan inte jämföras med "rättigheter". 

23. Frågan om vad etik är kan aldrig lösas, eftersom det som är moraliskt eller omoraliskt 
är upp till varje enskild individ. 

24. Moraliska normer är personliga regler som indikerar hur en person ska bete sig och de 
ska inte tillämpas vid bedömning av andra. 

25. Etiska normer i grupper är så komplexa att individer ska tillåtas formulera sina egna 
individuella normer. 

26. Att korrekt kodifiera en etisk ståndpunkt som förhindrar vissa typer av handlingar kan 
stå i vägen för bättre mänskliga relationer och anpassning. 

27. Det kan inte formuleras regler om lögner, om en lögn är tillåten eller inte tillåten beror 
på situationen. 

28. Huruvida en lögn bedöms vara moralisk eller omoralisk beror på omständigheterna 
kring handlingen. 

 
Etisk kultur 
När du svarar på påståendena nedan, utgå från din arbetsplats. 
Nedan följer ett antal påståenden där du förväntas svara utifrån en skala mellan 1–5. 
1 = Instämmer inte alls 
3 = Varken eller 
5 = Instämmer helt 
 

29. Ledningen i organisationen bestraffar oetiska beteenden. 

30. Ledningen i organisationen representerar hög etisk standard. 

31. Etiska beteenden är en norm inom organisationen. 

32. Anställda med integritet blir belönade inom organisationen. 

33. Min handledare låter mig regelbundet diskutera kring etiska dilemman en 
redovisare/revisor kan ställas inför. 

34. Min handledare låter mig regelbundet diskutera kring den professionella rollen en 
redovisare/revisor bör anta. 

35. Min handledare uppmuntrar till ett kritiskt tänkande kring etik och moral. 

36. Min handledare lyfter genomgående fram vikten av självständighet, integritet och 
objektivitet. 


