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Abstract 
The moral orientation of the auditing employee is a relevant topic in the modern auditing profession. 
This statement is based upon that the ethical aspect of auditing and the increased marketing intensity 
sometimes forces the auditing employee to balance the ideals of the profession and the benefits for 
the client and the bureau. The moral orientation of the auditing employee has been proven to affect 
how the auditing professional reacts to dubious behaviour of the client. The purpose of this study is to 
explain the moral orientation of the auditing employee through factors that influence moral orientation. 
 
The study has a quantitative approach and tests hypotheses about moral orientation of auditing em-
ployees through a survey distributed to auditing personnel in Swedish auditing firms. The measure-
ment of moral orientation is based on Forsyth’s (1980) Ethics Positioning Questionnaire, which 
measures idealism and relativism levels. The factors studied include gender, level of education, age, 
workplace experience, size of the bureau where the employee is active and the hierarchical position of 
the employee within the bureau. 
 
The findings of the study indicate that the experience from auditing firms correlates with moral relativ-
ism levels in auditing employees. Furthermore, the findings indicate that partners display lower levels 
of idealism than do other auditing employees. The study also found a slight indication that auditing 
employees who studied at university for longer than five years display lower levels of idealism. The 
findings could not fully explain the variance in moral orientation, why more research is needed. 
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Sammanfattning 
Revisionsmedarbetares moralorientering är ett aktuellt ämne för den moderna revisionsprofessionen. 
Detta uttalande baserar sig på att revisionsarbetets natur samt att den ökade intensiteten på revisions-
marknaden ibland tvingar revisionsmedarbetaren att avgöra mellan vad som är rätt för professionen 
och vad som är rätt för byrån och klienten. Revisionsmedarbetarens moralorientering har i tidigare stu-
dier indikerats påverka hur revisionsmedarbetare reagerar på tveksamt beteende hos klienten. Syftet 
med denna studie är att förklara revisionsmedarbetares moral genom faktorer som påverkar moralens 
utveckling. 

Studien har en kvantitativ ansats och undersöker hypoteser formulerade kring revisionsmedarbetares 
moralorientering genom en enkätundersökning vilken skickades till revisionsmedarbetare på olika 
svenska revisionsbyråer. Mätningen av moralorientering baseras på Forsyths (1980) Ehtics Posit-
ioning Questionnaire, vilken mäter moralorientering i dimensionerna idealism och relativism. Fak-
torerna som undersökts i denna studie utgörs av genus, utbildningsnivå, ålder, yrkeserfarenhet, storle-
ken på den byrå där revisionsmedarbetaren är verksam och slutligen den organisationsnivå som med-
arbetaren har inom byrån. 

Resultatet av denna studie indikerar att yrkeserfarenhet från revisionsbyrå har en signifikant korrelat-
ion med moraliska relativismnivåer hos revisionsmedarbetare. Vidare fann studien indikationer om att 
medarbetare vilka är partners och delägare uppvisar lägre nivåer av idealism än vad övriga revisions-
medarbetare gör. Slutligen fann studien även svaga indikationer för att revisionsmedarbetare vilka har 
en femårig eller längre universitetsutbildning också uppvisar lägre nivåer av idealism. Studiens resultat 
kunde dock enbart förklara en mycket liten del av variationen i moral, varför detta område är i behov 
av mer forskning. 
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1. Inledning

I detta avsnitt ges en kort introduktion till varför revisionsmedarbetarens moraliska orientering 

är ett aktuellt ämne. Resonemanget grundar sig i de förändrade villkoren för revisionsbranschen 

och den avgörande roll som denne har för att revisionsarbetet utförs i professionens och sam-

hällets intresse och inte enbart för byråns ekonomiska vinst. Vidare ges en kort introduktion till 

den forskning som bedrivits inom området under de senaste åren, vilket identifierar det studie-

område som denna studie ämnar undersöka. Slutligen presenteras studiens syfte. 

1.1 Bakgrund 

De traditionella professionerna såsom läkare och teologer har en lång tradition av att förhålla 

sig till en uppsättning koder som dikterar vad som utgör en god handling och vad som ligger 

utanför ramarna för det som anses gott. Det har förväntats att dessa personer verkar i den större 

nyttans intresse och alltid har för avsikt att göra det som är rätt, inte bara för dem själva som 

personer utan även för sina medmänniskor (Brante, 1988). De har en stor makt över andra och 

med detta följer ett ansvar att handla oklanderligt. Läkare avlägger i många andra länder Hip-

pokrates ed (NE, 2017a), där de svär ”vad som kan skada eller göra dem ont skall jag söka 

avvärja” (Svenska Läkaresällskapet, 2017). I Sverige svär inte läkare Hippokrates ed, utan i det 

sekulära samhället avgör socialstyrelsen vad som utgör etiskt handlande (Dagens medicin, 

2015). På samma sätt avgör lagstiftare och myndigheter i Sverige vad en revisionsmedarbetare 

bör eller inte bör göra i sin yrkesroll. Överordnat svensk lagstiftning är numera den Europeiska 

Unionens beslut till följd av Sveriges EU-medlemskap. 

EUs fortsatta inflytande över unionsländernas lagstiftning har under den senaste tiden skapat 

diskussioner som kulminerat i Storbritanniens avsikt att lämna unionen (Sydsvenskan, 2016). 

Under sommaren 2016 införde EU nya direktiv för revisionsbranschen där bland annat ett by-

rårotationskrav ingick (KPMG, 2016). Byrårotationskravet innebär att börsnoterade företag, 

försäkringsbolag med flera kommer tvingas byta revisionsbyrå var tionde år. I direktiven ingick 

också nya krav på opartiskhet och tillhandahållande av konsulttjänster till byråns klienter 

(ibid.). I den svenska kontexten avskaffades dessutom revisionsplikten för mindre företag år 

2010 (SOU 2008:32), ett beslut som varit hett omdiskuterat och som även diskuteras i nuva-

rande sammanhang (Balans, 2017). 
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Ovan nämnda ändringar av spelregler för revisionsprofessionen tycks ha förändrat den marknad 

som revisionsbyråerna idag är aktörer i (Broberg, Umans & Gerlofstig, 2013; Collin, Edlund, 

& Jönsson, 2017; Öhman, 2007). Avskaffandet av revisionsplikten syftade till att skapa färre 

kostnader för små företag men å andra sidan leder detta till minskade intäkter för revisionsby-

råerna (Carrington, 2014). Revisionsbyråerna tillhandahåller däremot konsultativa tjänster som 

inte är direkt revisionsrelaterade, tjänster som kan vara till stor nytta för företagaren. Revisions-

medarbetaren har ofta kunskap som kan vara till gagn för företagaren och i det fall att revis-

ionsmedarbetaren i övrigt granskar redovisningen hos företagaren, har revisionsmedarbetaren 

också en unik insikt i företaget (ibid.). Det tycks finnas en trend i revisionsbyråernas utbud av 

tjänster, där de alltmer inriktar sig på att tillhandahålla konsultativa tjänster och så kallad “vär-

deskapande revision” (Collin m.fl., 2017). Det finns nämligen vissa belägg för att revisions-

kvalitén hotas av det nära förhållande till klienten som revisionsmedarbetaren kan få och det 

ekonomiska intresset som revisionsbyrån har i att få fortsätta debitera klienten för denna typ av 

tjänster (Carrington, 2014). Å andra sidan finns det belägg för att det inte existerar något enty-

digt samband mellan byråns inkomster från konsultativa tjänster och en försämrad revisions-

kvalité (Ashbaug, 2004; Willoughby, Carmona & Momparler, 2012). Det finns till och med 

indikationer på att revisionskvalitén ökar till följd av att revisionsmedarbetaren agerar konsult 

åt sin klient (Svanström, 2013). Ovanstående händelser har lett till ett hårdare marknadsklimat 

där revisionsbyråer tvingas konkurrera om klienter på andra villkor än förr (Collin, 

Hermansson, & Hjalmarsson, 2015). Frågan är om detta hotar revisionsmedarbetarens obero-

ende eller om revisionskvalitén är oförändrad trots dessa faktorer, eftersom att forskningen är 

oense. 

Kravet på revisionsmedarbetares opartiskhet och självständighet ställs både på professionell 

nivå och från centrala normgivare i svensk kontext i form av Revisorsinspektionen1 och FAR. 

Samtidigt finns det inte en konsensus om att revisionsyrket utgör en profession i egentlig be-

märkelse. Det finns dock de som vill att revisorstiteln ska få den status och det skydd som ett 

erkännande av revisionsyrket som profession skulle ge (Johansson, 2017). Enligt Brante (1988) 

ska en profession verka för allmänhetens intresse och den professionelle ska förhålla sig känslo-

mässigt neutralt och oberoende i sitt utövande. Det ska också finnas en uppförandekod och en 

central organisation som bland annat licensierar sina medlemmar (ibid.). Uttalade regler för 

                                                 

 

1 Den 1 april 2017 bytte Revisorsnämnden namn till Revisorsinspektionen  
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etiskt förhållningssätt finns idag redan inom revisionsprofessionen (FAR 2017), det finns också 

en central organisation som ansvarar för certifiering av vissa revisionsmedarbetare, varför vi i 

fortsättningen kommer hänvisa till revisionsyrket som profession. 

I skuggan av det förändrade marknadsklimatet och det utökade tillhandahållandet av konsult-

tjänster från revisionsmedarbetaren har en diskussion uppdagats om revisionsmedarbetarens 

roll. Det handlar om dragkampen mellan byråns intressen och professionens krav på etiskt och 

oberoende förhållningssätt (Öhman, 2007). I den svenska diskussionen drivs tesen att den 

svenska marknaden har lyckats med att balansera dessa två intressen, vilket har reducerat hotet 

av en alltför kommersialiserad revision (Broberg m.fl., 2013). Collin m.fl. (2015) menar att 

opartiskheten som professionen kräver, inte nödvändigtvis hotas av den marknadsinriktade re-

visionsbyrån. I dragkampen mellan marknads- och byråintressen och revisionsprofessionen blir 

revisionsmedarbetarens roll som avgörande faktor för utfallet allt tydligare. Vad som avgör hur 

förhållningssättet mot klienten blir är förmodligen revisionsmedarbetaren själv, styrd av de 

egenskaper som denne besitter. Vad som avgör rätt eller fel i denna situation utöver lagar, regler 

och riktlinjer, ponerar vi kan vara revisionsmedarbetarens moraliska2 förhållningssätt. 

Sweeney och Roberts (1995) undersökte revisionsmedarbetares moraliska utvecklingsnivå och 

hur denna egenskap påverkar revisionsarbetet. Undersökningen utgick från en teori om mora-

lisk utveckling framtagen av Kohlberg (1973). De fann att moralisk utveckling har en inverkan 

på hur revisionsmedarbetare ser på sitt eget oberoende. Vidare har Kung och Huang (2013) 

funnit en korrelation mellan revisionsmedarbetares benägenhet att ha en idealistisk eller rela-

tivistisk3 inställning och deras sätt att bedöma klientens handlande. Resultaten visar således på 

att revisionsmedarbetares moraliska uppfattningar har en viss inverkan på oberoende till och 

bedömning av klienten. Oberoende och förhållande till klienten är båda frågor som är viktiga 

för revisionens utövande, eftersom att den bedömning som revisionsmedarbetaren gör ska vara 

självständig och opartisk i enlighet med gällande lagar och riktlinjer (Carrington, 2014). Revis-

ionsmedarbetarens moral blir därför en komponent i hur revisionsmedarbetaren utför sitt arbete 

vilken varierar från person till person. Denna variation i moral indikerar att revisionsmedarbe-

                                                 

 

2 Etik och moral är två begrepp som inom moralforskningen ofta tycks överlappa varandra, vår tolkning av dessa begrepp 

förklaras vidare i avsnitt 3.1. 
3 Idealism är inom moralforskningen åsikten att det finns universella principer som oavsett situationen kan och bör tillämpas 

(Forsyth, 1980). Det relativistiska förhållningssättet utgår däremot från att det inte finns principer som passar i alla situat-

ioner, utan att det val som ska göras avgörs av den befintliga situationen (ibid.). Detta förklaras utförligare i avsnitt 3.4. 
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tares tankar inte är stöpta i samma form, utan att individens egen uppfattning påverkar revis-

ionen. Trots att revisionsmedarbetare går igenom liknande utbildningar verkar beslutstagandet 

bli påverkat av revisionsmedarbetarens tidigare erfarenheter (Sweeney & Roberts, 1997). Att 

utveckla en moral utifrån tidigare händelser sker genom socialisering, det vill säga hur omgiv-

ningen och framför allt personerna i den påverkar tankevärlden hos en individ (Piaget, 1972). 

Inom revisionsbranschen och framför allt de så kallade Big 4-byråerna4 förekommer sociali-

sering och karaktärsbestämning av nyrekryterade revisionsmedarbetare (Deloitte, 2017). Sel-

lers och Fogarty (2010) genomförde en studie där konsekvenserna av den initiala perioden på 

en revisionsbyrå undersöktes. De fann att de färdigheter och förhållningssätt som individen tar 

till sig vid sitt inträde i en specifik byrå får fortsatta konsekvenser även i framtida karriärer. 

Vidare fann de också att individen behåller värderingar som medarbetarna på byrån överfört på 

denne genom socialisering av yrkeskunskaper och förhållningssätt. Initialt på arbetsmarknaden 

för revisionsmedarbetare genomförs ofta personlighetstester med den nyrekryterade för att 

kunna bestämma hur denna är som person (Deloitte, 2017). En bild växer fram av att personlig 

lämplighet och tidigare erfarenheter hos revisionsmedarbetaren kan vara avgörande för 

huruvida denne fungerar väl på en revisionsbyrå. Casali (2008) argumenterar i linje med detta 

för att karaktärsbestämning ur ett beteendevetenskapligt perspektiv kan underlätta i avgörandet 

kring vilka personer som passar i olika roller. Genom denna typ av kategorisering skulle orga-

nisationer kunna avgöra vilka personer som bör arbeta med olika uppgifter. Personliga egen-

skaper kan i så fall indikera huruvida lämplighet finns för den specifika yrkesrollen/uppgiften 

eller inte (ibid.). 

Trots den omfattande lagstiftningen och de etiska riktlinjerna som tillämpas av yrkesverk-

samma revisionsmedarbetare tycks det finnas en individuell faktor hos revisionsmedarbetaren 

som inverkar på utövandet av revisionsprofessionen. Mycket tyder på att revisionsmedarbeta-

rens värderingar har stor inverkan på hur revisionsarbetet utförs och att de etiska koderna som 

finns inte kan kontrollera detta (Kung & Huang, 2013; Sweeney & Roberts, 1995). Den direkta 

påverkan från moraliskt förhållningssätt på revisionsutövandet har undersökts i studier av bland 

annat Kung och Huang (2013). Det saknas dock, oss veterligen, förklaring till varför revisions-

medarbetare resonerar på olika sätt trots liknande initial socialisering. Det tycks därför finnas 

                                                 

 

4 Big 4 består av de fyra största byråerna globalt i revisionsbranschen vilka generellt anses vara Deloitte, EY, KPMG och 

PwC. 
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ett behov av att undersöka revisionsmedarbetares moral och hur denna utvecklas utifrån den 

enskilda individen. 

1.2 Problematisering 

Som tidigare nämnts har bland annat avskaffandet av revisionsplikten, byrårotationskravet och 

utökandet av tillhandahållandet av konsulttjänster bidragit till ett hårdare marknadsklimat för 

revisionsbyråerna (Collin m.fl., 2017; Collin m.fl., 2015). Denna förändring av marknadskli-

matet sätter revisionsmedarbetaren i en situation där hen måste balansera mellan att försvara 

byråns ekonomiska intressen och professionens ansvar mot allmänheten (Collin m.fl., 2015). 

Det finns inga entydiga svar på huruvida revisionsmedarbetarens oberoende hotas av den närhet 

som kan uppstå till klienten när revisionsmedarbetaren övergår från ett distanserat förhållande 

till att agera i rollen som konsult (Ashbaug, 2004; Carrington, 2014; Willoughby mfl., 2012). 

Dessa blandade resultat vad gäller konsultativa tjänster saknar annan förklaring än att olika 

individer har studerats, vilket skulle kunna tyda på att revisionsmedarbetare reagerar på olika 

sätt av denna närhet till klienten.  

Centrala normgivningsorgan tillhandahåller etiska riktlinjer (FAR, 2017), samtidigt som byrån 

sätter sin prägel på hur den vill att revisionsmedarbetaren ska vara genom verktyg som sociali-

sering och interna samt externa policys. Sellers och Fogarty (2010) sätter socialiseringsforsk-

ningen i ett större perspektiv än enbart det organisationella. De pekar på att den socialisering 

som görs av en revisionsmedarbetare tidigt i karriären påverkar hur denna person handlar även 

senare i sin karriär. Således blir konsekvensen att en person som socialiseras in i en organisation 

även socialiseras in i professionen som helhet. Sellers och Fogarty (2010) visade även att när 

socialiseringen till den första arbetsplatsen är befäst, består resultatet av denna. Sellers och 

Fogarty (2010) undersökte de personer som blev arbetslösa till följd av revisionsbyrån Arthur 

Andersens upplösande och hur de förhåller sig till den socialisering som de initialt blivit utsatta 

för inom Andersen. Resultatet visar att de medarbetare som hade sin bakgrund i Andersen 

ibland upplevde att de hade ett mer gemensamt sätt att se på saker än vad revisionsmedarbetare 

med sin bakgrund i andra byråer hade (ibid.). De faktorer som studerades i Sellers och Fogartys 

(2010) studie var bland annat moraliska värderingar och hur dessa kvarstår efter utträdet ur den 

byrå som de uppkommit i. 

Sellers och Fogarty (2010) beskriver socialiseringsprocessen som en holistisk upplevelse och 

hävdar att en moralisk aspekt är ständigt närvarande vid utövandet av en profession. Detta står 
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i enlighet med det Brante (1988) beskriver om att en profession ska utgå från samma värde-

ringar. Kung och Huang (2013) fann vissa skillnader i revisionsmedarbetares förhållningssätt 

gentemot sina klienter beroende på om revisionsmedarbetarna hade ett idealistiskt eller relativ-

istiskt förhållningssätt. Den relativistiskt inställda revisionsmedarbetaren tenderar att ha en mer 

tillåtande inställning till att handla på det sätt som situationen kräver. Den relativistiskt inställda 

revisionsmedarbetaren är också generellt sämre på att reagera på deltagande i olaglig verksam-

het hos klienten än den idealistiska revisionsmedarbetaren. Kung och Huangs (2013) resultat 

står i linje med Forsyth (1980) som hävdar att idealistiska personer handlar strikt utifrån mora-

liska principer medan relativistiska personer avfärdar idén om en allmän moral som grund för 

beslutstagande. Relativistiskt inställda personer handlar istället på ett sådant sätt som de anser 

att situationen kräver, vilket i och för sig kan grunda sig i moral men inte nödvändigtvis (se 

avsnitt 3.4 för utförligare förklaring). 

I en studie av Sweeney och Roberts (1997) undersöktes sambandet mellan revisionsmedarbe-

tares moraliska utveckling och dess inverkan på revisionsarbetet. Ramverket som användes för 

att undersöka den moraliska utvecklingen var en modell av Kohlberg (1973) om moralisk ut-

veckling, vilken är en ofta använd modell inom beteendevetenskap och sociologi. Modellen är 

uppbyggd i ett antal steg som förklarar en individs utveckling av moraliskt resonemang i sex 

stadier. En högre moralisk utveckling i enlighet med Kohlbergs (1973) modell innebär att indi-

viden bedömer rätt och fel inte enbart utifrån lagar och regler. En person som befinner sig högre 

på den moraliska utvecklingsskalan gör istället självständiga bedömningar baserade på sin egen 

uppfattning om rätt eller fel utifrån principer som denne själv utformat (ibid.). Lägre moralisk 

utveckling innebär å andra sidan att rätt eller fel avgörs av straff och belöning, eller lagar och 

regler (ibid.). En högre moralisk utveckling tycks enligt Sweeney och Roberts (1997) göra en 

revisionsmedarbetare mer benägen att lösa oberoendedilemman och annan osäkerhet med mer 

än enbart bokstavstolkningar av riktlinjer.  

Det finns resultat som antyder att revisionsmedarbetares arbete och professionella förhållnings-

sätt påverkas av revisionsmedarbetarens moral och hur denna ter sig (Sweeney & Roberts, 

1997). Revisionsmedarbetares moral tycks också utvecklas under den första tiden i revisions-

byrån på ett sätt som består senare i karriären (Sellers & Fogarty, 2010). Ur ett utvecklingspsy-

kologiskt perspektiv kallas den socialisering som sker på en individs arbetsplats för tertiär so-

cialisering (Nagy & Székely, 2012). Denna typ av socialisering sker för alla människor som 

hamnar på en arbetsplats men det finns indikationer på att revisionsmedarbetares moraliska 

resonemang inte liknar de som utvecklas genom socialisering in i andra professioner. Radtke 
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(2008) undersökte hur tre olika yrkesgrupper förhåller sig gentemot andra individer i sin yrkes-

roll. Framför allt undersöktes benägenheten att i sin yrkesroll handla på sätt som utanför yrkes-

rollen hade ansetts vara moraliskt oriktigt, till exempel att genom utpressning eller aggressivitet 

påverka eller skada någon för ett högre syfte. Revisionsmedarbetare är mindre benägna än lä-

kare och advokater att ta till sådana medel i sitt yrkesutövande (ibid.). Radtke (2008) uppger att 

tidigare studier visat på att revisionsmedarbetare potentiellt är mer regelföljande som individer 

och att personer som väljer att bli revisionsmedarbetare är väl medvetna om vikten av att följa 

regler när de inträder i professionens roll. Detta skulle enligt Radtke (2008) kunna vara en an-

ledning till revisionsmedarbetares ovilja att hävda en omoralisk rätt utifrån sin roll. 

Vad som styr handlande och resonemang diskuteras av bland annat Collin (u.å.) i en studie om 

världsbild och plikt. Enligt Collin (u.å.) är världsbild, eller Weltanschauung, ett begrepp som 

innefattar mer än moraliska värderingar om rätt och fel. Världsbild är ett begrepp som innefattar 

såväl moraliska värderingar som uppfattningar om hur världen är beskaffad och hur företeelser 

hänger ihop. Collin (u.å.) menar att världsbilden är grunden för vad individen uppfattar som 

rationellt handlande. Det rationella handlandet utgår vidare ifrån den plikt som en individ upp-

fattar sig ha. Plikt ska här inte ses som en lag eller ett tvång, utan den internaliserade, högst 

individuella, uppfattningen om vilken typ av handlingar som är moraliskt riktiga och oriktiga. 

Enligt Collin (u.å.) avgör en person huruvida en handling är riktig eller inte genom att sätta den 

i perspektiv i förhållande till den världsbild som individen uppfattar.  

Summan av de ovanstående faktorerna leder oss till följande slutsats: det finns ett förhållande 

mellan hur individer utvecklar sin moral i allmänhet (Kohlberg, 1973) och hur detta påverkas 

av den arbetsplats de väljer (Sellers & Fogarty, 2010; Radtke, 2008). Vidare finns det ett för-

hållande specifikt för revisionsmedarbetare där revisionsmedarbetares agerande i sitt yrke på-

verkas av den moral som denne har (Kung & Huang, 2013; Sweeney & Roberts, 1995). Däre-

mot finns det oss veterligen inga studier som undersöker hur en revisionsmedarbetare utvecklar 

sin moral och vilka faktorer som påverkar den slutprodukt som utgör revisionsmedarbetarens 

moraliska förhållningssätt. En identifiering av vad som samspelar i utvecklingen av revisors-

medarbetarens moral hade kunnat förklara vilka egenskaper som utgör risk eller fördel hos en 

framtida revisionsmedarbetare. Moralisk risk i form av lågt utvecklad moral hade på så sätt 

potentiellt kunnat neutraliseras genom socialisering eller andra styrverktyg på en revisionsbyrå. 

Förhållandet mellan revisionsmedarbetares utveckling av moral, världsbild och dess konse-

kvenser för revisionsarbetet åskådliggörs med hjälp av figur 1.1. 
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Figur 1.1 Förhållandet mellan utvecklingen av moral och konsekvenserna för revisionen 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att förklara revisionsmedarbetares moral genom faktorer som på-

verkar moralens utveckling. 

  

Utveckling av moral Världsbild & Moral Yrkesutövande
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2. Vetenskaplig metod 

I den första delen av detta avsnitt presenteras de teorier som övervägts för att undersöka studi-

eområdet. I nästföljande avsnitt argumenteras för det teorival som gjorts och hur de utvalda 

teorierna kommer att användas. Vidare argumenteras för och presenteras den teoretiska ansat-

sen, vilken är deduktion. Slutligen diskuteras den kvantitativa metoden som föranleder formu-

lering av hypoteser och konstruktion av enkätundersökningen. 

2.1 Teorianvändning 

Syftet med studien är att förklara revisionsmedarbetares moral genom faktorer som påverkar 

moralens utveckling. För att förklara detta samband krävs definitioner av dels moralutveckling 

och dels klassificeringar av vilka värderingar som åsyftas med begreppet moral. Som utgångs-

punkt har vi valt att använda oss av Forsyths (1980) teori för förståelse av moralisk orientering. 

Teorin är av generaliserande karaktär och förklarar på ett allmänt sätt hur individer resonerar, 

det vill säga den klassificerar vilken typ av ställningstagande som ligger bakom en moralisk 

handling. Forsyths (1980) teori bygger på tidigare, väletablerade teorier inom psykologi, när-

mare bestämt Kohlbergs (1973) teori om moralisk utveckling samt Piagets (1972) teori om 

kognitiv utveckling. Tidigare studier som undersökt korrelationen mellan revisionsmedarbeta-

res moral och hur denna påverkar revisionsarbetet, har med hjälp av Forsyths (1980) teori iden-

tifierat skillnader i moral vilka påverkat revisionsarbetet (Kung & Huang, 2013; Marquez & 

Azvedo-Pereira, 2009; Wang & Calvano, 2013). Med bakgrund av detta ansågs Forsyths teori 

vara särskilt lämplig för undersökningsområdet. 

Ett alternativ till Forsyths (1980) teori som diskuterades var Kohlbergs (1973) modell om mo-

ralisk utveckling. Kohlbergs (1973) modell valdes bort som ramverk för den empiriska under-

sökningen. Detta val grundade sig i att denna modell är endimensionell och beskriver moralisk 

utveckling som en linjär process där revisonsmedarbetarens moral antingen befinner sig i ett 

steg eller ett annat. Detta skulle kunna öka risken för att resultat misstolkas och att en individ 

blir kategoriserad i ett utvecklingssteg som inte återspeglar verkligheten. Vidare saknas det oss 

veterligen mätinstrument relaterade till Kohlbergs (1973) modell vilka är lämpliga vid en kvan-

titativ undersökning och som är icke-kommersiella, vilket ytterligare försvårar användningen 

av Kohlbergs (1973) modell. Eftersom att Forsyths (1980) teori kan ses som en utveckling av 

Kohlbergs modell talar detta ytterligare för användningen av den sistnämnda (Forsyth & 

O'Boyle, 2011). I och med att Kohlbergs (1973) modell utförligare förklarar utvecklingen av 
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moral och tydligt kan korreleras till socialisering, kvarstår användbarheten av teorin vilket in-

nebär att den till viss utsträckning har används i denna studie.  

Ett annat alternativ till undersökningsmodell var Piagets (1972) teori om kognitiv utveckling, 

vilken influerar såväl Kohlbergs (1973) modell som Forsyths (1980) teori (Forsyth & O’Boyle, 

2011; Kohlberg, 1973). Piagets (1972) teori fokuserar huvudsakligen på hur barn utvecklar sin 

förmåga att ta till sig kunskap i olika utvecklingsstadier. Denna teori valdes bort eftersom att 

studiens fokus är moral och inte kunskap samtidigt som revisionsmedarbetare är vuxna männi-

skor, vars kognitiva utveckling inte är lämplig att tolka utifrån Piagets (1972) teori.  

2.2 Studiens ansats och metod 

Eftersom att studiens syfte är att förklara revisionsmedarbetares moral utifrån de faktorer som 

utvecklar moral hos revisionsmedarbetaren, krävs befintlig litteratur inom revisionsinriktad or-

ganisationsteori, företagsetik, moralutveckling och sociologi. För att kunna förklara dessa sam-

band krävs ett utvecklande av en teoretisk referensram genom deduktivt resonerande då de 

samband som ska undersökas inte är sammanställda likadant förr (Bryman & Bell, 2011). I 

praktiken innebär detta en sammansvetsning av den befintliga forskningen kring hur revisions-

medarbetares moral påverkar dennes arbete, samt hur moral utvecklas hos individer och vilka 

bakomliggande faktorer som kan anges som skäl till detta. En induktiv metod i denna studie 

hade förutsatt en omfattande datainsamling av longitudinell karaktär, för att förstå hur revis-

ionsmedarbetare utvecklas moraliskt från låg ålder tills de är vuxna (Bryman & Bell, 2011). 

Istället kan en förståelse om revisionsmedarbetares moralutveckling skapas utifrån befintlig 

litteratur och tidigare forskning inom utvecklingspsykologi. 

Det deduktiva tillvägagångssättet ger en förutsättning för att kunna utreda studieobjektet på ett 

sätt som står i enlighet med tidigare forskning och beprövad erfarenhet. Användningen av eta-

blerade teorier minskar också risken för feltolkningar av utfall som potentiellt redan förklarats 

i annan forskning. En nackdel med den deduktiva metoden är att tolkningen av teorin och kopp-

lingarna till empirin utgår från den som drar slutsatsen (Bryman & Bell, 2011). Detta gör att 

förklaringarna och sambanden riskerar att färgas av förförståelse från den som gör tolkningen 

(Denscombe, 2016). Samtidigt kan denna risk anses betydligt mindre när det finns en teoretisk 

referensram och tidigare empiriska undersökningar, än vad den varit om angreppssättet enbart 

varit induktivt. En ytterligare konsekvens av att välja deduktion som metod är att det finns en 

risk att studien blir riktad i samma linje som tidigare forskning och att outforskade områden 

inte undersöks (Bryman & Bell, 2011). Eftersom att det oss veterligen finns mycket få studier 
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som berör revisionsmedarbetares moralorientering (Kung & Huang, 2013; Marquez & Azvedo-

Pereira 2009; Wang & Calvano, 2013) anser vi dock att denna invändning är obefogad, då 

empirin inom området är mycket begränsad. 

En modell har skapats för att uppnå studiens syfte (se avsnitt 4.1). Denna modell illustrerar 

hypoteser som sedan har testats empiriskt. Modellen visar möjliga faktorer som kan inverka på 

revisionsmedarbetares moral. Modellen har formats utifrån faktorer som påvisats kunna influ-

erat revisionsmedarbetares moral. Utifrån litteraturgenomgång och logiskt resonemang har ett 

antal faktorer identifierats, vilka visar ett samband mellan en individs moral och den aktuella 

faktorn. Dessa faktorer utgör tillsammans modellen för studien. De faktorer som modellen om-

fattar är genus, utbildning, ålder, erfarenhet, revisionsbyrå samt organisationsnivå. Modellen är 

ensidig i de samband som den presenterar. Detta innebär att den teoretiska referensram som 

utvecklats visar på ett ensidigt förhållande, det vill säga att faktorerna är de oberoende variab-

lerna och den moraliska orienteringen utgör den beroende variabeln (Körner & Wahlgren, 

2015). Modellen är mycket tydlig i detta avseende, då den illustrerar det ensidiga samband som 

vi avser undersöka med hjälp av de för studien utformade hypoteserna. Modellen illustrerar 

således att faktorerna påverkar moralorienteringen men moralorienteringen påverkar inte fak-

torerna omvänt. 

Tidigare forskning har bidragit med en teoretisk grund för att utforma hypoteser utifrån ett tro-

värdigt resonemang. För att skapa hypoteserna har tillvägagångssättet varit att studera litteratur 

för att urskilja samband mellan en individs moral och faktorer som kan kopplas speciellt till 

revisionsmedarbetaren. Med hjälp av tidigare forskning inom revisionsinriktad organisations-

teori, företagsetik, moralutveckling och sociologi, har vi försökt urskilja och tolka om en viss 

faktor kan tänkas påverka en revisionsmedarbetares moral. På så sätt har ett försök gjorts att 

tolka de samband som tidigare forskning visat mellan olika faktorer och moraliskt förhållnings-

sätt. Denna tolkning har legat till grund för att utforma hypoteserna, vilket påvisar att det finns 

ett samband mellan den aktuella faktorn och förhållningssättet. 

Mätbarheten av revisionsmedarbetares moraliska orientering kräver en tydlig kategorisering för 

att praktiskt kunna sättas i ett sådant sammanhang att de kan tolkas. För att korrelera moralori-

entering med en bakomliggande faktor på ett meningsfullt sätt var en förutsättning att kunna 

observera vad det är som utgör revisionsmedarbetarens moral. För att få en helhetsuppfattning 

av vad det är som utgör moral hos en revisionsmedarbetare, krävs en förklaring av värdering-

arna som ingår i den sammantagna moralorienteringen. Detta kräver att den bakomliggande 
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tanken eller motivet som omsätts i moral identifieras. För att förstå vad det är som driver mo-

ralen hos en individ är det därför viktigt att möjliggöra kategorisering av motiven bakom tan-

karna på ett tydligt sätt. Därmed har en kvantitativ ansats valts istället för en kvalitativ ansats 

till studien (Denscombe, 2016). En kvalitativ ansats hade varit lämplig om vi eftersökte en dju-

pare förståelse kring varför de bakomliggande faktorerna påverkar revisionsmedarbetares mo-

ral (ibid.). 

Den empiriska testningen av hypoteserna som modellen illustrerar har utgjorts av en enkätun-

dersökning vilken grundar sig i en teoretisk referensram. För att kategorisera moral och på så 

sätt identifiera hur den varierar med de olika faktorerna har Forsyths (1980) Ethics Positioning 

Theory använts. Forsyths (1980) teori använder de två dimensionerna ”idealism” och ”relativ-

ism” för att förklara individens moral. Forsyths (1980) teori redogörs för i sin helhet i avsnitt 

3.4. Enkätundersökningen avsåg att testa både de beroende och de oberoende variablerna em-

piriskt. Forsyths (1980) teori användes således för att testa de beroende variablerna, vilka utgörs 

av idealism och relativism, samtidigt som de samband som påvisas i den teoretiska referensra-

men i form av hypoteser testades. 
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3. Begreppsförklaringar 

Nedan redogörs för de centrala begrepp som kommer att användas för att undersöka revisions-

medarbetares moralorientering i denna studie. Dessa begrepp och fenomen är etik och moral, 

socialisering, moralutveckling, moralorientering samt världsbild. Avsnittet innehåller förkla-

ringar om hur dessa begrepp relaterar till varandra som helhet och hur de ska tolkas enskilt.  

3.1 Etik och moral 

Etik och moral är två begrepp som inom moralforskningen ofta tycks överlappa varandra. Med 

bakgrund av att det inte tycks finnas någon konsensus kring vad som utgör etik och vad som 

utgör moral (Harper 2009), vill vi därför presentera vår tolkning av begreppen. Vi anser i linje 

med den klassiska tolkningen att etik är läran om moralen, det vill säga att etik är någonting 

som kan observeras utifrån men att moralen är det faktiska studieobjektet (NE, 2017b). Moralen 

utgör således det faktiska resonemanget som individen för och hur individen agerar i olika si-

tuationer. Etik blir på så sätt ett tolkningsförsök av det som utgör individens moral. Etik är ett 

försök att kategorisera och tolka moralen. I denna studie kommer de kategorier som förklarar 

moralisk orientering utgörs av dimensionerna idealism och relativism, vilka är ytterligare två 

begrepp som har relevans för studiens genomförande. Begreppen “idealism” och ”relativism” 

förklaras vidare i avsnitt 3.4. Vidare är moralen någonting som bildas med hjälp av sociali-

sering, där samhälleliga normer och de människorna en individ umgås med påverkar individens 

moral och värderingar på såväl medveten som omedveten nivå (Giddens, 2007). Detta förklaras 

vidare i nästkommande avsnitt. 

3.2 Socialisering 

Tidigare har socialisering som begrepp enbart nämnts förbigående i bakgrund och problemati-

sering i samband med Sellers och Fogartys (2010) studie. Socialisering består dock av mycket 

mer än enbart inlärning på arbetsplatsen. Socialisering är enligt Giddens (2007) en process av 

inlärning, där det okunniga barnet från låg ålder successivt skaffar sig de kunskaper och färdig-

heter som det behöver i det samhälle där han eller hon fötts. Socialisering utgör en beståndsdel 

i det som kallas ”social reproduktion”, det vill säga upprätthållandet av samhällsstrukturer över 

en längre tid (ibid.). Socialisering sker genom observation och inlärning från olika personer i 

den socialiserades omgivning, där den socialiserade tar till sig värderingar, beteendemönster 

och normer som den observerar. En viktig sak att poängtera är att en person som socialiseras 
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inte enbart är passiv inför socialiserande påverkan, utan resonerar själv och filtrerar vilken på-

verkan och vilka åsikter som den tar till sig. Viss socialiserande påverkan internaliseras ändå 

av individen utan att denne är medveten om detta (ibid.). 

Den vanligaste teorin kring socialisering är att den utgörs av två generella faser, primär och 

sekundär socialisering (Giddens, 2007). I dessa två faser utsätts barnet för påverkan från socia-

lisationsagenter i form av familj, skola och arbete, jämnåriga och massmedia. I den primära 

socialiseringsfasen är det främst familjen som socialiserar barnet och lär barnet grundläggande 

värderingar och språk. I den sekundära socialiseringsfasen påverkas barnet av de tre andra so-

cialisationsagenterna och bildar med hjälp av dessa en uppfattning om kulturella mönster i form 

av värderingar, åsikter och normer (ibid.). 

Socialisering är en process som fortsätter även efter barndomen (Cronlund, 2004), vilket bland 

annat Sellers och Fogarty (2010) har visat genom sin studie. Nagy och Székely (2012)  hävdar 

att det finns anledning att prata om ”tertiär socialisering”, det vill säga socialisering där socia-

liseringsagenterna utgörs av de relationer som skapas under vuxentiden. Vi föreslår därför att 

socialisering i samband med arbetslivet ska kallas för ”tertiär socialisering”. Denna sociali-

sering får betydelse för revisionsprofessionen eftersom att Sellers och Fogarty (2010) visat på 

att socialisering av individer i revisionsbyråer inte enbart påverkar den enskilda arbetsplatsen. 

Vissa värderingar och färdigheter kvarstår nämligen även vid byte av byrå och blir på så sätt en 

professionsangelägenhet (ibid.). 

3.3 Moralutveckling 

En individs världsbild påverkas som tidigare nämnts av den moraliska uppfattning som indivi-

den har (Collin, u.å.). Kohlbergs (1973) teori om moralisk utveckling är en generaliserad mo-

dell för att förstå hur individer resonerar kring vilka handlingar som är rätt och fel. Den grundar 

sig i teorier som till exempel Piagets (1972) teori om kognitiv utveckling, för att visa hur mo-

raliskt resonemang utvecklas på en psykologisk nivå. Kohlbergs (1973) modell är uppdelad i 

tre huvudstadier med två understadier var, det vill säga totalt sex stadier. De tre huvudstadierna 

är: det prekonventionella stadiet, det konventionella stadiet och det postkonventionella stadiet.  

Det prekonventionella stadiet utgör den lägsta nivån av moralisk utveckling. Här finns stadie 

ett och stadie två. En person som befinner sig i stadie ett avgör rätt och fel utifrån en egocentrisk 

världsbild, där rätt och fel avgörs av vad individen blir belönad respektive straffad för. En per-

son i stadie två är fortfarande huvudsakligen egoistisk i sin utgångspunkt och är fortfarande 
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driven av straff och belöning men tar vid tillfälle även andra personers vilja i beaktning. Driv-

kraften för att ta andras väl i beaktning är dock snarast affärsmässig, där personen enbart hand-

lar på ett sådant sätt att den får någonting i utbyte. I likhet med primär socialisering påverkas 

personen i detta stadie huvudsakligen av sina närmsta relationer, såsom föräldrar och familj 

(Giddens, 2007; Kohlberg, 1973). 

Det konventionella stadiet utgår ifrån tankar om den större gruppen som personen tillhör, till 

exempel familjen, nationen eller annan grupp. Avgörandet mellan rätt och fel bedöms utifrån 

andras förväntningar, lojalitet och konformitet. En person i stadie tre drivs av vad som hjälper 

andra eller gör andra personer nöjda. Avsikterna spelar mycket stor roll för beslutsfattandet i 

det här stadiet, det vill säga om avsikten är god så är handlingen god. En person i stadie fyra 

mäter rätt och fel mot lagar, regler och sociala normer. En uppfattning om att beteende i enlighet 

med samhällets regler och att lyda auktoriteter utgör gott handlande är närvarande här. De flesta 

människor utvecklas hit men inte förbi detta stadie (Brytting, 2005; Kohlberg, 1973). 

Det postkonventionella stadiet är kopplat till autonomt beslutsfattande. På den här nivån anses 

moraliska maxim och principer, oberoende av vilket sammanhang som personen befinner sig i, 

utgöra riktlinjerna för rättrådigt handlande. En person som befinner sig i stadie fem handlar 

utifrån en nyttomaximerande världssyn och förstår att personliga värderingar är relativa och att 

diskussion krävs för att uppnå konsensus. Sociala kontrakt får stor betydelse utöver lagens me-

ning. En person i stadie sex handlar helt utifrån egenformulerade etiska principer, där univer-

salitet och en helhetsbild av världen är avgörande för bedömandet av gott och ont. Principerna 

är abstrakta och utgår ifrån vad man bör göra. Individen formar här själv principerna vilka är 

avgörande för vad som är rätt och fel (Kohlberg, 1973). 

3.4 Klassificering av moralisk orientering 

Som tidigare nämnts visade Kung och Huang (2013) att revisionsmedarbetares moraliska för-

hållningssätt tenderar att variera. För mätningen av revisionsmedarbetarens moraliska förhåll-

ningssätt användes Forsyths (1980) Ethics Positioning Theory, vilket är en teori för klassifice-

ring av individer som idealister eller relativister. Det finns ett antal betydelser av såväl idealism 

som relativism vilket föranleder ett förtydligande. I Forsyths (1980) teori utgörs idealismen av 

åsikten att det finns universella moraliska principer som bör åtföljas och kan tillämpas oavsett 

situationen. Dessa moraliska principer är enligt idealisten de som skapar optimala konsekvenser 

för varje given situation, oavsett hur situationen ser ut. Det relativistiska förhållningssättet utgår 

däremot ifrån att det inte finns principer som passar i alla situationer utan att det val som ska 
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göras avgörs av den befintliga situationen. Relativisten handlar dock inte utan att ta hänsyn till 

rätt och fel men baserar sitt handlande på personliga värderingar, moraliska känslor eller lik-

nande och förkastar allmängiltiga principer.  

Forsyths (1980) teori skapar inte enbart en binär modell där revisionsmedarbetarna antingen är 

idealister eller relativister, utan kategoriserar idealism och relativism i totalt fyra kategorier. 

Eftersom att Forsyths (1980) skala är tvådimensionell behöver inte idealism och relativism in-

nebära motsättningar utan en individ kan vara både idealistisk och relativistisk. De fyra kate-

gorierna är situationister, absolutister, subjektivister och exceptionister5 (se Figur 3.1). Situat-

ionister är personer som både är högt idealistiska och relativistiska, där dessa personer å ena 

sidan förkastar en absolut moralisk princip, men samtidigt utifrån situationen försöker skapa 

utfall där fler än de själva gynnas. Subjektivister präglas av samma höga relativistiska förhåll-

ningssätt men ett lågt idealistiskt förhållningssätt, där gott handlande avgörs av den situation 

som de befinner sig i för stunden men där det viktigaste resultatet är det som gynnar subjekti-

visten själv. Absolutister är högt idealistiska och lågt relativistiska individer som håller fast vid 

moraliska universella principer och står fast vid dessa, oavsett situationen. Den sista kategorin 

är exceptionister, vilka är lågt idealistiska men samtidigt lågt relativistiska i sitt förhållningssätt. 

Exceptionister följer moraliska maximer men är alltid öppna för undantag till dessa situationer. 

Det finns för denna moraliska orienteringsteori ett mätinstrument framtaget av Forsyth (1980) 

vilken kan användas i empiriska studier. Detta mätinstrument kallas Ethics Positioning Quest-

ionnaire (EPQ) och mäter idealism och relativism med totalt 20 frågor (se vidare avsnitt 5.1.) 

Enligt Forsyth och O’Boyle (2011) grundar sig Ethics Positioning Theory i Kohlbergs (1973) 

och Piagets (1972) teorier om moralisk och social utveckling. Den huvudsakliga skillnaden 

mellan Forsyths (1980) klassificering och Kohlbergs (1973) modell är att den sistnämnda är 

linjär och endimensionell. I Kohlbergs (1973) modell kan inte en individ befinna sig i två ut-

vecklingsstadier samtidigt. Forsyths (1980) klassificering utgår däremot från två dimensioner 

och individens moral kan bestå av olika grader av relativism och idealism samtidigt. Det tycks 

inte heller finnas en värdering i Forsyths (1980) teori kring vilket av förhållningssätten som är 

högst utvecklade. 

                                                 

 

5 I denna studie används inte huvudsakligen dessa kategorier för att analysera revisionsmedarbetarens moral, 

istället används idealism och relativism som löpande skalor.  Hur individen förhåller sig idealistiskt och relativ-

istiskt kommer att benämnas som moralorientering men ingen klassificering i de enskilda kategorierna kommer 

att göras då intresset ligger i förändringen och inte den absoluta moralkategorin. 
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Relativism  

Idealism Hög Låg 

 Situationist Absolutist 

Hög 

Förkastar principiella moralregler, 

förespråkar individuell analys av 

varje handling i varje situation. Sö-

ker att skapa det bästa utfallet för 

alla individer som berörs av en gi-

ven situation. 

Söker att nå det bästa utfallet ge-

nom att följa universella moralreg-

ler. Handlar principbaserat. 

 

 Subjektivist Exceptionist 

Låg 

Bedömningar baseras på situat-

ionen och personliga värderingar 

utan hänsyn till universella moral-

principer. 

 

Utnyttjar moraliska principer för 

att göra bedömningar men är öp-

pen för undantag då de inte tror att 

principer alltid ger bäst resultat för 

alla inblandade. 

 

Figur 3.1 Taxonomi av etiska ideologier (Forsyth, A Taxanomy of Ethical Ideologies, s.176, 1980)  

3.5 Världsbild 

För att sätta revisionsmedarbetares moral i ett sammanhang har vi utgått från Collins (u.å.) 

förklaring om att en individs världsbild är en typ av system för tolkning av verkligheten. Be-

greppet världsbild har enligt Koltko-Riviera (2004) en över hundra år gammal historia och har 

benämnts på många olika sätt genom tiderna. Kort sagt kan begreppet förklaras som en helhets-

bild av vilka inneboende egenskaper världen har och vilka handlingar som därmed kan betrak-

tas som rätt och fel. En viktig distinktion är att världsbild inte enbart är isolerat till moraliska 

värderingar utan innefattar antaganden och övertygelser om hur världen är och hur man bör 

leva i den (ibid.). Detta sträcker sig utöver värderingar om rätt och fel. Världsbilden innefattar 

också hur individen ser sig själv i förhållande till sin omvärld. Världsbildens funktion är således 

att agera som en praktisk tolkningslins och en mall för agerande. Eftersom att perception är 

någonting högst subjektivt, är världsbild något som skiljer sig åt markant från individ till individ 

(ibid.).  

Världsbilden utgörs av avväganden om rätt och fel utifrån moraliska uppfattningar där indivi-

dens plikt mot sig själv att handla rättrådigt är styrande (Collin u.å.). Denna plikt att handla i 

enlighet med moraliska principer är något som påverkas av hur högt individen är moraliskt 

utvecklad, det vill säga varför man anser det som sin personliga plikt att handla på ett visst sätt. 

Observera att plikt här inte ska tolkas som ett tvång, utan något individen själv anser är dess 
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plikt i moraliska termer. På så sätt är världsbilden utgångspunkten för allt handlande, där upp-

fattningen om hur saker och ting hänger ihop påverkar hur individen agerar (ibid.). 
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4. Modellutveckling och hypotesbildning  

I detta avsnitt förklaras hur revisionsmedarbetarens moralorientering undersökts med hjälp av 

en modell och vilka faktorer som använts för att bilda hypoteser om studieområdet. Vidare 

förklaras varför dessa faktorer valts ut och varför andra uteslutits. Slutligen diskuteras i sam-

band med hypotesbildningen tidigare resultat och hur de tidigare resultaten påverkat de hypo-

teser som formulerats om revisionsmedarbetares moral. 

4.1 Modellutveckling 

För att undersöka det beskrivna fenomenet som utgörs av revisionsmedarbetares moraloriente-

ring har en modell konstruerats. Modellen tydliggör vilka faktorer vi avsåg att undersöka och 

de samband som diskuteras nedan för hypotesernas formande. Vi har valt att undersöka revis-

ionsmedarbetares moralorientering utifrån sex olika faktorer: genus, utbildning, ålder, erfaren-

het, byråstorlek och organisationsnivå (se Modell 4.1). Dessa faktorer har valts ut då vi ser ett 

tydligt samband mellan dessa faktorer och hur socialiserande påverkan formar revisionsmedar-

betares moral. Eftersom att studien berör revisionsmedarbetares utveckling av moral, anser vi 

det vara ett naturligt steg att inkludera teorier om moralutveckling och hur socialiseringen på-

verkar denna. De flesta av våra resonemang grundar sig i teorin om socialisering som förklara-

des i avsnitt 3.2. 

Syftet med denna studie är att förklara revisionsmedarbetares moralorientering genom de fak-

torer som påverkar moralens utveckling. Eftersom att socialisering kan påvisas ha en inverkan 

på en individs moral har denna studie i stor utsträckning baserats på socialisationsfaktorer för 

att förklara påverkan på moralorientering. Modellen som tagits fram syftar till att innefatta alla 

steg i en individs socialisering med fokus på den tertiära socialiseringen. Fokus på den tertiära 

socialiseringen motiveras av att det är under denna socialiseringsfas som en individ utvecklas i 

sin roll som revisionsmedarbetare. Socialisationen som sker före en individs yrkesval kan antas 

vara liknande för alla typer av individer oberoende av huruvida de valt att utbilda sig i revision 

eller inte. Samtidigt kan det hävdas att samhällets socialisationsagenter agerar på olika sätt mot 

en individ beroende på personliga attribut som förorsakar socialiserande påverkan från omgiv-

ningen, såsom individens kön. 

Modellen är uppbyggd av de olika faktorerna som genom deduktivt resonerande kan anses ha 

ett potentiellt samband med moral. Fokus riktas huvudsakligen mot vad det är som skiljer re-

visionsmedarbetare från andra individer i en population. Eftersom att den slutgiltiga sociali-
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seringen in i en individs yrkesroll sker i slutet av den högre utbildningen och i det yrkesverk-

samma livet (Nagy & Székely, 2012) avser de flesta faktorerna i studien samband sprungna ur 

denna socialisationsfas. Det finns dock en heltäckande logik bakom modellen som helhet ef-

tersom att primära och sekundära socialiseringsfaktorer inte uteslutits helt. Istället för att ute-

sluta dessa socialiseringsfaser, innefattas sådana socialisationsfaktorer som påvisats ha inver-

kan på moralen i andra studier vilka undersöker revisionsmedarbetares moral (Eynon, Thorley 

Hill, & Stevens, 1997; Dambrin & Lambert, 2008; Hottegindre, Loison & Farjaudon, 2016; 

Marquez & Azvedo-Pereira, 2009; Sweeney & Roberts, 1997; Wang & Calvano, 2015). Dessa 

samband kan inte påvisas vara helt klarlagda, varför det är av intresse för denna studie att un-

dersöka sambanden i den svenska revisionskontexten. Hur de olika faktorerna relaterar till so-

cialisering förklaras vidare i resten av detta avsnitt. En illustration av resonemanget återfinns 

nedan i figur 4.1: 

Socialiseringsfas 

 Primär Sekundär Tertiär 

Genus -------------------------- -------------------------- -------------------------- 

Utbildning  -------------------------- -   -   -   -   -   -   -   - 

Ålder -------------------------- -------------------------- -------------------------- 

Erfarenhet   -------------------------- 

Revisionsbyrå   -------------------------- 

Organisationsnivå    -------------------------- 

 

Figur 4.1 Illustration av hur de olika faktorerna relaterar till de olika socialiseringsfaserna 

Den första av de sex faktorerna är genus. Denna faktor kan sägas höra till den primära sociali-

seringfasen men påverkar även individen senare i livet (Giddens, 2007). Det finns indikationer 

på att individer socialiseras av sin primär- och sekundärgrupp på olika sätt från en tidig ålder 

beroende på könstillhörigheten (Carter, 2014). Detta påverkar agerandet i olika situationer och 

därmed den moraliska orienteringen. Den andra faktorn i modellen är utbildning. Enligt socia-

liseringsteori hör utbildningen och socialisationsagenterna relaterade till denna till den sekun-

dära socialiseringsfasen (Giddens, 2007). Eftersom att eftergymnasial utbildning i Sverige oft-

ast sker när individen är myndig anser vi dock att utbildning sträcker sig in i den tertiära socia-

liseringsfasen. Detta borde framför allt kunna anses vara fallet i slutet av utbildningen när indi-

viden formar en uppfattning om sig själv och sin roll som revisionsmedarbetare. 
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De tredje och fjärde faktorerna är ålder och erfarenhet. En uppdelning av ålder och erfarenhet i 

två olika faktorer har gjorts. Detta beror på att ålder och erfarenhet inte rimligtvis kan anses 

vara samma sak, eftersom att en person med hög ålder inte nödvändigtvis har en hög erfarenhet. 

Ponera att en person blir långtidssjukskriven i det tidiga stadiet av sitt liv medan en annan ar-

betar under samma tid. Dessa personer kan inte anses ha samma längd på sin yrkeserfarenhet 

även om deras ålder är densamma. En person i olika stadier av sitt liv förväntas sannolikt bete 

sig på olika sätt och kan därför behandlas på olika sätt av socialiseringsagenterna. För erfarenhet 

gäller att omgivningens bemötande gentemot en individ och den roll som en individ befinner 

sig i präglas av den erfarenhet som denne har. Vidare kan erfarenhet eventuellt påverka hur en 

individ tar sig an situationer som denne befinner sig i. I studiens kontext ska ”erfarenhet” tolkas 

som den tid som en individ utsatts för socialiserande påverkan från arbetsgivare och kollegor i 

sitt yrkesverksamma liv. 

De två sista faktorerna är anknutna till den tertiära socialiseringen i den meningen att de enbart 

uppkommer i samband med att revisionsmedarbetaren blir yrkesverksam. Den femte faktorn är 

byråstorlek, det vill säga i vilket storlekssegment som byrån där revisionsmedarbetaren är an-

ställd återfinns i på revisionsmarknaden. Som Sellers och Fogarty (2010) fann, påverkas en 

individs värderingar och moral av vilken byrå den arbetar på tidigt i karriären. Detta indikerar 

att individens tertiära socialisering befästs vid och grundläggs på den byrå som individen har 

sin anställning vid. Den sjätte och sista faktorn är organisationsnivå, vilket syftar till den posit-

ion som en individ befinner sig i på sin arbetsplats. Eftersom att socialisering är en process som 

sker över tiden och påverkas av de förväntningar som ställs på individen finns skäl att hävda 

att detta präglar individen. Detta är något som fått stöd i en studie av Eynon m.fl. (1997) där de 

fann att de moraliska problemen som en individ ställs inför förändras med vilken organisations-

nivå den befinner sig på. Med bakgrund av detta resonemang är det troligt att organisationsnivå 

socialiserar individen på ett sätt som förändrar moralorienteringen. 

Forsyth och O’Boyle (2011) anger att Ethics Positioning Theory är grundad i Kohlbergs (1973) 

teori om moralisk utveckling. Vår tolkning av detta samband är att idealism utgörs av moraliska 

universella principer i enlighet med Kohlbergs (1973) tredje utvecklingsstadium. Eftersom att 

Kohlberg (1973) hävdar att en högre moralisk utveckling bygger på agerande utifrån egenfor-

mulerade, universella moraliska principer finns därför en tydlig koppling till idealistisk moral-

orientering. Den idealistiska moralorienteringen bygger nämligen också på ett principbaserat 

moralisk handlande. Vi har i denna studie valt att behålla denna syn på idealism utifrån ett 

perspektiv där Kohlbergs (1973) och Forsyths (1980) teorier stödjer varandra. 
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Med bakgrund av ovanstående teoretiska samband har en modell konstruerats (se Modell 4.1). 

Denna modell är illustrativ till sin natur och sammanfattar de faktorer vilka potentiella samband 

har identifierats för. Dessa teoretiska samband undersöks vidare i avsnitt 4.2 där de omformu-

leras till hypoteser. 
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Modell 4.1 Faktorer som enligt teoretiska samband kan påverka revisionsmedarbetares moralorientering 

4.1.1 Bortvalda faktorer 

Eftersom att den inneboende logiken för formuleringen av hypoteserna bygger på socialisering, 

finns det fler faktorer som kan ses som relevanta för denna typ av undersökning. Exempel på 

sådana faktorer skulle kunna vara bland annat etnicitet, familjebakgrund såsom familjens klass-

tillhörighet och religiös åskådning. Anledningen till att dessa faktorer uteslutits ur studien grun-

dar sig främst i att det oss veterligen inte kunnat påvisas att dessa faktorer har inverkan på 

specifikt revisionsmedarbetares moralorientering. Vidare ponerar vi att faktorer såsom religiös 

åskådning och klasstillhörighet inte nödvändigtvis är statiska över tiden och därför riskerar att 

ge missvisande resultat för utveckling av moral. Det finns även en risk att många respondenter 

vilka deltar i undersökningen upplever dessa typer av frågor som mycket personliga vilket po-

tentiellt kunnat minska såväl svarsfrekvensen som ärligheten i svaren (Denscombe, 2016). Yt-

terligare att argument för att inte fler primära socialisationsfaktorer inkluderas utöver genus och 

ålder är att fokus i denna studie ligger på den tertiära socialisationsfasen. Eftersom att det som 

skiljer revisionsmedarbetare från andra individer är just den tertiära socialisationsfasen finns 

därför anledning att fokusera huvudsakligen på den socialisation som sker på tertiär nivå. Genus 
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och ålder är faktorer vilka däremot har en påvisad inverkan på hur revisionsmedarbetares mo-

ralorientering ter sig (Eynon m.fl., 1997; Hottegindre m.fl., 2016; Marquez & Azvedo-Pereira, 

2009). Dessa faktorer inkluderas därför i studien för att undersöka huruvida dessa faktorer på-

verkar revisionsmedarbetare i svensk kontext på samma sätt som i andra länder. 

4.2 Hypotesbildning 

I detta avsnitt redogörs för den befintliga forskningen inom området samt formuleras och argu-

menteras för hypoteserna som testats med insamlad empiri. Den valda undersökningsmetoden 

för denna studie, Ethics Positioning Questionnaire (EPQ), är ett tvådimensionellt instrument, 

där individen mäts utifrån både idealism och relativism (se vidare avsnitt 5.1). Detta innebär att 

två hypoteser formulerats för varje av dessa två dimensionerna, för att fånga hur de olika fak-

torerna korrelerar med var och en av dessa dimensioner. 

4.2.1 Genus 

Tidigare studier har med blandade metoder undersökt genus och hur detta inverkar på individers 

moral (Eynon m.fl., 1997; Hottegindre m.fl., 2016; Marquez & Azvedo-Pereira, 2009; Wang 

& Calvano, 2015). Resultaten från dessa studier varierar i stor utsträckning och väldigt få an-

vänder sig av EPQ för att undersöka frågeställningen. Med bakgrund av detta faktum inkluderas 

här forskningsresultat som grundar sig i Kohlbergs (1973) teori för att kunna resonera kring 

specifikt idealism och hur denna moralorientering korrelerar med genus. 

Eynon m.fl. (1997) använde sig av Defining Issues Test (DIT) för att undersöka moralen hos 

revisionsmedarbetare. DIT är en kommersiell metod vilken avser att undersöka vilken moral-

utveckling en individ har sett utifrån Kohlbergs stadier. Utifrån det resonemang som tidigare 

nämnts dras parallellen att en högre moralisk utveckling enligt Kohlberg (1973) innebär en 

högre idealismnivå. Av Eynons m.fl. (1997) resultat utläses att kön som enda variabel kan på-

visas ha mycket liten påverkan på moral men att kvinnor generellt uppvisar en högre moralut-

veckling utifrån DIT. Utifrån kvinnors högre moralutveckling kan utläsas att kvinnor i Eynons 

m.fl. (1997) studie uppvisade ett mer idealistiskt förhållningssätt än män. Samtidigt är skillna-

den mellan män och kvinnor inte avsevärd, varför antagandet kan göras att män och kvinnor är 

ungefär lika idealistiska utifrån denna studie. 

I en annan studie av Marques och Azvedo-Pereira (2009) där EPQ användes, visade resultaten 

på att män och kvinnor är ungefär lika idealistiska men att män oftare är absolutister. Vidare 

hävdar Gilligan (1982) att män besitter en moral som baserar sig på justice vilket kan tolkas 

som en idealistisk, övergripande princip vilken berör rättvisa. En individ som resonerar utifrån 
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rättvisa som huvudsaklig princip kan tänkas ha en egen uppfattning om vad rättvisa är och 

därför formulerar sina egna principer. Att formulera egna moraliska principer och följa dem är 

synonymt med en idealistisk moral (Forsyth, 1980). Eftersom att det kan argumenteras för att 

både män och kvinnor har en hög idealistisk moralorientering finns ingen anledning att hävda 

att antingen den ena eller den andra förväntas uppvisa högre idealismnivåer. Med bakgrund av 

detta resonemang presenterar vi följande hypotes: 

H1a: Könstillhörighet saknar påverkan på revisionsmedarbetares idealistiska moralorien-

tering 

Utifrån Marques och Azvedo-Pereiras (2009) studie kan också utläsas att kvinnor ofta är mer 

relativistiska än män även om de uppvisar liknande nivåer för idealism. I likhet med tidigare 

nämnda resultat fann Wang och Calvano (2013) att kvinnor som genomgått utbildning i affär-

setik uppvisade mer relativistisk moralorientering än män som genomgått samma utbildning. 

Med bakgrund av dessa forskningsresultat kan det hävdas att kvinnor generellt är mer relativ-

istiska i sin moraliska orientering än män. Vidare finns en viss logik i dessa resultat, då kvinnor 

socialiserats in i sin könsroll från en låg ålder. Gilligan (1982) hävdar att kvinnor skiljer sig 

från män i moralorientering genom en moralisk ståndpunkt som utgår från omsorg av andra. 

Denna moraliska ståndpunkt skulle kunna innebära att kvinnor har större benägenhet att frångå 

moraliska principer då dessa principer utgör ett hinder. Denna bild av kvinnors relativism kan 

tyckas positiv men det är av vikt att genomskåda konsekvenserna av relativistiskt resonerande 

i en revisionskontext. 

I en studie av Hottegindre m.fl. (2016) jämfördes män och kvinnors disciplinärenden i en re-

visionskontext. Resultatet av denna studie visade på tydliga skillnader mellan vilken sorts di-

sciplinärenden som män respektive kvinnor ställs inför. Kvinnor återfanns oftare i disciplinä-

renden relaterade till revisionskvalité och egenkontroller, medan män oftare återfanns i disci-

plinärenden relaterade till personliga problem såsom drogmissbruk (ibid.). En potentiell förkla-

ring till detta skulle kunna vara att kvinnor är mer relativistiskt inställda till principer relaterade 

till yrkesrelaterade frågor där de själva ansvarar för bedömningen. Med bakgrund av detta re-

sonemang presenteras nedanstående hypotes: 

H1b: Kvinnlig könstillhörighet har en positiv korrelation med relativistisk moralorientering 
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4.2.2 Utbildning 

Marques och Azvedo-Pereira (2009) fann att revisionsmedarbetare med högre utbildning var 

mer absolutistiska i sitt moraliska förhållningssätt än sina mindre utbildade kollegor, mätt uti-

från Forsyths (1980) Ethics Positioning Theory. Det är i vår mening svårt att uttala sig om det 

kausala sambandet vad gäller denna typ av resultat. Det skulle å ena sidan kunna innebära att 

revisionsmedarbetare som är mer renodlat idealistiska väljer att skaffa sig en högre utbildning 

och att renodlat relativistiska medarbetare inte väljer detta. Det skulle således kunna tänkas att 

personer rent generellt som tidigare styrts av principiellt beslutsfattande vill förstå generella 

principer i högre utsträckning. Vidare kan de ha en bild av att utbildning kan hjälpa dem att 

uppnå en högre, mer konsekvent förmåga att tillämpa principer. Motsägelsefullt nog finns in-

dikationer på att revisionsmedarbetare uppvisar en lägre förmåga att resonera moraliskt utifrån 

Kohlbergs (1973) stadier än vad vuxna generellt sett gör (Eynon m.fl., 1997). 

Vidare finns indikationer i Wang och Calvanos (2013) studie på att revisionsmedarbetare blir 

mer benägna att handla relativistiskt ju mer utbildning i affärsetik de får. Det bör dock nämnas 

att i Wang och Calvanos (2013) studie rörde detta resultat enbart kvinnor. Wang och Calvano 

(2013) ville inte generalisera utifrån dessa resultat men de spekulerade kring huruvida det tydde 

på att studenterna var benägna att adoptera det moraliska förhållningssätt som utbildningsleda-

ren själv hade. Vi ponerar att utbildarens egna åsikter kan ha stor inverkan på hur denne under-

visar. Eftersom att studenterna möter kravet att klara examinationen på de villkor som läraren 

presenterar kan detta innebära att studenter under utbildning är mer öppna för att ta in värde-

ringar som presenteras av läraren. I Wang och Calvanos (2013) studie diskuteras som en möjlig 

förklaring att läraren som undervisade var relativistisk och därför påverkade de kvinnliga stu-

denterna att gravitera mot att bli mer relativistiska. Med bakgrund mot att enbart kvinnor på-

verkades mot ett relativistiskt förhållningssätt av etikutbildningen kan frågan aktualiserar 

huruvida kvinnor är mer mottagliga för relativistiska idéer eftersom de socialiseras annorlunda 

än män (Carter, 2014). 

Ett möjligt resonemang att föra utifrån utbildningens påverkan på den moraliska orienteringen 

är kopplat till socialisering. Som tidigare nämnts socialiseras individer genom sekundär socia-

lisering under sin utbildningstid. Den sekundära socialiseringen syftar till att socialisera in in-

dividen i samhället och anpassar denne efter de normer som finns samhället som helhet. Vi 

ponerar att viss tertiär socialisering sker vid högre utbildning vilken orsakar individens världs-

bild att utvidgas på ett sätt som i enlighet med Kohlbergs (1973) teori får individen att bilda 

egna principer på ett idealistiskt sätt. Detta får stöd i en studie av Welton, Lagrone och Davis 
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(1994) vilken hävdar att utbildning i etik får individen att utveckla sin förmåga att agera utifrån 

principer. 

Welton m.fl. (1994) fann vidare indikationer på att utbildning på avancerad nivå är det optimala 

tillfället att förlägga utbildning i etik, eftersom att individen är som mest mottaglig för dessa 

kunskaper vid den tidpunkten i utvecklingen. Däremot finns det indikationer på att just personer 

som utbildas i ekonomi är mer egoistiska i sitt förhållningssätt (Bauman & Rose, 2011). Däre-

mot hävdar vi att en skillnad finns hos de individer som utbildas i det svenska revisionsväsen-

dets regler, eftersom att revisionsmedarbetaren anses vara marknadens och det allmännas väk-

tare (Broberg, Umans, Skog, & Theodorsson, 2014). Dessutom grundar sig svensk redovis-

ningslagstiftning i användandet av god redovisningssed, vilket innebär att följa de redovisnings-

principer som finns lagstiftade (SFS 1995:1554). Eftersom att revision delvis innebär att 

granska redovisningsinformation och säkerställa att denna åtföljer principer måste även revis-

ionsmedarbetaren utbildas i dessa principer. Detta tillvägagångssätt torde utveckla individens 

förmåga att agera utifrån redovisningsprinciper men även andra principer vilka inte härrör till 

redovisning. Vi ponerar att detta gör revisionsmedarbetaren mer benägen att agera principba-

serat även i moraliska sammanhang, vilket är ett idealistiskt präglat förhållningssätt.  

Med bakgrund av ovanstående resonemang hävdar vi att revisionsmedarbetaren socialiseras till 

att utveckla sitt moraliska förhållningssätt under högre utbildning mot en mer idealistisk orien-

tering. Därför finner vi det troligt att längre utbildningstid gör individen mer idealistiskt orien-

terad. En kortare utbildningstid kan däremot orsaka att byråns inflytande över individens ter-

tiära socialisering ökar. Med bakgrund av det ökade marknadsinflytandet som aktualiserats i 

senare studier (Broberg m.fl., 2013; Collin m.fl., 2017; Öhman, 2007) finner vi det troligt att 

ett ökat byråinflytande tidigare i utvecklingen leder till en högre grad relativism. Slutligen häv-

dar vi att det i den svenska kontexten finns ett samband mellan de normer som finns för redo-

visning och revision, vilka är principbaserade, och individens förmåga att tillämpa och tänka 

utifrån principer. Med bakgrund av detta resonemang presenterar vi följande hypoteser: 

H2a: Utbildningsnivå har en positiv korrelation med idealistisk moralorientering 

H2b: Utbildningsnivå har en negativ korrelation med relativistisk moralorientering 
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4.2.3 Ålder 

Efter hand som en individ blir äldre utsätts den för olika situationer och de kognitiva funktion-

erna utvecklas. Omgivningens bild av och förväntningar på en individ skiftar över tiden, obe-

roende av den berörda individs erfarenheter. Denna socialiseringsprocess har i enlighet med 

klassisk socialisationsteori inverkan på en individs moral (Giddens, 2007). Detta är en bild som 

överensstämmer med flertalet studier vilka kunnat påvisa ett samband mellan moral och ålder 

(Eynon m.fl., 1997; Marques & Azvedo-Pereira, 2009). Eynon m.fl. (1997) fann indikationer i 

sin studie på att revisionsmedarbetares förmåga att resonera moraliskt utifrån Kohlbergs (1973) 

stadier minskar med åldern. Detta minskande resultat skiljer sig från vad som observeras för 

andra populationer än revisionsmedarbetare. En minskning i moralisk förmåga borde inte vara 

möjligt utifrån Kohlbergs (1973) teori, eftersom att de olika stadierna utgörs av en linjär process 

där regression inte ska vara möjlig. Detta resultat tyder på att revisionsmedarbetares idealistiska 

moralorientering minskar med åldern då en koppling kan anses finnas mellan Kohlbergs (1973) 

stadier och idealistisk moralorientering. I enlighet med dessa resultat fann också Marques och 

Azvedo-Pereira (2009) att revisionsmedarbetares idealistiska moralorientering tycks minska 

med åldern. 

Utifrån ovan nämnda resultat kan utläsas att äldre revisionsmedarbetare tycks uppvisa mins-

kande nivåer av idealism. Hos individer vilka inte är revisionsmedarbetare är detta resultat det 

motsatta, det vill säga personer med stigande ålder uppvisar normalt högre nivåer för idealistisk 

moralorientering (Marques & Azvedo-Pereira, 2009). En potentiell förklaring till detta är att 

yngre revisionsmedarbetare befinner sig närmre sin utbildning i tiden och därför till större ut-

sträckning präglas av en idealistisk moral som utvecklats under utbildningen. En ytterligare 

förklaring kan vara att en yngre revisionsmedarbetare inte ännu hunnit få sina principer prövade 

av yrkets natur, där klienter sätter press på revisorn att handla på ett sätt som gynnar klienten. 

Möjligtvis ställer även klienten andra krav på en äldre revisionsmedarbetare än en yngre, vilket 

blir en socialiserande faktor där åldern är avgörande för hur socialisationsagenten agerar. Såle-

des skulle den stigande åldern kunna påverka revisionsmedarbetaren på ett sätt som minskar 

den idealistiska moralorienteringen. Med bakgrund av detta resonemang presenteras följande 

hypotes: 

H3a: Revisionsmedarbetares ålder är negativt korrelerad med idealistisk moralorientering 
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Vad gäller förhållandet mellan relativistisk moralorientering och ålder finns indikationer i Mar-

ques och Azvedo-Pereiras (2009) studie på att revisionsmedarbetares relativistiska förhåll-

ningssätt ökar med åldern. I övrigt saknas det, oss veterligen, studier vilka undersöker förhål-

landet mellan relativism och ålder. Individen kan med ökad ålder befinna sig i olika situationer 

där denne ställs inför varierande moraliska dilemman. Att ställas inför fler och fler problem kan 

potentiellt få en individ att se olika lösningar i olika situationer och inse att det kanske inte alltid 

är möjligt att följa universella regler. Av detta resonemang följer att individen blir mer relativ-

istisk med åldern. Med bakgrund av detta resonemang presenteras följande hypotes: 

H3b: Revisionsmedarbetares ålder har en positiv korrelation med relativistisk moralorien-

tering 

4.2.4 Erfarenhet 

I denna studie är ålder och erfarenhet uppdelade i två olika faktorer för att hög ålder inte nöd-

vändigtvis kan anses vara synonymt med hög erfarenhet. Samtidigt bör ålder och erfarenhet 

vara högt korrelerat, speciellt för yngre revisionsmedarbetare. Med anledning av detta kan re-

sonemanget om unga revisionsmedarbetare tillämpas analogt på revisionsmedarbetare med låg 

erfarenhet. Med bakgrund av Eynon m.fl. (1997) och Marques och Azvedo-Pereiras (2009) 

resultat om att revisionsmedarbetare blir mindre idealistiska med åldern finns anledning att på-

stå att yngre revisionsmedarbetare i utgångspunkten är idealistiska. En nyutexaminerad student 

kan därför tänkas vara högt idealistisk men ju längre denna är yrkesverksam, desto mindre ide-

alistisk blir den i sin moralorientering.  

En potentiell förklaring till den minskade idealismen kan vara att idealistiskt förhållningssätt 

anses av byrån utgöra ett hinder för revisionsmedarbetare i kontakten med klienter. Eftersom 

att byrån avgör vem som avancerar i sin karriär och inte, måste byråns åsikter anses påverka 

hur revisionsmedarbetaren förhåller sig i sin moraliska orientering. Med bakgrund av att många 

revisionsbyråer tillämpar principen ”up or out” (Dambrin & Lambert, 2008) skulle detta kunna 

innebära att idealism utgör ett hinder för revisionsmedarbetare att avancera i karriären. Detta 

innebär att revisionsmedarbetaren ställs inför valet att frångå det idealistiska förhållningssättet 

eller lämna byrån. Genom denna process kan det tänkas att byråer tillämpar en typ av sociali-

sering där de individer som inte socialiseras in i byråns moraliska kutym, vilken utgörs av låg 

idealism, gallras bort. 

Ju längre en individ har befunnit sig på en revisionsbyrå, desto större borde revisionsbyråns 

inverkan på individen vara. Enligt socialiseringsteori påverkas individen av de personer som 
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finns i dess omgivning genom socialiserande påverkan (Giddens, 2007). En revisionsbyrås kul-

tur kan därför tänkas upprätthållas av de befintliga medarbetarna och förs vid inträdet på revis-

ionsbyrån över på den nya revisionsmedarbetaren. Med ökad yrkeserfarenhet ställs också indi-

viden inför olika moraliska dilemman som ska lösas i enlighet med regler och koder. Det skulle 

därför kunna tänkas att en revisionsmedarbetare därför utvecklar sin förmåga att resonera uti-

från principer ju längre den arbetar i revisionssammanhang. I motsats till detta resonemang fann 

Marques och Azvedo-Pereira (2009) att revisionsmedarbetare blir mindre benägna att handla 

utifrån regler med ökad erfarenhet. Frångången från regler kan ses som att individen inte ser 

revisionsprofessionens regler som realistiska sätt att behandla varje situation. Ett förkastande 

av revisionsprofessionens regler är ett avsteg från de ideal och principer som professionen anser 

är viktiga och som revisionsmedarbetaren därför också borde anse vara den moraliskt riktiga 

vägen. Detta resonemang tyder på att avsteget från professionens intressen är relativistiskt, det 

vill säga avsteget beror på att revisionsmedarbetaren ser regler och principer som hinder för att 

utföra sitt arbete på ett smidigt sätt. 

Det skulle kunna tänkas att revisionsmedarbetare med stigande erfarenhet möter fler situationer 

där det inte är praktiskt möjligt att stå fast vid universella moraliska principer, då konsekven-

serna skulle bli för dyra för revisionsmedarbetaren. Samtidigt kan det hävdas att en genomgå-

ende idealistisk person alltid skulle vara beredd att ta konsekvenserna för sin principfasta syn 

på moral och etiskt förhållningssätt. En person med längre erfarenhet kan tänkas ha fått sitt 

idealistiska förhållningssätt satt på prov av själva naturen i revisionsarbetet så många gånger 

och fått lida konsekvenserna av detta att denne frågar sig själv om det inte är enklare att förhålla 

sig relativistiskt. Utifrån detta resonemang ponerar vi att revisionsmedarbetare med mindre er-

farenhet förhåller sig mer idealistiskt än sina mer erfarna motparter. Dessutom i enlighet med 

tidigare forskningsresultat kan det tänkas att revisionsmedarbetare med längre erfarenhet har 

ett mer relativistiskt förhållningssätt. Med bakgrund av detta resonemang presenterar vi föl-

jande hypoteser: 

H4a: Erfarenhet har en negativ korrelation med idealistisk moralorientering 

H4b: Erfarenhet har en positiv korrelation med relativistisk moralorientering 

4.2.5 Byråstorlek 

Att revisionsmedarbetare socialiseras på sin initiala arbetsplats är något som bland annat Sellers 

och Fogarty (2010) funnit stöd för i sin studie. Som nämnts tidigare fann Sellers och Fogarty 

(2010) indikationer på att revisionsmedarbetares moral påverkas av sin initiala arbetsplats på 
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sätt som kvarstår över karriären. Detta indikerar att revisionsbyrån till viss del avgör vilka vär-

deringar som genom socialisering påförs revisionsmedarbetaren. Med bakgrund av detta är det 

troligt att eventuella skillnader i kultur på de olika byråerna leder till att individens värderingar 

präglas av byråspecifik kultur. Något som ger stöd för detta resonemang är att Sweeney och 

Roberts (1997) fann en korrelation mellan byråstorlek och moralisk utveckling i enlighet med 

Kohlbergs (1973) modell. De ansåg det inte rimlig att dra slutsatser om att större eller mindre 

byråer var arbetsplats till mer eller mindre moraliskt utvecklade revisionsmedarbetare, men 

visst samband fanns ändå mellan byråstorlek och moralisk utveckling. Sweeney och Roberts 

(1997) resultat visade dock inte ett entydigt samband för byråstorlek och moralisk utveckling, 

utan fann att det fanns låg varians i moral inom byråer som liknade varandra till storlek. Byråer 

av olika storlek har således olika intern kultur. Detta innebär att det inte fanns något linjärt 

förhållande mellan byråstorlek och moral men att olika byråer inom samma storlekssegment 

tycks likna varandra. Variansen i kulturen tycks bero på att revisionsmedarbetare på mindre 

byråer i mindre utsträckning kommunicerar med andra revisionsmedarbetare till följd av den 

begränsade mängden arbetskamrater (ibid.). Eftersom att socialt utbyte socialiserar kan detta 

innebära att variationer i kommunikation hos revisionsmedarbetarna präglar de olika byråernas 

interna kultur. 

Eynon m.fl. (1997) diskuterar den trygghet, i form av regler och medarbetare att ta stöd av, som 

en större byrå potentiellt kan ge en revisonsmedarbetare. I Eynons m.fl. (1997) studie föreslås 

att mindre byråer kan känna sig mer tvungna att falla tillbaka på de centralt formulerade etiska 

koderna på ett sätt som inte revisionsmedarbetare på större byråer känner. Detta skulle enligt 

Eynon m.fl. (1997) kunna innebära att revisionsmedarbetare på mindre byråer mer eller mindre 

enbart hanterar de etiska koderna som en lista med regler, vilket gör att deras moraliska reso-

nemangsförmåga blir lägre sett utifrån Kohlbergs (1973) stadier av moralisk utveckling. Att 

följa regler och inte tänka självständigt är enligt Kohlberg (1973) en lågt utvecklad form av 

moral. Eynon m.fl. (1997) diskuterar också vikten av att som revisionsmedarbetare kunna re-

sonera moraliskt, eftersom att revisionsmedarbetare arbetar i situationer där det finns en risk 

för att moraliska dilemman såsom oberoendehot och brottslig verksamhet hos klienten uppstår. 

Vidare fann Eynon m.fl. (1997) att revisionsmedarbetare på små byråer uppvisar en lägre mo-

ralisk utveckling utifrån DIT, vilket ger stöd för deras tidigare resonemang om att revisions-

medarbetare på mindre byråer är mer beroende av regler. 

Utifrån studien av Eynon m.fl. (1997) kan det utläsas att revisionsmedarbetare på mindre byråer 

tycks följa regler i större utsträckning och är försiktiga med att göra egna avvägningar. I vår 
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mening kan detta tyda på att revisionsmedarbetare som inte resonerar själva faller inom ramarna 

för ett relativistiskt förhållningssätt, eftersom att reglerna avgörs av att revisionsmedarbetaren 

befinner sig i en viss situation. Således kan revisionsmedarbetaren i sin roll och på sin arbets-

plats själv gynnas av att följa de uppsatta reglerna. 

I den svenska kontexten tycks revisionsbyråer genomgå en förändring mot mer marknadsori-

enterat förhållningssätt (Broberg m.fl., 2013). Vi anser att det är rimligt att föreslå att denna 

marknadsinriktning ger upphov till ett mer relativistiskt förhållningssätt hos revisionsmedarbe-

tarna, där de moraliska principerna om att arbeta i professionens intresse får ge plats för ett mer 

relativistiskt förhållningssätt. Med detta menar vi att revisionsmedarbetaren anpassar sitt för-

hållningssätt till situationen som råder på marknaden på ett sätt som kan anses vara relativist-

iskt. Större byråer tvingas till följd av det nya rotationskravet konkurrera om de stora uppdragen 

(Collin m.fl., 2017), varför de potentiellt kan tänkas bli mer marknadsinriktade och därmed mer 

relativistiska i sin natur. Vi finner det sannolikt att större byråers kulturer därför graviterar mot 

ett mer relativistiskt förhållningssätt till följd av rotationskravet, vilket överförs på individen. 

Eftersom att revisionsprofessionen i den svenska kontexten är principbaserad, finns dock ett 

inneboende idealistiskt ideal som revisionsmedarbetare förväntas följa i professionens intresse. 

Med bakgrund av detta resonemang presenterar vi följande hypoteser:  

H5a: Byråstorlek är positivt korrelerad med idealistisk moralorientering 

H5b: Byråstorlek är positivt korrelerad med relativistisk moralorientering 

4.2.6 Organisationsnivå 

Revisionsbyråer är organisationer som normalt präglas av en starkt hierarkisk struktur 

(Carrington, 2014). Eynon m.fl. (1997) hävdar att vissa moraliska problem inte aktualiseras 

förrän en revisionsmedarbetare hamnar i en chefsroll eller som partner. Det skulle därför enligt 

Eynon m.fl. (1997) kunna vara lättare för en revisionsmedarbetare på lägre organisationsnivå 

att upprätthålla en högre moralutveckling eftersom att den inte sätts på prov på samma sätt som 

den görs hos en person i beslutsfattande position. Detta skulle kunna tyda på att själva struk-

turen i en revisionsbyrå gör att revisionsmedarbetare i lägre positioner inte utsätts för svåra 

moraliska dilemman förrän de avancerat i byrån till en högre position såsom auktoriserade re-

visorer, chefer eller partners. Weeks m.fl. (1999) i Marquez och Azvedo-Pereira (2009) fann 

däremot indikationer på att individer som avancerat längre i sin karriär hade bättre förmåga att 

resonera moraliskt än de som befann sig i tidigare karriärstadier. 
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Marquez och Azvedo-Pereira (2009) fann vidare att revisionsmedarbetare efter hand som de 

får längre erfarenhet blir mindre benägna att handla utifrån regler. Detta skulle å ena sidan 

kunna tyda på att revisionsmedarbetare som befinner sig på en högre nivå i organisationen är 

mer idealistiska och ser utöver de regler som finns för att uppnå det som är rätt. Det kan samti-

digt ses som att de blir mer relativistiska och bortser från regler på både moralisk och praktisk 

nivå för att skapa olika utfall beroende på situationen. 

I likhet med Marquez och Azvedo-Pereiras (2009) resonemang finner vi det troligt att en revi-

sorsassistent som är ny i branschen kan vara högt idealistisk och är väldigt principiell i sitt 

förhållningssätt. Att revisorsassistenten skulle vara idealistisk är troligt i den svenska kontexten 

eftersom att det regelsystem som revisorsassistenten undervisats i är mycket principbaserat 

(SFS 1995:1554) och lär individen resonera utifrån principer. Revisorsassistenten konfronteras 

möjligtvis med en alltmer relativistisk revisionsmarknad, där de revisionsmedarbetare som 

lyckas nå högre positioner inom byråerna är de som är relativistiska och förkastar principiellt 

resonerande. Det som talar för att en revisionsmedarbetare med relativistiskt förhållningssätt 

skulle ta sig längre i sin karriär är att denne kan tänkas bli mer populär bland vissa typer av 

klienter. Vissa klienter kan tänkas uppskatta att revisionsmedarbetaren ser mellan fingrarna och 

inte rapporterar olovligt förfarande på det sätt som Kung och Huang (2013) funnit indikationer 

på att relativistiska revisionsmedarbetare oftare gör. 

Eynon m.fl. (1997) hävdar att vissa moraliska dilemman inte aktualiseras förrän revisionsmed-

arbetaren uppnår en högre position i organisationen. Marques och Azvedo-Pereira (2009) häv-

dar vidare att de personer som når högre positioner i högre grad är relativister. Med bakgrund 

av dessa resultat och resonemang anser vi det troligt att revisionsmedarbetarna drivs mot ett 

mer relativistiskt förhållningssätt vilket blir tonsättande för hela organisationen. Med bakgrund 

av detta resonemang presenterar vi följande hypoteser: 

H6a: Högre organisationsnivå är negativt korrelerad med idealistisk moralorientering 

H6b: Högre organisationsnivå är positivt korrelerad med relativistisk moralorientering 
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5. Empirisk metod  

Nedan argumenteras och redogörs för hur enkätundersökningen utformats och hur denna är 

operationaliserad. Vidare anges vilka variabler i studien som utgör beroende och oberoende 

variabler. Slutligen diskuteras de etiska beaktanden som tagits hänsyn till i utformningen av 

studien, där ett särskilt avsnitt har ägnats åt datasäkerhet. 

5.1 Undersökningens metod och design 

Syftet med undersökningen är att förklara revisionsmedarbetares moral genom de faktorer som 

påverkar moralens utveckling. Studien har till följd av det valda studieobjektet antagit en kvan-

titativ ansats. Vår målsättning var att finna hur olika faktorer påverkar utvecklingen av revis-

ionsmedarbetares moral. Vi har valt att mäta revisionsmedarbetares moral med hjälp av For-

syths (1980) Ethics Positioning Questionnarie (EPQ), ett mätinstrument som mäter individers 

moral utifrån två dimensioner, idealism och relativism. Denna teori bygger som tidigare nämnts 

på Kohlbergs (1973) och Piagets (1972) klassiska teorier om moralens uppbyggnad och ut-

veckling. En enkätundersökning har valts som metod, vilket underlättar och effektiviserar ar-

betet med att samla in information från ett större urval av personer (Denscombe, 2016). Ett mål 

med undersökningens utformning var att minimera tiden som respondenterna behövde för att 

fylla i enkäten, då revisionsmedarbetare speciellt under våren ofta har en hög arbetsbelastning. 

Ytterligare ett mål var att göra enkäten lätt att läsa och förstå för att risken för missförstånd 

skulle minimeras. 

Ett avvägande har gjorts i valet av undersökningsmetod mellan intervjuer och enkäter, då moral 

kan anses vara ett ämne som bäst undersöks genom mer beskrivande metoder. För att förstå vad 

som driver moral hos en enskild individ hade intervjuer av mer narrativ, undersökande karaktär 

också kunnat vara lämpligt (Denscombe, 2016). Samtidigt finns det ett behov i detta forsk-

ningsområde av att undersöka huruvida ett samband föreligger, varför den kvantitativa ansatsen 

valts. Enkät som undersökningsmetod kan anses vara ett förenklande sätt att undersöka en kom-

plex fråga (ibid.). Samtidigt är intervjuer en mer tidskrävande metod. Vidare elimineras inter-

vjuareffekten genom att välja en enkätbaserad metod, det vill säga risken minskas för att omed-

vetet påverka respondenterna genom personlig närvaro och sättet att ställa frågor på (ibid.). 

Detta kan vara av särskild vikt i ljuset av undersökningsområdet, vilket är starkt präglat av 

personliga värderingar då moral är något som kan upplevas som högst personligt. 
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Datainsamlingsmetoden som slutligen användes var enkäter i form av webbaserade formulär 

via Webbenkater.com. Metoden ansågs lämplig då den gav möjlighet att på ett snabbt och en-

kelt sätt samla in ett stort antal svar från många respondenter (Denscombe, 2016). Vidare hade 

det valda verktyget ett gränssnitt vilket vi uppfattade som lättnavigerat och användarvänligt. 

Innan enkäten skickades ut genomfördes en mycket småskalig pilotstudie på tre före detta stu-

denter som inte hade några förkunskaper om studieområdet. Detta test genomfördes för att kon-

trollera att enkäten var korrekt och lättförståelig. Vidare användes pilotstudien till att uppskatta 

hur lång tid det skulle ta för respondenterna att besvara enkäten. Då testpersonerna i pilotstudien 

uppfattade enkäten som korrekt och lättförståelig gjordes inga justeringar. Vidare godkändes 

enkäten och den tillhörande operationaliseringen (se Bilaga 1 och avsnitt 5.4) av två anställda 

vid Högskolan Kristianstad. Efter denna kontroll av enkäten ansågs den lämplig för insamling 

av empiri och skickades ut (se vidare avsnitt 5.3). 

5.2 Alternativa metoder 

Under de initiala diskussionerna kring vilket mätinstrument som skulle användas, undersöktes 

olika alternativ. Genom att studera tidigare artiklar och granska metoderna som dessa använt 

sig av fick vi kunskap om de existerande mätinstrumenten. De mätinstrument som vi fann hade 

använts var bland annat Defining Issues Test (DIT), ett mätinstrument som syftar till att under-

söka en individs moral utifrån Kohlbergs (1973) modell om moralisk utveckling. DIT är dock 

kommersiellt vilket i praktiken utgjorde ett hinder för att detta skulle kunna användas. DIT är 

dessutom ett mycket omfattande mätinstrument som resulterar i väldigt långa enkäter, vilket 

troligtvis hade minskat svarsfrekvensen vid en empirisk undersökning. Utifrån de studier vi har 

påträffat som har använt denna metod, resulterar denna typ av undersökning ofta i resultat vilka 

vi ställer oss delvis kritiska till. Vi anser således att det är alltför enkelt att genomskåda vilka 

svarsalternativ som leder till den moralkategori som individen själv önskar falla inom.   

5.3 Urval och genomförande 

Målgruppen för undersökningen var främst revisionsmedarbetare men även studenter i slutet 

av sina studier. För att nå ut till dessa respondenter användes olika metoder men all kommuni-

kation med respondenterna skedde via mail. Till det ursprungliga enkätutskicket formulerades 

ett mail (se Bilaga 3) där en kort introduktion till enkäten och studieområdet gavs. För att erhålla 

mailadresser till revisorer användes FARs hemsida parallellt med Revisorsinspektionens regis-

ter över revisionsbyråer i Sverige. För att finna de godkända och auktoriserade revisorerna kon-

trollerade vi vilka revisorer som fanns vid de olika byråerna enligt FARs register. Förutom 
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denna metod användes också revisionsbyråernas egna hemsidor och de mailadresser som fanns 

till revisionsmedarbetare på dessa hemsidor. De personer som kontaktats direkt via mail uppgår 

till totalt 2 804 och består av revisionsmedarbetare i olika befattningar samt studenter i slutet 

av sin ekonomutbildning med inriktning redovisning och revision. Av de kontaktade personerna 

var 2308 auktoriserade eller godkända revisorer och 421 var revisorsassistenter eller andra re-

visionsmedarbetare. På Högskolan Kristianstad spreds enkäten av samordnare till 75 studenter 

i slutet av sina studier.  

Eftersom att vi ansåg att antalet kontaktade revisorsassistenter och övriga revisionsmedarbetare 

var för litet, valde vi att vända oss till studentansvariga på Big 4-byråer. Anledningen till att vi 

inte samlat in fler mailadresser till denna typ av medarbetare är att många byråer inte publice-

rade mailadresser på sina hemsidor till revisionsmedarbetare. Målet med tillvägagångssättet var 

att åstadkomma ett snöbollsurval för revisionsmedarbetare (Denscombe, 2016). De studentan-

svariga kontaktades via ett mail (se Bilaga 4) till vilket vi bifogade följebrevet och länken till 

enkäten i ett separat dokument (se Bilaga 3). Totalt kontaktades 73 studentansvariga på Big 4-

byråer varav fyra meddelade oss att de vidarebefordrat enkäten till revisionsmedarbetare och 

sex avvisade förfrågan om att sprida enkäten. 

Till de personer som kontaktades av oss, både partners och delägare, godkända och auktorise-

rade revisorer, övriga revisionsmedarbetare och studentansvariga, skickades efter en vecka ut 

ett påminnelsemail med ytterligare förfrågan om att svara på enkäten (se Bilaga 5 och Bilaga 

6). Ingen påminnelse skickades till studenterna. 

5.4 Operationalisering 

För att undersöka syftet utformades med hjälp av vår framtagna modell en enkät (se Bilaga 1). 

För att undersöka de olika faktorerna som potentiellt inverkat på individens moraliska oriente-

ring ställdes initialt åtta frågor kring kön, utbildningslängd, ålder, erfarenhet, eventuell byråtill-

hörighet samt organisationsnivå. Enkäten bestod vidare av 20 frågor vilka avsåg att undersöka 

revisionsmedarbetarnas moraliska ställningstagande med hjälp av Forsyths (1980) EPQ. Av 

dessa frågor avsåg tio att undersöka hur idealistisk respondenternas moraliska orientering var 

och de tio övriga frågorna avsåg att undersöka hur relativistisk respondenternas moraliska ori-

entering var. Frågorna som undersökte de olika moraliska orienteringarna blandades för att re-

spondenterna inte skulle kunna utläsa vilken fråga som undersökte vad. Frågorna 9, 10, 13, 15, 

17, 20, 22, 24, 25 och 28 mäter den beroende variabeln idealism. Frågorna 11, 12, 14, 16, 18, 

19, 21, 23, 26 och 27 mäter den beroende variabeln relativism. 
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Enkätfrågorna är ursprungligen formulerade av Forsyth (1980) på engelska men har använts i 

en tidigare uppsats i svensk kontext. Den översättning av frågorna som valdes för undersök-

ningen är hämtad ur Hermansson och Svenssons (2016) kandidatuppsats. Efter att ha gått ige-

nom denna översättning fann vi ingen anledning att ändra någon formulering, utan använde till 

fullo Hermansson och Svenssons (2016) översättning. Enkätfrågorna återfinns på sitt original-

språk i bilaga 2 och är hämtade från Forsyths (2017) hemsida. 

5.4.1 Beroende variabler  

För att kunna undersöka denna studies syfte och de tillhörande hypoteserna var en indelning av 

de olika faktorerna i oberoende och beroende variabler nödvändig (Denscombe, 2016).  Bero-

ende variabler är faktorer som förändras när de oberoende variablerna förändras (Körner & 

Wahlgren, 2015). I denna studie utgörs de beroende variablerna av moralisk orientering i form 

av idealism respektive relativism. 

Denna studie har använt sig av den befintliga enkätmetod som Forsyth (1980) tagit fram för att 

undersöka moralisk orientering, det vill säga EPQ. Forsyth (2017) anger i sin presentation av 

EPQ att originalinstrumentet för mätning utgörs av en nio-gradig Likert-skala men att enkäten 

även är lämplig att utforma med hjälp av en skala med färre graderingar, varför enkäten utfor-

mats med detta i åtanke (Forsyth, 2017). Svarsalternativen till den del av enkäten som utgjordes 

av EPQ bestod av en sju-gradig Likert-skala. Den fem-gradiga Likert-skalan är en av de van-

ligaste metoderna som används när individer ombeds ta ställning i enkäter (Bryman & Bell, 

2011). Den sju-gradiga Likert-skalan ansågs dock vara lämpligare för denna undersökning då 

det är viktigt att få så detaljerad information som möjligt angående respondenternas moraliska 

orientering, varför den fem-gradiga skalan kan vara för begränsad. Användningen av en nio-

gradig Likert-skala hade däremot kunnat öka risken för att respondenterna som ställs inför en 

alltför stor mängd alternativ börjar svara mer slumpmässigt (ibid.). Ett detaljerat svarsmaterial 

för den moraliska orienteringen är av särskild vikt då denna utgör den beroende variabeln. 

Svarsalternativen består därför av en 1-7-gradig skala där 1=instämmer inte alls, 4=varken eller 

och 7=instämmer fullständigt.  

EPQ saknade instruktioner för hur det var lämpligt att värdera de olika svarsalternativen. Därför 

togs ett beslut om att den sjugradiga Likert-skalan skulle användas på följande vis: varje svars-

alternativ gav det värde som rangordningen angav. För att sedan beräkna hur respondenterna 

förhöll sig till idealism eller relativism, togs ett medelvärde fram för varje persons samman-
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tagna svar rörande de beroende variablerna. Dessa medelvärden användes sedan för att genom-

föra en kontinuerlig analys av de oberoende faktorerna, det vill säga medelvärdet användes som 

en kvantitativ, kontinuerlig variabel (Körner & Wahlgren, 2015). 

För att mäta korrelation på det sätt som studien avser har studiens analys därför inte baserats på 

de fyra moraliska kategorierna som Forsyth (1980) formulerat, utan idealism och relativism 

behandlas som kontinuerliga variabler. En indelning av det totala underlaget i dessa kategorier 

har ändå gjorts för att undersöka hur den studerade populationen är sammansatt för att möjlig-

göra framtida jämförelse med andra studiers resultat. Denna indelning saknar dock betydelse 

för analysen av de formulerade hypoteserna. För att avgöra huruvida en individ kategoriseras 

som högt idealistisk respektive relativistisk användes medianerna som återfanns i materialet. 

Således kategoriserades en individ med ett medelvärde för idealism över medianen som högt 

idealistisk och medelvärde under medianen som lågt idealistisk. På samma sätt kategoriserades 

individer med medelvärden för relativism vilka översteg medianen för det totala materialet som 

högt relativistiska. De individer som uppvisade lägre medelvärden än medianen för relativism 

kategoriserades således som lågt relativistiska. 

5.4.2 Oberoende variabler 

Genus har i tidigare studier påvisats inverka på en individs moraliska orientering på sätt som 

gör att kvinnor och män resonerar på olika sätt moraliskt (Eynon m.fl., 1997; Hottegindre m.fl., 

2016; Marquez & Azvedo-Pereira, 2009; Wang & Calvano, 2015). Förväntningen utifrån teori 

och hypoteser var att både män och kvinnor är högt idealistiska men att kvinnor är mer relativ-

istiska än män. Genus mäts i fråga 1, där respondenten fick svara på huruvida den är man eller 

kvinna. Man kodades som (0) och kvinna kodades som (1). Vi har valt att använda en binär 

könsindelning vilken uteslutande kategoriserar respondenten som antingen man eller kvinna. 

Denna indelning baseras att det i Sverige enbart finns två juridiska kön, även om individer i 

vissa fall får byta juridiskt kön (SFS 1972:119). 

Utbildningsnivå har visats inverka på hur en individ tar till sig extern etisk påverkan (Welton 

m.fl., 1994). Vidare argumenterade vi för att utbildningsnivå avgör i vilket sammanhang en 

individ i vuxen ålder socialiseras på den tertiära nivån. Förväntningen kring denna variabel var 

att högre utbildningsnivå korrelerar positivt med idealistisk moralorientering och korrelerar ne-

gativt med relativistisk moralorientering. Utbildningsnivå mäts med hjälp av fråga 2: Vilken är 

din högsta avslutade utbildningsnivå? Denna fråga hade sju svarsalternativ vilka kodades som 
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Grundskoleutbildning (9), Gymnasial utbildning 2 år el. längre (11), Yrkeshögskola (13) Hög-

skola/Universitet 3 år (14), Högskola/Universitet 4 år (15) samt Högskola/Universitet 5 år el. 

längre (16). Dessa svarsalternativ valdes ut då de återspeglar det svenska utbildningssystemet 

(Öberg & Olsson, 2000). Vidare baserades kodningen på en uppskattning av den tid i år som 

dessa utbildningsnivåer motsvarar, vilket gör att utbildningsnivå erhölls som kontinuerlig vari-

abel.  

Tidigare studier har undersökt hur idealism och relativism påverkas av åldern och har funnit 

varierande resultat (Eynon m.fl., 1997; Marques & Azvedo-Pereira, 2009). Därför ombads re-

spondenterna att fylla i sitt födelseår. Förväntningen var att ålder korrelerar negativt med ide-

alism och positivt med relativism. Ålder mäts i fråga 3, där respondenten får fylla i sitt födel-

seår. Eftersom att vi inte ansåg det realistiskt att någon av respondenterna föddes under 2000-

talet valde vi att fylla i prefixet 19. Eftersom att ålder är en kvotvariabel med en absolut noll-

punkt valde vi att inte koda dessa svar då vi inte ansåg det nödvändigt (Bryman & Bell, 2011). 

Variabeln erfarenhet valdes ut för undersökningen då vi resonerade kring att erfarenhet till följd 

av socialisering på revisionsbyråer påverkar de moraliska värderingarna (Sellers & Fogarty, 

2010). Vidare argumenterade vi tidigare för att erfarenheten till följd av revisionsbyråernas 

struktur och natur kan inverka på individens moraliska orientering. Förväntningen för denna 

variabel var att erfarenhet korrelerar negativt med idealism och positivt med relativism. Erfa-

renhet mäts med hjälp av frågorna 4, 5 och 8: Hur många års arbetslivserfarenhet har du?, Hur 

många av dina yrkesverksamma år har du arbetat på revisionsbyrå? Samt Om du är auktori-

serad revisor, hur länge har du varit det? Dessa frågor hade öppna svarsalternativ där respon-

denten förväntades fylla i svaret med hela år. Denna indelning av erfarenhet i tre variabler ger 

även en möjlighet att analysera huruvida yrkeserfarenhet eller enbart byråerfarenhet påverkar 

moralorienteringen hos revisionsmedarbetare. Fråga 8 avsåg att mäta erfarenhet av auktorisat-

ion ifall en övervägande del av respondenterna skulle utgöras av enbart revisorer. 

Tidigare argumenterade vi utifrån befintliga studier för att revisionsbyråns storlek kan inverka 

på revisionsmedarbetarens moraliska orientering (Eynon m.fl., 1997; Sweeney & Roberts, 

1997). Förväntningen var att revisionsmedarbetares idealistiska moralorientering korrelerar po-

sitivt med byråstorlek. Även den relativistiska moralorienteringen förväntades korrelera posi-

tivt med byråstorleken. Byråstorlek mäts med hjälp av fråga 6: Vilken revisionsbyrå arbetar du 

på? Denna fråga använde de största sju revisionsbyråerna i svensk kontext som fasta svarsal-

ternativ men hade även svarsalternativ för ”Annan byrå” och ”Inte yrkesverksam”. Anledningen 
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till att de sju största byråerna användes var för att de ofta utgör del i större undersökningar 

såsom svenskt kvalitetsindex (Svensk kvalitetsindex, 2016). För studiens användbarhet i andra 

sammanhang än den specifika kontexten ansågs detta därför motiverat. Svarsalternativen var 

således BDO (1), Deloitte (2), EY (3), Grant Thornton (4), KPMG (5), Mazars (6), PwC (7), 

Annan (8), Inte yrkesverksam (9). Avsikten med denna fråga var att undersöka huruvida det 

finns någon skillnad mellan respondenterna beroende på vilken av de största sju byråerna i 

svensk revisionskontext de arbetade på. Vi ville även undersöka om det fanns någon skillnad 

mellan revisionsmedarbetarna på Big 4-byråer och revisionsmedarbetarna på mellanstora och 

mindre byråer. Därför gjordes en ytterligare omkodning av dessa variabler till dummy-variabler 

där Annan byrå (8) kodades om till en variabel för liten byrå där 1=liten byrå och 0=inte liten 

byrå. BDO (1), Grant Thornton (4) och Mazars (6) omkodades till en dummy-variabel för mel-

lanstor byrå där 1=mellanstor byrå och 0=inte mellanstor byrå. Slutligen omkodades svarsal-

ternativen Deloitte (2), EY (3), KPMG (5) och Pwc (7) till en dummy-variabel för Big 4-byrå 

där 1=Big 4-byrå och 0=inte Big 4-byrå. 

I den tidigare argumentationen hävdades ett samband mellan organisationsnivå och moralisk 

orientering. Denna argumentation grundade sig i ett resonemang om att individen socialiseras 

till att internalisera byråns intressen (Eynon m.fl., 1997; Marques & Azvedo-Pereira, 2009; 

Kung & Huang, 2013). Förväntningen utifrån hypoteserna var att organisationsnivå är negativt 

korrelerad med idealistisk moralorientering och positivt korrelerad med relativistisk moralori-

entering. Organisationsnivå mäts med hjälp av fråga 7: Vilken befattning har du på byrån? 

Markera samtliga alternativ som stämmer. Svarsalternativen kodades som Student i slutet av 

mina studier (0), Revisorsassistent (kortare än 1 år) (1), Revisorsassistent (längre än 1 år) (2), 

Godkänd revisor (3) Auktoriserad revisor (4), Chefsbefattning (5) och Partner/Delägare (6). 

Det gavs även ett svarsalternativ för Annat, vänligen ange ifall respondenterna inte kunde ka-

tegorisera sig som något av de angivna kategorierna. Kategoriseringen baserades på den indel-

ning av revisionsmedarbetare som är vanligt förekommande på revisionsbyråer (Carrington, 

2014). Kategoriseringen ska inte tolkas som en inbördes ordning utan är till för att kunna ana-

lysera resultaten på ett statistiskt lätthanterligt sätt. 

5.5 Analys 

Efter att den empiriska undersökningen genomförts sammanställdes datamaterialet i en rapport 

av det valda instrumentet för webbenkäter. Detta datamaterial sammanställdes automatiskt av 

Webbenkater.com i ett Exceldokument. Detta Exceldokument rensades sedan på personuppgif-

ter och kodades om enligt operationaliseringen. Efter en grundläggande rensning överfördes 
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datamaterialet till SPSS, som är ett dataverktyg för statistisk analys. För den statistiska analysen 

har en konfidensgrad på 95 % använts, för vilken signifikansnivån är 5 %. Denna signifikans-

nivå användes då den enligt Körner och Wahlgren (2015) utgör den lägsta signifikansnivån där 

sambanden kan anses vara statistiskt giltiga. Även en signifikansnivå på 10 % användes i ana-

lysen men då enbart för att illustrera svaga samband (ibid.). Signifikansnivån på 10 % har dock 

inte att använts för att acceptera eller förkasta hypoteser.  

Inledningsvis genomfördes en beskrivande statistisk analys för att undersöka sammansätt-

ningen av det insamlade datamaterialet, denna analys återfinns i avsnitt 6.1. Vidare har en fak-

toranalys genomförts för att undersöka validiteten i mätningen av de beroende variablerna, ide-

alism och relativism. Denna faktoranalys kan vara till nytta för att undersöka om frågorna mäter 

det som avsågs att mäta (Pallant, 2013). Huvudmetoden för den statistiska analysen utgår från 

multipel linjär regressionsanalys men även bivariat korrelationsanalys vilken grundar sig i Spe-

arman’s icke-parametriska korrelation har genomförts. Dessa metoder användes för att under-

söka om de oberoende faktorerna har samband med de beroende faktorerna. Vidare användes 

multipel regressionsanalys för att undersöka om modellen som helhet är signifikant för de be-

roende variablerna idealism eller relativism. Den multipla regressionen har därför genomförts 

uppdelad på de två beroende variablerna. 

5.6 Reliabilitet och validitet 

För kvantitativa studier är det av stor vikt att studien är utförd på ett sådant sätt att samma 

metodik kan upprepas för en liknande population och generera liknande resultat (Bryman & 

Bell, 2011). Om detta är möjligt kan studien anses ha reliabilitet. För denna studie har Forsyths 

(1980) EPQ använts som mätinstrument för att undersöka moralorientering hos respondenterna. 

I och med att detta mätinstrument tidigare med framgång har använts för att undersöka idealism 

och relativism hos individer (Forsyth, Nye, & Kelley, 1988; Kung & Huang, 2013; Marques & 

Azvedo-Pereira, 2009; Wang & Calvano, 2013) kan slutsatsen dras att detta mätinstrument har 

reliabilitet. För det totala mätinstrumentet som tagits fram i denna studie i form av enkäten kan 

tillförlitligheten testas genom att genomföra undersökningen igen för samma population. Med 

hänsyn till den begränsade tidsramen för studiens genomförande är detta dock inte möjligt för 

denna studie, men metodiken är beskriven på att sådant sätt att utomstående kan genomföra 

samma undersökning. Vidare stärks reliabiliteten genom att en mindre pilotstudie genomfördes 

och bekräftade att frågorna tolkades på det sätt som var avsett. Reliabiliteten stärks troligtvis 

även av att svaren behandlas konfidentiellt, vilket borde göra respondenterna tryggare med att 

besvara frågorna på ett korrekt sätt. 
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En undersöknings validitet utgörs av att den använda metoden mäter det som är avsikten med 

studien (Bryman & Bell, 2011). Eftersom att tidigare studier gjorts där EPQ använts som mät-

instrument för idealistisk och relativistisk moralorientring (Forsyth mfl.,1988; Kung & Huang, 

2013; Marques & Azvedo-Pereira, 2009; Wang & Calvano, 2013), antas detta mätinstrument 

ha en hög validitet för mätning av detta. För att ytterligare kontrollera validiteten för detta mått 

har faktoranalys och Cronbach’s Alpha-test genomförts för de frågor som mäter idealism och 

relativism. Dessa analyser kan bidra med insikt kring huruvida det kan hävdas att dessa frågor 

mäter respektive variabel korrekt. Vidare stärktes validiteten för den insamlade empirin då pro-

cessen med sammanställande av svar till hög grad automatiserades genom direkt överföring till 

Excel och SPSS. Detta minskade risken för inmatnings- eller avläsningsfel. Vidare har materi-

alet kontrollerats manuellt vid rensning av felformulerade svar, såsom extra angivelser av årtal 

med mera, vilket borde styrka att det empiriska materialet är representativt för studien. 

5.7 Forskningsetiska beaktanden 

Enligt Denscombe (2016) finns fyra huvudsakliga principer som skall beaktas i samband med 

forskning relaterad till människor. Dessa principer innebär att skydda de deltagande individer-

nas intressen, att garantera frivilligheten och informerat samtycke för deltagandet, att undvika 

falska förespeglingar och att forskningen bedrivs med vetenskaplig integritet samt följer lag-

stiftningen (ibid.).  

För att skydda deltagarnas intressen har åtgärder vidtagits för att säkerställa att personuppgif-

terna behandlas konfidentiellt. Eftersom att den valda datainsamlingsmetoden var webbenkäter 

aktualiseras frågan om datasäkerhet, vilken diskuteras i avsnitt 5.7.1. Anonymiteten i enkätför-

farandet var systematiserad på ett sådant sätt att det inte går att ta reda på vem som angett vilka 

svar, förutom i det fall då mailadresser angavs i slutet av enkäten. Att uppge mailadress var helt 

frivilligt och syftade enbart till att kunna förse respondenterna med en sammanfattning av denna 

studie. Genom mailadresserna hade det kunnat vara möjligt att ta reda på namn, efternamn och 

byråtillhörighet. Därför har särskild försiktighet använts vid hanteringen av dessa uppgifter (se 

vidare avsnitt 5.7.1). Övriga insamlade enkätsvar innehöll inga uppgifter vilka kunde göra de 

enskilda respondenterna identifierbara. Vid genomförandet av enkätstudien gavs responden-

terna en kort introduktion till studien vilken syftade till att informera respondenterna om vad 

studien behandlar. Vidare gavs respondenterna möjlighet att ta del av studien när denna är fär-

digställd. Dessa åtgärder vidtogs för att deltagandet skulle baseras på informerat samtycke till 

att delta i undersökningen. Vidare var enkäten helt frivillig och respondenterna kunde avbryta 

deltagandet när de ville genom att lämna det webbaserade formulär där enkäten besvarades. 
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Det fanns inte heller något tvång i formuläret att svara på alla frågor, alla frågor kunde hoppas 

över i det fall då respondenten önskade göra detta. Detta garanterade frivillighet i deltagandet. 

Ett önskemål mottogs också från en av de kontaktade revisionsmedarbetarna om att inte få fler 

förfrågningar om enkätdeltagande utskickade via mail. Detta föranledde att vi raderade perso-

nens mailadress från vår maillista och underlät att skicka påminnelsemail till denne. 

För att uppfylla kriteriet som behandlar att undvika falska förespeglingar har vi i alla kontakt-

försök med respondenter och studentansvariga informerat om att undersökningen ingick i en 

studie. Vidare har vi lämnat ut våra kontaktuppgifter för att uppvisa transparens i vilka vi är 

och i vilket syfte vi genomför undersökningen. Uppgifter till vår handledare har också lämnats 

ut i samband med mailkontakt i det fall respondenten önskade komma i kontakt med en person 

som hade inblick i undersökningen men var mer objektivt förhållen till studien än oss. Den 

vetenskapliga integriteten säkerställdes genom kontinuerliga diskussioner med vår handledare 

om vilket tillvägagångssätt som var lämpligt. Vidare granskades enkäten av både vår handle-

dare och en annan person vilken arbetade vid Högskolan Kristianstad. Denna handlingsväg sä-

kerställde att respondenterna inte led skada eller att förfarandet på annat sätt var olämpligt ur 

forskningssynpunkt (Denscombe, 2016). Vidare har integritet upprätthållits genom kontinuer-

liga referenser till tidigare forskning (ibid.). Eftersom att studien ingår i en högskoleutbildning 

på grundnivå omfattas denna inte av lagar om etikprövning (SFS 2003:460). 

5.7.1 Datasäkerhet 

Som nämnts genomfördes undersökningen som en enkätundersökning vilken distribuerades ge-

nom Webbenkater.com. Inför distribution av enkäterna undersöktes vilken policy detta distri-

butionsverktyg hade gällande spridning av personuppgifter och enkätsvar. Eftersom att det 

valda enkätverktyget använde sig av datakryptering och säkra anslutningar för att förhindra att 

utomstående får tillgång till materialet bedömdes detta verktyg vara lämpligt (WebbEnkäter, 

2017). Vidare försäkrar företaget bakom enkätverktyget att inga uppgifter förutom de som upp-

ges av kontoinnehavaren kan komma att användas av företaget. Företaget bakom hemsidan, 

enuvo GmbH, förpliktar sig också att inte använda sig av enkätsvaren på något sätt och att inte 

sprida dessa till tredje part (ibid.). 

Respondenterna gavs i slutet av enkäten alternativet att uppge en mailadress dit de önskade få 

resultaten av studien skickade. Eftersom att många av dessa mailadresser innehöll personupp-

gifter i form av namn, efternamn och byråtillhörighet, kunde enkätsvaren eventuellt kopplas till 

enskilda individer. Detta aktualiserade en risk för att det statistiska materialet vid eventuell stöld 
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eller annan spridning skulle kunna användas för att koppla enkätsvar till en specifik individ. 

Med bakgrund av denna risk behövde särskild försiktighet användas i hanteringen av uppgif-

terna. Därför raderades mailadresserna ur materialet som användes för statistisk analys och 

omöjliggjorde kopplingar av svaren till dessa enskilda respondenter. Vidare hanterades filerna 

innehållande dessa uppgifter på sätt som innebar att de alltid var lösenordskyddade. Vid avslu-

tandet av studien raderades alla enkätsvar från den databas dit de insamlats för att vidare för-

hindra att uppgifterna spreds. 

  



 

44 

 

6. Resultat och analys 

I detta avsnitts återges de resultat vilka insamlats genom enkätundersökningen. Avsnittet inleds 

med en beskrivning av fördelningen av de olika variablerna för det insamlade materialet. Vidare 

genomförs reliabilitetstester för de svar som initialt avsågs att sammanslås till två olika variab-

ler. Dessa test resulterar i en ny mätning av de beroende variablerna vilka benämns LS idealism 

och LS relativism. Sedan redovisas korrelationsmatriserna för de olika variablerna, vilka slut-

ligen resulterar i en modellprövning genom multipel linjär regressionsanalys.  

6.1 Beskrivande statistik 

Totalt påbörjades 398 av de utskickade enkäterna varav 312 fullföljdes. Av dessa var 183 en-

käter fullständigt besvarade för frågorna vilka mätte idealism och relativism. För att kunna ge-

nomföra en fullständig analys av idealismnivåer och relativismnivåer hos respondenten, kräv-

des fullständiga svar för de frågor vilka låg till grund för beräkningen av undersökningens två 

beroende variabler. I nedanstående avsnitt redogörs för sammansättningen av de 183 enkätsva-

ren vilka ansågs vara adekvata för att basera analysen på.  

Det är mycket svårt att för denna undersökning beräkna en svarsfrekvens då vi genom att kon-

takta studentansvariga försökt att åstadkomma en snöbollseffekt för att komma i kontakt med 

fler revisionsmedarbetare (Denscombe, 2016). Det är därför svårt att veta hur många som totalt 

erbjudits att delta i undersökningen. Vi känner till det antal som vi kontaktat via mail, (se avsnitt 

5.3) men för de resterande kan vi inte med säkerhet ange hur många av de studentansvariga 

som vidarebefordrat enkäten och till hur många. 

Av 183 enkätsvar besvarades 120 stycken av män och 60 stycken av kvinnor vilka redovisas i 

tabell 6.1. Tre personer uppgav inte sitt kön. Vad denna snedfördelning av kön hos responden-

terna beror på är svårt att med säkerhet uttala sig om då vi inte undersökt hur stor del av de 

kontaktade revisionsmedarbetarna som är män och kvinnor. Möjligen har enkäten skickats till 

färre kvinnor än män, vilket i så fall kan förklara den låga andelen kvinnor som besvarat enkä-

ten. Enligt revisorsinspektionens statistik från maj 2017 finns dock en liknande fördelning av 

män och kvinnor bland auktoriserade och godkända revisorer. Av denna målgrupp är 33,82 % 

av de godkända och auktoriserade revisorerna kvinnor och 66,18 % är män 

(Revisorsinspektionen, 2017). Det finns därför stor likhet mellan fördelningen för revisions-

branschen och det för denna studie insamlade materialet, vilket ger en svag indikation om att 

det statistiska materialet är representativt för könsfördelningen i hela populationen. Det går 
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dock inte att med säkerhet yttra sig i denna fråga, då det är okänt hur könsfördelningen ser ut 

för de övriga befattningarna. 

Tabell 6.1 Könsfördelning 

 Antal Andel 

Man 120 65,6 % 

Kvinna 60 32,8 % 

Ej uppgett 3 1,6 % 

Totalt 183 100 % 

 

Av de 183 svaren uppgav samtliga individer sitt födelseår. Utifrån detta beräknades ålder i hela 

år. Åldersfördelningen för dessa presenteras i tabell 6.2. Medianåldern på respondenterna var 

40,0 år och medelvärdet för dessa var 41,5 år med en standardavvikelse på 13,1 år. Den yngsta 

respondenten var 22 år gammal och den äldsta respondenten var 77 år.  

Tabell 6.2 Åldersfördelning  

Medelvärde 41,5 

Median 40,0 

Standardavvikelse 13,1 

Max 77 

Min 22 

 

Fördelningen av utbildningsnivå illustreras i tabell 6.3. Eftersom att ingen av respondenterna 

angav yrkeshögskoleutbildning eller grundskoleutbildning som utbildningsnivå kommer dessa 

kategorier inte att användas i analysen. Vidare utgjordes gruppen gymnasieutbildade enbart av 

tre personer, varför inte heller denna grupp kommer att inkluderas i analysen då antalet är så 

litet att det inte utgör ett representativt urval (Körner & Wahlgren, 2015). Som kan utläsas av 

tabellen bestod det studerade urvalet av en majoritet av revisionsmedarbetare vilka har fyraårig 

universitetsutbildning. 
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Tabell 6.3 Fördelning av utbildning hos revisionsmedarbetarna 

 Antal Andel 

Femårig universitetsutbildning 29 15,8 % 

Fyraårig universitetsutbildning 108 59,0 % 

Treårig universitetsutbildning 43 23,5 % 

Yrkeshögskoleutbildning 0 0 % 

Gymnasieutbildning 3 1,6 % 

Grundskoleutbildning 0 0 % 

Totalt 183 100 % 

 

Yrkeserfarenhet mättes utifrån två faktorer där den ena syftade till att undersöka total yrkeser-

farenhet och den andra syftade till att undersöka byråerfarenhet, det vill säga hur många år 

respondenterna har arbetat på en revisionsbyrå. Detta illustreras i tabell 6.4. Eftersom att total 

yrkeserfarenhet uppvisade ett något högre medelvärde än det för byråerfarenhet finns anledning 

att anse att denna indelning kan illustrera olika tidsberoende variabler hos individen, varför de 

i fortsättningen kommer användas som två skilda variabler. 

Tabell 6.4 Erfarenhetsfördelning i antal år 

 Tot. yrkeserfarenhet Byråerfarenhet 

Medelvärde 17,9 15,1 

Median 15,0 12,0 

Standardavvikelse 12,88 12,73 

Min 0 0 

Max 50 50 

 

I tabell 6.5 redovisas den av respondenterna angivna byråtillhörigheten. I analysen kommer 

denna uppdelning inte att göras då antalet svar för vissa av byråerna är mycket lågt. Istället 

kommer byråerna att delas upp efter byråsegment, där Deloitte, EY, KPMG och PwC behandlas 

som ”Big 4-byråer”. Vidare behandlas BDO, Mazars och Grant Thornton som ”mellanstor 

byrå” och Annan byrå behandlas som ”liten byrå”. Detta innebär att 84 revisionsmedarbetare 

arbetade för Big 4-byråer, 31 för mellanstor byrå och 63 för liten byrå. I den fortsatta analysen 

exkluderas de som angett att de inte är yrkesverksamma, då dessa inte kan anses tillhöra någon 

byrå som influerar deras moraliska orientering. En person har inte angett byråtillhörighet och 

kommer därför inte heller att inkluderas i analysen. 
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Tabell 6.5 Fördelning mellan revisionsbyråer i urvalet 

 Antal Andel 

Deloitte 3 1,6 % 

EY 25 13,7 % 

KPMG 27 14,8 % 

PwC 29 15,8 % 

BDO 21 11,5 % 

Grant Thornton 6 3,3 % 

Mazars 4 2,2 % 

Annan byrå 63 34,4 % 

Inte yrkesverksam 4 2,2 % 

Ej uppgett 1 0,5 % 

Totalt 183 100 % 

 

Vad gäller fördelningen av revisionsmedarbetare på olika organisationsnivåer fann vi att av de 

183 respondenterna var 50 partners, 66 var revisorer, 60 var revisorsassistenter och 5 var stu-

denter. Detta illustreras i tabell 6.6. Eftersom att antalet studenter var litet kommer denna grupp 

inte att studeras vidare i samband med den multipla regressionsanalysen, då urvalet av denna 

grupp kan anses vara för litet för en tillförlitlig analys (Körner & Wahlgren, 2015). 

Tabell 6.6 Fördelning av organisationsnivå i urvalet 

 Antal Andel 

Partner 50 27,3 % 

Revisor 66 36,1 % 

Revisorsassistent 60 32,8 % 

Student 5 2,7 % 

Ej angett 2 1,1 % 

Totalt 183 100 % 

 

Av samtliga revisionsmedarbetare var 19 partners i chefsbefattning och 13 revisorer i chefsbe-

fattning. Dessa förhållanden presenteras i tabell 6.7. Eftersom att stor andel av alla chefer ut-

gjordes av partners ansågs inte en rangordning av partners som är chefer respektive revisorer 

som är chefer tillföra studien någonting. Vidare ansågs att en kategorisering av respondenterna 

i alltför många kategorier skulle bidra till att inga slutsatser kan dras om de enskilda grupperna, 

eftersom att antalet personer i varje grupp skulle bli mycket litet. Denna uppdelning hade ökat 
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osäkerheten i slutsatserna som kan dras om varje grupp eftersom att antalet individer inklude-

rade i analysen minskar. Med anledning av detta kategoriserades respondenterna enbart utifrån 

partner, revisor, revisorsassistent och student i olika dummy-variabler. Ingen hänsyn har alltså 

tagits till huruvida respondenterna är i chefsposition eller inte. I dessa dummy-variabler har 

individerna placerats i den kategori som kan anses vara den högsta av de som de uppgett. Till 

exempel blev en person som både är auktoriserad revisor och partner placerad i gruppen partner. 

Vidare var fördelningen av revisionsmedarbetare relativt jämnt uppdelad mellan partners, revi-

sorer samt revisorsassistenter. Detta förhållande motiverar uteslutning av variabeln som mäter 

auktorisationstid, eftersom att denna inte möjliggör någon jämförelse mellan de olika grup-

perna. Gruppen godkända och auktoriserade revisorer slogs samman till en variabel som kallas 

”revisor”. Detta föranleddes av att gruppen godkända revisorer inte i sig själv utgjorde ett stort 

nog urval för att analyseras skilt från de auktoriserade revisorerna. 

Tabell 6.7 Antal revisorer och partners vilka är chefer 

 Partner Revisor 

Chef 19 13 

Inte chef 31 53 

Totalt 50 66 

 

För att ytterligare skapa en förståelse om hur vårt urval är fördelat enligt Forsyths (1980) modell 

redogörs för materialets median samt medelvärde (se Tabell 6.8). Utifrån dessa värden gjordes 

en uppdelning av respondenterna i kategorierna situationist, absolutist, exceptionist och sub-

jektivist utifrån det redovisade materialet (se Tabell 6.9). Som tidigare nämnts i avsnitt 5.4.1 

användes materialets egna medianer för att avgöra gränsen mellan högt och lågt idealistisk re-

spektive relativistisk. Som framgår av tabell 6.8 är medianen 5,1 för idealism och 4,5 för relat-

ivism. 

Tabell 6.8 Medelvärde och median för idealistisk och relativistisk moralorientering 

 Idealism Relativism 

Medelvärde 5,02 4,46 

Median 5,10 4,50 

Totalt antal individer 183 183 

 

Fördelningen mellan de olika moraliska kategorierna redogörs i tabell 6.9. Det insamlade 

materialet bestod av 57 situationister, 39 absolutister, 53 exceptionister och 34 subjektivister. 



 

49 

 

Detta innebär att totalt 96 personer var högt idealistiska, 87 personer var lågt idealistiska; vidare 

var 91 personer högt relativistiska och 92 personer var lågt relativistiska. Denna fördelning 

indikerar att individerna i sina svar inte enbart instämt eller motsatt sig påståenden. 

Tabell 6.9 Fördelning över de olika moralorienteringarna  

Id
ea

li
sm

 

Relativism 

 Hög Låg Total 

Hög 57 39 96 

Låg 34 53 87 

Total 91 92 183 

 

6.2 Sammanslagning av variabler 

För att avgöra huruvida de frågor vilka avsåg att mäta faktorerna idealism och relativism utifrån 

EPQ utgjorde tillförlitliga mått vid sammanslagning till två variabler genomfördes faktoranalys 

och Cronbach’s Alpha-test (se Bilaga 7, Tabell 6.10 - 14). 

Initialt genomfördes en faktoranalys för att undersöka huruvida det fanns indikationer på att 

den sammanslagning av variabler vilken Forsyth (1980) anger för EPQ kunde användas för det 

insamlade materialet (se Bilaga 7, Tabell 6.10). Den initiala faktoranalysen genomfördes med 

samtliga frågor för både idealistiskt och relativistiskt betonade variabler, det vill säga hela re-

sultatet från delen av enkäten vilken baseras på EPQ. Dessa variabler insamlades, som tidigare 

nämnts, med hjälp av enkätfrågorna 9–28. Faktoranalysen använde Varimax-rotation och som 

riktvärde för att avgöra huruvida variabeln härrörde till den aktuella faktorn användes 0,3 som 

gränsvärde för att avgöra om frågan laddade högt nog att inkluderas i den aktuella faktorn (Pal-

lant, 2013). Faktoranalysen visade att materialet kunde delas in i sex faktorer, vilket inte över-

ensstämde med förväntningen att de EPQ-baserade frågorna enbart mätte två faktorer i form av 

de två beroende variablerna idealism och relativism. Samtidigt bestod de olika faktorerna till 

största del av frågor vilka mätte antingen idealism eller relativism, vilket indikerar att det ändå 

identifierade potential för sammanslagning av variablerna. Detta föranledde fortsatta försök att 

undersöka huruvida det fanns lämpligare sätt att mäta idealism och relativism på utifrån det 

aktuella materialet. 

Vidare genomfördes faktoranalyser av de enskilda kategorierna av variabler, där frågorna som 

avsåg idealistisk respektive relativistisk moralorientering testades enskilt (se Bilaga 7, Tabell 

6.11 & 6.12). Faktoranalysen resulterade i två faktorer för idealism och tre för relativism vilket 
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indikerar att mätningen av idealism uppvisar högre reliabilitet än mätningen av relativism. Fak-

toranalyser och Cronbach’s Alpha-värden för de nya variabelsammanslagningarna återfinns för 

idealism i Bilaga 7, tabell 6.13 respektive tabell 6.14 för relativism. Indelningen av variablerna 

i olika faktorer samt Cronbach’s Alpha-värden för de olika sammanslagningarna återfinns i 

sammanfattad form i tabell 6.15.  

Utöver faktoranalyserna genomfördes ett Cronbach’s Alpha-test för att undersöka huruvida de 

frågor som mäter idealism respektive relativism kan slås samman med hög reliabilitet. Enligt 

Pallant (2013) lämpar sig variabler för sammanslagning i det fall då Cronbach’s Alpha-värdet, 

som kan anta ett värde mellan 0 och 1, överstiger minst 0,7 men helst 0,8. Viss försiktighet bör 

användas vid analysen av Cronbach’s Alpha-värden för denna modell, då antalet sammanslagna 

variabler för de olika beroende variablerna är lika med eller understiger tio stycken. Cronbach’s 

Alpha tenderar att anta lägre värden ju färre variabler som inkluderas i analysen (Pallant, 2013). 

Forsyth m.fl. (1988) har tidigare använt EPQ och den tillhörande metoden för sammanslagning 

av variabler och uppmätt Cronbach’s Alpha-värden på 0,81 för idealism och 0,84 för relativism. 

Forsyth (2017) hävdar personligen att Cronbach’s Alpha för detta mätinstrument normalt vari-

erar mellan 0,73 och 0,84. Vidare använde även Kung & Huang (2008) Forsyths (1980) EPQ 

som mätinstrument, vilket genererade Cronbach’s Alpha-värden på 0,879 för idealism och 

0,819 för relativism. 

Vid test för samtliga av de frågor vilka avsåg mäta idealism utifrån EPQ erhölls ett Cronbach’s 

Alpha-värde på 0,817. För de frågor vilka avsåg undersöka relativism erhölls endast ett 

Cronbach’s Alpha-värde på 0,667 vilket inte når upp till gränsvärdet 0,7 för att kunna anse att 

frågorna mäter det som avses på ett sätt som ger hög reliabilitet (Pallant, 2013). Med anledning 

av detta undersöktes huruvida mätningen av relativism kunde förbättras genom uteslutning av 

någon av variablerna. Utifrån Cronbach’s Alpha-testets indikationer fann vi att en förbättring 

av Cronbach’s Alpha-värdet för variabeln som mäter relativism kunde åstadkommas genom att 

enbart använda frågorna 12, 16, 18, 21, 23 och 27. Detta genererade ett Alpha-värde om 0,713 

vilket är över det lägsta gränsvärdet för att sammanslagningen kan anses tillförlitlig och moti-

verad. Vid en faktoranalys av dessa frågor delades frågorna in i två faktorer, där enbart två 

frågor avvek från den första faktorn. Dessa var frågorna 21 och 27 (se Bilaga 7, Tabell 6.14).  

Vidare kunde en förbättring av Cronbach’s Alpha-värdet göras för idealism genom att enbart 

använda frågorna 9, 10, 13, 17, 20, 22 samt 28. Denna sammanslagning genererade ett 

Cronbach’s Alpha-värde om 0,844. Eftersom att det initiala Cronbach’s Alpha-testet indikerade 
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att måttet var reliabelt hade denna reducering egentligen inte behövt genomföras. Eftersom att 

en förbättring av Cronbach’s Alpha erhölls genom att reducera antalet faktorer trots att de då 

understeg tio stycken ansågs denna förbättring vara motiverad. Vidare var förbättringen så stor 

att måttet kan anses ha förbättrats mer än marginellt. Vid faktoranalys av dessa sju frågor kunde 

enbart en faktor identifieras, varför denna sammanslagning ansågs generera hög reliabilitet (se 

Bilaga 7, Tabell 6.13). 

De nya variablerna vilka togs fram genom den förbättrade sammanslagningen vilken baserades 

på faktoranalysen och Cronbach’s Alpha-test har använts i den fortsatta analysen av den totala 

modellen. Dessa nya värden för idealism och relativism beräknades genom en summering av 

värdena för de olika frågorna, vilka dividerades med antalet frågor inkluderade i mätningen. På 

detta sätt erhölls ett medelvärde för alla de inkluderade frågorna vilka beräknades på samma 

sätt som för EPQ variablerna. I fortsättningen kommer variablerna vilka baseras på den av For-

syth (1980) rekommenderade sammanslagningen benämnas EPQ idealism och EPQ relativism. 

De nya måtten som baseras på sammanslagning utifrån resultaten av faktoranalys och 

Cronbach’s Alpha kommer kallas LS idealism och LS relativism. Prefixet LS är baserat på 

denna studies författare, Lindstedt och Strandberg.  

Tabell 6.15 Sammanfattning av variabelsammanslagning 

 Alpha-

värde 
Antal frågor 

Antal 

faktorer 
Enkätfrågornas nr 

EPQ idealism 0,817 10 2 
9, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 

28 

EPQ relativism 0,667 10 3 
11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 26, 

27 

LS idealism 0,844 7 1 9, 10, 13, 17, 20, 22, 28 

LS relativism 0,713 6 2 12, 16, 18, 21, 23, 27 

 

6.3 Korrelationsmatris 

Innan analys genom multipel linjär regression genomfördes, konstruerades en korrelationsma-

tris. En korrelationsmatris kan ge indikationer om huruvida det finns samband mellan två en-

skilda variabler (Pallant, 2013). I korrelationsmatrisen har utbildning mätts i en skattning av 

utbildningens längd i hela år. I ett senare avsnitt är utbildning uppdelad i dummy-variabler (se 
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avsnitt 6.5.2). Vidare anges faktorerna byråstorlek och organisationsnivå som dummy-variab-

ler, där byråstorlek är indelad i liten byrå, mellanstor byrå och stor byrå. Organisationsnivå är 

indelad i dummy-variabler för student, revisorsassistent, revisor samt partner. För att undersöka 

skillnader mellan de dummy-variabler som består av mer än två kategorier, utbildningsnivå, 

byråstorlek och organisationsnivå, har multipla regressionsanalyser genomförts där olika grup-

per agerat referensgrupp (se avsnitt 6.5.2). I den ena korrelationsmatrisen har en sammanslag-

ning gjorts av de variabler som enligt Forsyth (1980) kan utgöra mätning av idealism och relat-

ivism (se avsnitt 6.4, Tabell 6.16). Detta innebär att idealism och relativism har mätts genom 

sammanslagning av frågorna hämtade från EPQ vilka avsåg att mäta de olika moraliska orien-

teringarna idealism och relativism hos individen. Försök att förbättra dessa mätningar har gjorts 

utifrån resultaten av faktoranalys och Cronbach’s Alpha-test (se avsnitt 6.2), varför en ytterli-

gare korrelationsmatris konstruerades utifrån LS-måtten (se avsnitt 6.4, Tabell 6.17). De iden-

tifierade korrelationerna analyseras i avsnitt 6.4. 

6.4 Bivariata korrelationer 

Nedan presenteras resultaten från de olika bivariata korrelationsanalyserna. Analyserna utgår 

från undersökning av Spearman-korrelationer eftersom att ett antal av faktorerna mäts med 

hjälp av dummy-variabler, varför Pearsons parametriska korrelation inte anses tillämplig (Pal-

lant, 2013). Pearson-korrelation har dock genomförts för att undersöka korrelationerna på ett 

sätt som är lämpligt för de kontinuerliga variablerna (ibid.). Pearson-korrelationen genererade 

däremot inga resultat för de kontinuerliga variablerna som avvek från de som kan presenteras 

med en Spearman-korrelation. Detta föranledde att analyser genom Spearman-korrelation an-

sågs tillräcklig för att illustrera korrelationerna. Först redogörs för de samband som identifierats 

med de beroende variablerna vilka baserar sig på den totala EPQ-mätningen. Sedan redogörs 

för de oberoende variablernas samband med de beroende variablerna LS idealism och LS relat-

ivism. Dessa variabler konstruerades efter sammanslagningen vilken baserar sig på Cronbach’s 

Alpha och faktoranalyserna. Båda analyserna genomförs för att illustrera eventuella skillnader 

i korrelationerna som baserar sig på de olika måtten. 

6.4.1 Bivariata korrelationer utifrån EPQ variabler 

Korrelationsmatrisen som baseras på mätningen av idealism och relativism utifrån Forsyths 

(1980) EPQ återfinns i tabell 6.16. De korrelationer som identifierats genom analys av denna 

korrelationsanalys presenteras nedan uppdelat på de två beroende variablerna EPQ idealism 

och EPQ relativism. 
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Tabell 6.16 Spearman-korrelationsmatris för mått baserade på EPQ variabler  

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 1              

2 ,184* 1             

3 ,011 ,119 1            

4 -,129+ -,084 ,124+ 1           

5 ,021 -,182* -,247** ,036 1          

6 ,020 -,180* -,231** -,024 ,968** 1         

7 -,006 -,231** -,277** ,034 ,962** ,935** 1        

8 ,082 -,156* -,106 ,076 ,031 ,020 ,095 1       

9 -,065 ,031 ,040 ,125+ ,019 ,034 -,007 -,434** 1      

10 -,034 ,138+ ,080 -,179* -,048 -,048 -,094 -,700** -,340** 1     

11 -,138+ -,061 -,168* ,104 ,425** ,414** ,452** -,215** ,076 ,165* 1    

12 ,116 -,121 -,065 ,079 ,303** ,280** ,333** ,463** -,077 -,422** -,461** 1   

13 ,041 ,201** ,209** -,100 -,631** -,611** -,675** -,269** ,017 ,268** -,428** -,525** 1  

14 -,008 ,037 ,096 -,132+ -,255** -,237** -,243** ,006 -,049 ,033 -,028 -,126+ -,117 1 

Signifikansnivå:  **<.01, *<.05, + < .1 

 

 

 

 

1. EPQ Idealism 8. Big 4-byå (dummy) 

2. EPQ Relativism 9.  Mellanstora byråer (dummy) 

3. Kön 10. Liten byrå (dummy) 

4. Utbildningslängd 11. Partner (dummy) 

5. Ålder 12. Revisor (dummy) 

6. Total yrkeserfarenhet 13. Revisorsassistent (dummy) 

7.  Byråerfarenhet 14. Student (dummy) 

 

6.4.1.1 EPQ idealism 

För den beroende variabeln EPQ idealism återfanns en svag korrelation med utbildningslängd 

som kontinuerlig variabel. Denna korrelation uppvisade en negativ korrelation med EPQ ideal-

ism, vilket tyder på att en längre utbildning innebär lägre nivåer av EPQ idealism hos revisions-

medarbetare. Eftersom att utbildningslängd även kan analyseras som dummy-variabel där de 

olika utbildningsnivåerna hanteras som kategorier, presenteras i avsnitt 6.5.2 en multipel 

regressionsanalys av denna variabel för att identifiera potentiella skillnader mellan de olika 

kategorierna. Vidare indikerar en svag korrelation att ett möjligt samband finns för att vara 

partner och ha relativt låga nivåer av EPQ idealism. I övrigt kunde inga samband påvisas för de 

oberoende variablernas korrelation med EPQ idealism. 
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6.4.1.2 EPQ relativism 

Även korrelationerna för variabeln EPQ relativism illustreras i korrelationsmatrisen (se Tabell 

6.16). Eftersom att en förbättring av dessa mått identifierades (se avsnitt 6.2), skall tolkningen 

av korrelationerna med denna variabel vara mycket försiktig eftersom att såväl faktoranalys 

som Cronbach’s Alpha-test indikerade att detta mått inte är reliabelt. 

En signifikant negativ korrelation mellan ålder och relativism identifierades vilken tyder på att 

den relativistiska moralorienteringen minskar med åldern. Vidare återfanns en signifikant ne-

gativ korrelation mellan total yrkeserfarenhet och nivåer av relativistisk moralorientering hos 

individen. Detta tyder på att den relativistiska moralorienteringen minskar med den totala yr-

keserfarenheten. Samma samband återfanns för relativism och yrkeserfarenhet från revisions-

byrå. Detta samband tycks vid den initiala analysen uppvisa högre signifikansnivåer än den 

andra mätningen av total yrkeserfarenhet. En misstanke om multikollinearitet mellan måtten 

ålder, total yrkeserfarenhet och ålder framkommer till följd av de presenterade korrelationerna 

(Pallant, 2013). Vid kontroll av korrelationsmatrisen för dessa återfanns att korrelationsnivå-

erna för dessa mått är mycket höga och uppvisar signifikansnivåer på 1 % -nivån, därför ge-

nomförs en multikollinearitetsanalys av dessa mått i avsnitt 6.5.1. 

Ett svagt positivt samband identifierades för dummy-variabeln medarbetare på liten byrå. Där-

emot finns ingen signifikant korrelation med den beroende variabeln relativism för revisions-

medarbetare på byråer av mellanstorlek. Detta samband analyseras vidare i avsnitt 6.5.2 med 

multipel regressionsanalys. 

För revisionsmedarbetares organisationsnivå återfanns också ett stark signifikant samband mel-

lan revisorsassistenter och relativism. För övriga organisationsnivåer återfanns inga signifi-

kanta korrelationer. Skillnader mellan relativism beroende på organisationsnivå hos revisions-

medarbetare utforskas vidare i avsnitt 6.5.2.2. 

6.4.2 Bivariata korrelationer för LS variabler 

Nedan redogörs för de samband som identifierats med hjälp av korrelationsmatrisen som base-

rats på LS idealism och LS relativism. Korrelationsmatrisen för dessa variabler återfinns i tabell 

6.17. 
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Tabell 6.17 Spearman-korrelationsmatris för LS variabler  

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 1              

2 ,120 1             

3 ,023 ,121 1            

4 -,120 -,058 ,124+ 1           

5 ,042 -,244** -,247** ,036 1          

6 ,046 -,241** -,231** -,024 ,968** 1         

7 ,014 -,280** -,277** ,034 ,962** ,935** 1        

8 ,055 -,125+ -,106 ,076 ,031 ,020 ,095 1       

9 -,084 -,027 ,040 ,125+ ,019 ,034 -,007 -,434** 1      

10 ,010 ,152* ,080 -,179* -,048 -,048 -,094 -,700** -,340** 1     

11 -,126+ -,042 -,168* ,104 ,425** ,414** ,452** -,215** ,076 ,165* 1    

12 ,105 -,131+ -,065 ,079 ,303** ,280** ,333** ,463** -,077 -,422** -,461** 1   

13 ,042 ,225** ,209** -,100 -,631** -,611** -,675** -,269** ,017 ,268** -,428** -,525** 1  

14 -,031 -,001 ,096 -,132+ -,255** -,237** -,243** ,006 -,049 ,033 -,028 -,126+ -,117 1 

Signifikansnivå:  **<.01, *<.05, + < .1 

 

 

 

 

1. LS Idealism 8. Big 4-byrå (dummy) 

2. LS Relativism 9. Mellanstor byrå (dummy) 

3. Kön 10. Liten byrå (dummy) 

4. Utbildningslängd 11. Partner (dummy) 

5. Ålder 12. Revisor (dummy) 

6. Total yrkeserfarenhet 13. Revisorsassistent (dummy) 

7.  Byråerfarenhet 14. Student (dummy) 

 

6.4.2.1 LS Idealism 

För LS idealism uppvisas inga fullt signifikanta korrelationer utan enbart ett svagt signifikant 

negativ samband för partners kvarstår. Detta resultat innebär att de svaga samband som identi-

fierats med hjälp av den EPQ-baserade variabeln för idealism inte kvarstår vid sammanslagning 

till LS idealism. 

6.4.2.2 LS Relativism 

I likhet med korrelationen mellan EPQ relativism och de oberoende faktorerna, identifierades 

även för detta mått signifikanta negativa korrelationer för måtten ålder, total yrkeserfarenhet 

och yrkeserfarenhet från revisionsbyrå. Korrelationerna för ålder och total yrkeserfarenhet upp-

visade starkare signifikansnivåer än vad som uppmättes för EPQ relativism. 

Vad gäller storleken på byrån där revisionsmedarbetaren arbetar kunde ett svagt signifikant 

negativt samband identifieras för revisionsmedarbetare på Big 4-byråer. För revisionsmedarbe-

tare på byråer av mellanstorlek kunde ingen signifikant korrelation påvisas. Däremot kunde 
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signifikant positiv korrelation för revisionsmedarbetare på små byråer påvisas, vilket tyder på 

att revisionsmedarbetare på små byråer är mer relativistiska. Vad gäller organisationsnivån för 

revisionsmedarbetare återfanns en svagt signifikant negativ korrelation för revisorer vilken in-

dikerar att revisorer uppvisar lägre nivåer av LS relativism. Vidare kunde ett signifikant sam-

band för revisorsassistenter påvisas vilket indikerade att dessa uppvisar högre nivåer av LS 

relativism. 

6.5 Multipel regressionsanalys 

Multipel regressionsanalys är en analysmetod vilken undersöker förhållandet mellan en bero-

ende variabel och två eller fler oberoende variabler (Pallant, 2013). Multipel regressionsanalys 

lämpar sig därför för att prova modellen i denna studie, givet att ett par förutsättningar är upp-

fyllda. Enligt Pallant (2013) lämpar sig multipel regressionsanalys enbart då multikollinearitet 

inte föreligger mellan några av de variabler som används i den multipla regressionen. Detta har 

undersökts genom att korrelationsmatrisen för samtliga av de analyserade variablerna har ana-

lyserats. En indikation om multikollinearitet identifierades i korrelationsmatrisen, eftersom att 

ålder, byråerfarenhet och total yrkeserfarenhet uppvisade Spearman-korrelationer vilka över-

steg det av Pallant (2013) angivna maximala gränsvärdet 0,7. I avsnitt 6.5.1 analyseras denna 

indikation för eventuell uteslutning av variabler från den multipla regressionsanalysen.  

Ytterligare en förutsättning för att multipel korrelationsanalys ska kunna användas är att urvalet 

som testas är av tillräcklig storlek (Pallant, 2013). Även denna förutsättning är uppfylld i denna 

studie. Den sista förutsättningen för att multipel regressionsanalys ska kunna användas som 

analysmetod är att residualerna från den multipla regressionsanalysen är normalfördelade 

(ibid.). Materialet måste dessutom rensas från eventuella outliers, då multipel regressionsanalys 

är ett mått vilket är mycket känsligt för denna typ av avvikelser (ibid.). Residualerna från den 

multipla regressionen analyserades för att finna outliers för materialet, det vill säga residualer 

som uppvisar värden över 3,3 eller under -3,3 (ibid.). De observationer som gav upphov till 

dessa värden rensades ur det statistiska underlaget, varför antalet observationer i den multipla 

regressionsanalysen enbart uppgår till 171 respondenter. 

Multipel regressionsanalys har även använts för att undersöka hur olika kategorivariabler skiljer 

sig från varandra. Detta har gjorts eftersom att även samband vilka inte är linjärt korrelerade 

med LS idealism och LS relativism kan vara av intresse, eftersom att eventuella samband kan 

påvisa skillnader mellan de olika grupperna. Skillnader i LS relativism-nivåer vilka inte är lin-

jära korrelationer utan korrelerar med att ha en viss utbildningsnivå, tillhöra en viss byrå eller 
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ha en viss befattning på revisionsbyrå kan vara av intresse för att till exempel identifiera socia-

lisationsfaktorer i den specifika gruppen som påverkar moralorienteringen. De oberoende kate-

gorivariablerna som har undersökts mot de beroende variablerna är utbildningsnivå, byråstorlek 

och organisationsnivå.  

6.5.1 Analys av multikollinearitet  

Eftersom att måtten för ålder, total yrkeserfarenhet och byråerfarenheter påvisades ha hög kor-

relation i båda korrelationsmatriserna (se Tabell 6.16 och 6.17) fanns anledning att undersöka 

dessa mått med hjälp av multikollinearitetsanalys i SPSS. Resultatet från dessa mätningar re-

dovisas i tabell 6.18. Vid multikollinearitetsanalys har de beroende variablerna LS idealism och 

LS relativism använts vilka gav samma värden för multikollinearitetsanalysen. 

Tabell 6.18 Analys av multikollinearitet för tre variabler mot beroende variabler 

Variabel VIF 

Ålder 27,026 

Total yrkeserfarenhet 23,656 

Byråerfarenhet 10,168 

 

Enligt Pallant (2013) är det övre gränsvärdet för multikollinearitet en Variance inflation factor 

(VIF) på 10. Om VIF överstiger 10 föreligger därför multikollinearitet. Av multikollinearitets-

analysen framkommer därför att ålder, total yrkeserfarenhet och byråerfarenhet samvarierar allt 

för mycket och att de därför inte bör användas i samma modell som testas genom regressions-

analys. Eftersom att den högsta signifikansnivån för korrelation enligt korrelationsmatrisen ut-

går från byråerfarenhet, har enbart byråerfarenhet använts och variablerna ålder och total yr-

keserfarenhet uteslöts i modellprövningen. 

6.5.2 Multipel regression med dummy-variabler 

Det statistiska underlaget för studien består av fyra faktorer vilka kan mätas med dummy-vari-

abler då de kan delas upp i kategorier. Dessa faktorer är kön, utbildningsnivå, byråstorlek och 

organisationsnivå. Eftersom att kön enbart består av två variabler kan denna analyseras med 

enkel korrelation som gjorts i korrelationsmatriserna för båda mätningarna av de beroende va-

riablerna (se avsnitt 6.4, Tabell 6.16 & Tabell 6.17). 

För att undersöka huruvida det finns skillnader i moralisk orientering mellan revisionsmedar-

betarna med olika utbildning, på byråer av olika storlek och med olika organisationsnivå har 
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multipel regressionsanalys använts. Analysen genomfördes genom att dummy-variablerna sys-

tematiskt användes som referensgrupp i tur och ordning. Dessa analyser finns sammanställda i 

bilaga 8 för LS idealism och bilaga 9 för LS relativism. 

6.5.2.1 Variationer i LS idealism mellan grupper 

Resultatet från den multipla regressionen påvisade inga signifikanta skillnader mellan revis-

ionsmedarbetarnas LS idealismnivåer beroende på vilket storlekssegment deras byråtillhörighet 

föll inom (se Bilaga 8, Tabell 6.19). Det fanns däremot signifikans vilken stödjer att revisions-

medarbetare med femårig universitetsutbildning är mindre LS idealistiska än revisionsmedar-

betare med fyraårig universitetsutbildning (se Bilaga 8, Tabell 6.20). 

Slutligen har signifikans kunnat påvisas vilken indikerar att revisorer är mer LS idealistiska än 

revisionsmedarbetare som är partners och delägare (se Bilaga 8, Tabell 6.21). Det finns också 

signifikans vilken indikerar att även revisorsassistenter är mer LS idealistiska än partners och 

delägare. Detta samband finns även omvänt, vilket styrker indikationen om att det finns ett 

förhållande mellan dessa grupper. 

6.5.2.2 Variationer i LS relativism mellan grupper 

Resultatet från den multipla regressionen för LS relativism påvisade att revisionsmedarbetarna, 

uppdelade utifrån byråstorlek, enbart visade ett samband mellan medarbetare på Big 4- och små 

revisionsbyråer (se Bilaga 9, Tabell 6.22). Detta samband var svagt signifikant och indikerar 

att revisionsmedarbetare på små byråer är mer LS relativistiska än revisionsmedarbetare på Big 

4-byråer. Sambandet var även omvänt signifikant och indikerar att revisionsmedarbetare på Big 

4-byråer är mindre LS relativistiska än revisonsmedarbetare på små byråer. I övrigt visar ana-

lysen av revisionsmedarbetare uppdelade på byråstorlek inte några samband. 

Utbildningsnivå kunde inte påvisas ha någon effekt på LS relativistisk moralorientering hos 

revisionsmedarbetare (se Bilaga 9, Tabell 6.23). Inga skillnader mellan revisionsmedarbetare 

vilka kunde relateras till utbildningsnivå kunde identifieras. 

De samband vilka kunde påvisas genom analys av organisationsnivå indikerade skillnader i LS 

relativistisk moralorientering mellan revisorsassistenter, revisorer och partners (se Bilaga 9, 

Tabell 6.24). De skillnader som identifierades indikerar att revisorsassistenter är mer LS rela-

tivistiska än både revisorer och partners. Inga övriga samband illustrerades i denna analys, vil-

ket indikerar att enbart revisorsassistenter uppvisar avvikande nivåer för LS relativism. 



 

59 

 

6.5.3 Multipel regressionsanalys av modellen 

För att prova modellen i sin helhet har multipel regressionsanalys genomförts. Den multipla 

regressionsanalysen har genomförts för vardera av de beroende variablerna LS idealism och LS 

relativism för att identifiera de oberoende variablernas effekt på dessa. Eftersom att ålder, total 

yrkeserfarenhet och byråerfarenhet uppvisade multikollinearitet har endast yrkeserfarenhet från 

revisionsbyrå inkluderats i regressionen (se avsnitt 6.5.1). Yrkeserfarenhet från revisionsbyrå 

valdes ut med anledning av att denna variabel uppvisade högst signifikansnivå för korrelation 

med den beroende variabeln LS relativism. Eftersom ingen av de mått som uppvisade multi-

kollinearitet i övrigt korrelerade med LS idealism ansågs därför detta val inte påverka den mul-

tipla regressionen för denna beroende variabel. En kontroll gjordes där ålder och yrkeserfaren-

het användes i den multipla regressionen, vilket sänkte förklaringsgraden (R2) marginellt för 

hela modellen. Med anledning av detta inkluderas enbart byråerfarenhet i den multipla regress-

ionen då denna genererar högst förklaringsgrad. 

6.5.3.1 LS idealism 

Multipel linjär regression genomfördes för att prova hela modellen och analysera huruvida de 

oberoende variablerna kunde påvisas ha någon effekt på den beroende variabeln LS idealism 

(se Bilaga 10, Tabell 6.25). Eftersom att den multipla regressionen med dummy-variabler (se 

avsnitt 6.5.2.1) gav indikationer om att enbart femårig universitetsutbildning kan påvisas ha 

samband med LS idealismnivåer hos revisionsmedarbetare, har enbart denna variabel inklude-

rats i analysen. De andra utbildningsnivåerna användes som referensgrupp i den multipla 

regressionsanalysen. Övriga förutsättningar för den multipla regressionsanalysen för LS ideal-

ism var att partners användes som referensgrupp. Detta val föranleddes av att de samband vilka 

tidigare identifierats, är de samband för revisorsassistenter och revisorer som upptäcktes vid 

den multipla regressionen av organisationsnivå när partners utgjorde referensgrupp (se Bilaga 

8, Tabell 6.21). Eftersom att det därför borde finnas samband vilka indikerar det omvända för-

hållandet, ansågs en jämförelse med partners som referensgrupp vara av särskilt intresse. 

Resultatet av den multipla regressionen kunde inte som helhet påvisa någon signifikant regress-

ion varför modellen som helhet inte kan användas. Däremot kunde en signifikant regression 

påvisas när enbart femårig universitetsutbildning och partner användes i samma regression (se 

Tabell 6.26). Dessa variabler är dummy-variabler varför den multipla regressionen ska ses som 

hur dessa individers moral förhåller sig jämfört med resten av populationen. I denna regression 

är partner inom gränsen för signifikans, men universitetsutbildning uppvisar enbart svag signi-
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fikans. Båda de standardiserade beta-koefficienterna är negativa, varför dessa faktorer kan in-

dikera lägre nivåer av LS idealistisk moralorientering hos revisionsmedarbetare med dessa 

egenskaper. 

Tabell 6.26 Multipel regression med femårig universitetsutbildning och partner 

 Std. B Std. Fel 

Femårig universitetsutbildning -0,146+ 

 

0,232 

Partner -0,166* 0,191 

Signifikansnivå: **<.01, *<.05, + < .1 

 

Sig: 0,000 

Adj. R2 = 0,043  

VIF, högst = 1,012 

F = 4,792 

 

 

 

I tabell 6.26 redovisas den justerade modell vilken enligt våra tester tycks generera högst för-

klaringsgrad och tydligast signifikans. En tydlig indikation om att partners avviker från de öv-

riga revisionsmedarbetarna illustreras genom detta samband. Sambandet som påvisas genom 

den multipla regressionen är negativt, det vill säga partners är mindre LS idealistiska än övriga 

revisionsmedarbetare. Vidare finns svag signifikans vilken påvisar att revisionsmedarbetare 

med femårig universitetsutbildning är mindre LS idealistiska än övriga revisionsmedarbetare. 

En kontroll av hur stor andel av revisionsmedarbetarna med femårig universitetsutbildning vi-

sar att 39,3 % av dessa är partners eller delägare. Samtidigt uppvisade analysen av residualerna 

svaga tendenser till heteroskedasticitet genom studerande av sammanställning i spridningsdia-

gram. Tendensen till heteroskedasticitet föranleder att den totala modellen potentiellt inte kan 

anses vara lämplig att använda för att förklara LS idealism hos revisionsmedarbetare (Pallant, 

2013). Det är dock svårt att dra denna typ av slutsats genom att studera diagram över residualer, 

varför indikationen om heteroskedasticitet skall tolkas med försiktighet. En ytterligare indikat-

ion på att denna modell skall tolkas med försiktighet är att Kolmogorov-Smirnov-test visade att 

residualerna för denna analys inte är normalfördelade. 

6.5.3.2 LS relativism 

Eftersom att multikollinearitet kunde påvisas föreligga för ålder, total yrkeserfarenhet och yr-

keserfarenhet från revisionsbyrå (se 6.5.1) användes enbart yrkeserfarenhet från revisionsby-

rån i den multipla regressionen. Vidare användes i denna modell revisorsassistent som refe-

rensgrupp för organisationsnivå, då två samband i den multipla regressionen för denna faktor 

kunde identifieras med revisorsassistent som referensgrupp (se Bilaga 9, Tabell 6.24). Vid 
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analys av residualspridningen för den multipla regressionen för hela modellen kunde inte 

några tendenser till heteroskedasticitet påvisas. Detta indikerar att den modellen är lämplig att 

analysera med hjälp av multipel regression och därför kan anses utgöra en tillförlitlig analys 

för modellprövning (Pallant, 2013). Detta stöds ytterligare av att Kolmogorov-Smirnov-test av 

residualerna indikerade normalfördelning.  

Hela den multipla regressionen för LS relativism uppvisade två samband (se Bilaga 10, Tabell 

6.27), varav ett var signifikant och ytterligare ett marginellt utanför gränsvärdet för att vara 

svagt signifikant. Det signifikanta samband som påvisades var att yrkeserfarenhet från revis-

ionsbyrå har en negativ korrelation med LS relativism. Detta innebär att den LS relativistiska 

moralorienteringen hos revisionsmedarbetare sjunker med stigande erfarenhet på revisions-

byrå. Det svaga sambandet som kunde indikeras berörde revisionsmedarbetare på små byråer, 

vilka uppvisade indikationer på att korrelera positivt med LS relativistisk moralorientering när 

Big 4-byråer används som referensgrupp.  

Med anledning av de två ovan nämnda sambanden genomfördes en multipel regressionsana-

lys med enbart yrkeserfarenhet från revisionsbyrå och variabeln för revisionsmedarbetare på 

liten byrå. Denna modell genererade utfall vilka presenteras i tabell 6.28. 

Tabell 6.28 Multipel regression med liten byrå och byråerfarenhet 

 Std. B Std. Fel 

Liten byrå 0,117 

 

0,168 

Byråerfarenhet -0,306*** 0,006 

Signifikansnivå: **<.01, *<.05, + < .1 

 

Sig: 0,009 

Adj. R2 = 0,101  

VIF, högst = 1,004 

F = 10,599 

 

 

 

Den totala regressionen för denna modell var i likhet med regressionen av hela modellen signi-

fikant. Däremot kunde inte revisionsmedarbetare på små byråer påvisas ha en signifikant kor-

relation med LS relativismnivåer hos individer. Med bakgrund av detta resultat kan enbart yr-

keserfarenhet från byrå påvisas ha en korrelation med LS relativismnivåer hos revisionsmedar-

betare. Vid en regression med enbart byråerfarenhet är regressionen signifikant. Modellen med 

enbart byråerfarenhet uppvisar enbart en marginell skillnad i R2, vilken för enbart byråerfaren-

het är 0,093. Detta är en marginell förändring i förklaringsgrad jämfört med den multipla 
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regressionen för både byråerfarenhet och liten byrå. Detta indikerar att byråerfarenhet kan häv-

das förklara huvuddelen i regressionen för LS relativistisk moralorientering även om byråstor-

lek också tycks bidra till att förklara denna beroende variabel. 

6.6 Sammanfattning av modellprövning 

Trots att inget stöd ges för huvuddelen av hypoteserna utifrån analysen av det empiriska materi-

alet, kan några av resultaten från studien anses vara av intresse. I ett av fallen har analysen 

påvisat samband vilka är motsatta från den förväntning som formulerats i hypoteser genom 

analys av teori och tidigare studier. Vidare har skillnader i moralorientering mellan revisions-

medarbetare med olika utbildning, anställning vid Big 4-byrå eller liten byrå, samt organisat-

ionsnivå kunnat påvisas. Inga linjära samband för dessa faktorer har dock kunnat påvisas utan 

de skillnader som återfunnits kan tolkas som jämförelser mellan kategorier av revisionsmedar-

betare. De hypoteser som prövats för studien sammanfattas sist i detta avsitt, se tabell 6.29. 

Resterande del av detta avsnitt kommer att behandla hur de olika oberoende faktorerna korre-

lerar med de beroende. 

För den första oberoende variabeln genus återfanns inga samband vilka uppvisade korrelationer 

inom signifikansområdet. En mycket svag korrelation kunde identifieras vilken indikerade att 

kvinnliga revisionsmedarbetare är mer relativistiska än män. Denna korrelation går dock inte 

att bekräfta någon hypotes med, då den var utanför det 10 %-iga signifikansområdet. Vidare 

kunde inga skillnader påvisas i LS idealism mellan män och kvinnor. Detta ger ett visst stöd till 

hypotesen om att det inte finns någon skillnad mellan män och kvinnor. Eftersom att hypotesen 

är en hypotes om avsaknad av samband väljer vi dock att inte hävda att denna hypotes är be-

kräftad. Således kan inte genus påvisas ha ett samband med moralorientering hos revisions-

medarbetare, varför H1a och H1b inte kan bekräftas. 

För de två nästföljande hypoteserna om utbildningsnivå återfanns en avvikelse för LS idealism 

vilken är hänförlig till de revisionsmedarbetare vilka har en universitetsutbildning på fem år 

eller mer. Revisionsmedarbetare med fem års universitetsutbildning uppvisade signifikant lägre 

nivåer av LS idealism än övriga revisionsmedarbetare. Eftersom att inga andra samband kan 

påvisas, skall H2a och H2b förkastas. 

Eftersom att ålder uppvisade hög korrelation med variablerna för erfarenhet har enbart erfaren-

het använts i den slutliga modellprövningen. Detta motiveras av att variablerna för erfarenhet 

uppvisar starkare samband med de beroende variablerna. Vid ett utbyte till variabeln ålder från 
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variabeln för erfarenhet i regressionen för LS relativism sjunker förklaringsgraden och varia-

beln uppvisar inte lika stark signifikans i regressionen, varför vi tolkar resultatet som att ålder 

enbart ger ett skensamband med LS relativism. Med bakgrund av detta förkastas också H3a och 

H3b. 

Som tidigare nämnts har byråerfarenhet en tydligt signifikant korrelation med sjunkande nivåer 

av LS relativism. Detta innebär att hypotes H4b motbevisats och att det motsatta sambandet 

mot vad hypotesen formulerat kan påvisas. För denna variabel återfanns ingen korrelation med 

LS idealism, varför H4a förkastas. 

Byråstorlek gav upphov till ett icke-linjärt samband som indikerar att revisionsmedarbetare på 

små byråer uppvisar högre nivåer av LS relativism än Big 4-byråer. I övrigt kunde inga sam-

band påvisas för denna oberoende variabel, varför hypoteserna H5a och H5b förkastas. 

Slutligen, för hypoteserna om organisationsnivå, återfanns ett samband vilket indikerar att part-

ners uppvisar avvikande nivåer av LS idealism jämfört med både revisorer och revisorsassi-

stenter. Ingen linjär korrelation kunde dock påvisas för varken LS idealism eller LS relativism, 

varför både H6a och H6b förkastas. 
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Tabell 6.29 Sammanställning av hypotesprövning 

 Tillstånd Resultat 

H1a Könstillhörighet saknar påverkan på revisionsmedarbetarens 

idealistiska moralorientering 
Kan inte förkastas Samband saknas 

H1b Kvinnlig könstillhörighet har en positiv korrelation med rela-

tivistisk moralorientering 
Förkastas Svag signifikans 

H2a Utbildningsnivå har en positiv korrelation med idealistisk mo-

ralorientering 
Förkastad 

Femårig univ. utb. 

avviker negativt 

H2b Utbildningsnivå har en negativ korrelation med relativistisk 

moralorientering  

 

Förkastas Samband saknas 

H3a Revisionsmedarbetares ålder är negativt korrelerad med ideal-

istisk moralorientering 
Förkastas Samband saknas 

H3b Revisionsmedarbetares ålder har en positiv korrelation med 

relativistisk moralorientering 

 

Förkastas 
Multikollinearitet 

med erfarenhet 

H4a Erfarenhet har en negativ korrelation med idealistisk moralori-

entering 

 

Förkastas Samband saknas 

H4b Erfarenhet har en positiv korrelation med relativistisk moral-

orientering 
Förkastas Omvänt 

H5a Byråstorlek är positivt korrelerad med idealistisk moralorien-

tering 
Förkastas Samband saknas 

H5b Byråstorlek är positivt korrelerad med relativistisk moralori-

entering 
Förkastas Liten byrå avviker 

H6a Högre organisationsnivå är negativt korrelerad med idealistisk 

moralorientering 
Förkastas 

Partners avviker 

positivt 

H6b Högre organisationsnivå är positivt korrelerad med relativist-

isk moralorientering 
Förkastas Samband saknas 
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7. Diskussion och slutsats 

I detta avsnitt besvaras syftet och de resultat som studien genererat diskuteras utifrån deras 

förhållande till tidigare teori. Vidare diskuteras vilka konsekvenser resultaten kan tänkas ha för 

revisionsbranschen. Avsnittet fortsätter med en diskussion om den teoretiska och praktiska re-

levansen för studieområdet respektive revisionsbranschen som helhet. Avslutningsvis lämnas 

förslag till fortsatt forskning inom området revisionsmedarbetares moralorientering. 

7.1 Sammanfattning av studiens resultat 

Syftet med denna studie är att förklara revisionsmedarbetares moral genom faktorer som på-

verkar moralens utveckling. Försök gjordes att genom deduktivt resonemang baserat på tidigare 

forskning konstruera en modell vilken potentiellt kunde förklara revisionsmedarbetares moral. 

Av de faktorer som i tidigare studier visats korrelera med revisionsmedarbetares moral kunde 

enbart ett fåtal faktorer i denna studie användas för att förklara revisionsmedarbetares moral-

orientering. Relativistisk moralorientering kunde till mycket liten grad påvisas förklaras av yr-

keserfarenheten som revisionsmedarbetaren har skaffat sig på revisionsbyrån. Vidare fanns in-

dikationer på att revisionsmedarbetare som innehar befattningen partner eller delägare avviker 

signifikant från övriga revisionsmedarbetare genom att vara mindre idealistiska än övriga kate-

gorier. Mycket liten förklaringsgrad kunde erhållas genom de multipla regressionsanalyserna, 

varför det finns skäl att anta att de för studien utvalda faktorerna inte kan anses till fullo fånga 

vad som påverkar revisionsmedarbetarens moral. 

7.2 Slutsatser 

Den huvudsakliga slutsatsen som kan dras utifrån denna studie är att det finns faktorer vilka 

kan påvisas ha korrelation med nivåer av idealism och relativism hos revisionsmedarbetare. De 

faktorer som i denna studie gav högst utslag är de som kan kopplas till den tertiära sociali-

seringsfasen, det vill säga universitetsutbildning, byråerfarenhet och organisationsnivå. 

Enligt vår modell och den tidigare teorin förväntades ett utfall som indikerar att män och kvin-

nor till följd av socialisering har olika nivåer av relativistisk moralorientering. För detta sam-

band fanns tidigare resultat (se avsnitt 4.2.1) som indikerar att kvinnor är mer relativistiska än 

män. Vi kunde inte återfinna indikationer på detta, vilket aktualiserar frågan om huruvida den 

primära socialiseringen av individen vilken beror på genus faktiskt har någon effekt på revis-

ionsmedarbetare. Eftersom att blandade resultat kunde identifieras i tidigare studier för dessa 

samband kan utfallet från vår studie potentiellt ses som en bekräftelse på att mätningar av moral 
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genererar olika resultat för olika studier. Eventuellt kan en förklaring erhållas genom att vidare 

korrelera moralorientering med specifika omgivningsfaktorer såsom nationalitet och specifik 

yrkesroll.  

Resultatet av denna studie indikerar att revisionsmedarbetare med femårig universitetsutbild-

ning är mindre idealistiska än övriga revisionsmedarbetare (se Tabell 6.26). I övrigt återfanns 

inga samband för den oberoende variabeln utbildningsnivå och relativistisk moralorientering 

vid jämförelse med de olika referensgrupperna (se Bilaga 9, Tabell 6.23). Samtidigt finns i 

denna studie en fördelning som visar att de som är partners eller delägare utgör 39,3 % av de 

som har femårig universitetsutbildning. Med anledning av studiens resultat vilka indikerar att 

partners är avvikande även vad gäller nivåer av relativism (se Bilaga 9, Tabell 6.24), finner vi 

det troligt att det är själva partnerskapet som påverkar moralorienteringen hos revisionsmedar-

betaren. Detta bekräftas även av tidigare resonemang av Eynon m.fl. (1997) som resonerade att 

vissa moraliska dilemman inte aktualiseras förrän revisionsmedarbetaren uppnår denna typ av 

beslutsfattande roll. Det är dock av stort intresse hur detta sambands kausala verkan egentligen 

ter sig. Vi ponerar att sambandet öppnar för möjligheten att en selektionsprocess sker i revis-

ionsbyrån. Denna selektion kan medföra att revisionsmedarbetare som avancerar till partner 

redan vid inträdet till byrån uppvisar låga idealismnivåer. En alternativ förklaring kan vara att 

de revisionsmedarbetare som slutligen blir partners genomgår en socialisering som inverkar 

negativt på deras idealistiska moralorientering. Detta innebär att de medarbetare som uppvisar 

för hög nivå av idealism antingen lämnar byrån självmant eller aldrig avancerar högre i byrå-

hierarkin än revisor. 

Resultatet från de till viss del tidsberoende variablerna ålder, total yrkeserfarenhet och byråer-

farenhet uppvisade höga korrelationer. Den variabel som i vår modell kunde förklara mest av 

variationen i moral hos individerna var byråerfarenhet. Detta resultat indikerar att ålder kan ge 

upphov till skensamband med idealism och relativism, när egentligen byråerfarenhet är den 

avgörande faktorn. Detta resonemang styrks av att tidigare studier av bland annat Sellers och 

Fogarty (2010) har kunnat påvisa att revisionsbyrån har stor inverkan på individens utveckling 

av moral genom socialisering. 

I denna studie återfanns en svag bekräftelse på det resultat som Sweeney och Roberts (1997) 

anger i sin studie, det vill säga att det finns en skillnad i moral hos medarbetarna på stora och 

små revisionsbyråer. En ytterligare likhet är att inget linjärt samband med byråstorlek identifi-

erats eftersom att revisionsmedarbetarna på de mellanstora byråerna inte kan påvisas avvika 
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från de andra grupperna av revisionsmedarbetare. Sweeney och Roberts (1997) mätte dock mo-

ral utifrån Kohlbergs (1973) teori om moralisk utveckling, medan vår studies användning av 

EPQ som mätinstrument identifierat en korrelation med relativistisk moralorientering. Detta 

innebär att skillnader i moral kunnat påvisas, men utifrån olika mätningar. Vårt resonemang var 

att idealistisk moralorientering och Kohlbergs (1973) teori om moralutveckling mäter liknande 

moraliska dimensioner. I ljuset av denna studie synliggörs att idealistisk moralorientering i 

denna studie inte påverkas av byråstorlek på det sätt som Sweeney och Roberts (1997) identi-

fierat att moralutveckling gör. En förklaring till detta resultat kan vara att idealism inte kan 

anses mäta samma dimensioner som Kohlbergs (1973) teori om moralutveckling gör. Detta 

resonemang styrks av att det i tidigare studier indikerats att nivåer av idealism kan sjunka över 

tiden, vilket inte är möjligt enligt Kohlbergs (1973) teori om moralutveckling. Att dra slutsatser 

om idealism utifrån Kohlbergs (1973) moraliska utvecklingsteori kan därför generera felaktiga 

slutsatser. Detta kan ses som en potentiell förklaring till varför ett stort antal av de hypoteser 

vilka avsåg att studera förhållanden för idealistisk moralorientering inte kunde påvisas, då en 

del av hypoteserna om idealism grundade sig i moralutveckling enligt Kohlberg (1973). 

Ett anmärkningsvärt resultat av denna studie är att den valda mätningsmetoden av den mora-

liska orienteringen inte kunde slås samman på det sätt som avsågs. Måttet för relativism uppvi-

sade särskilt dålig lämplighet för sammanslagning utifrån EPQ, då det vid en initial samman-

slagning generade ett Cronbach’s Alpha-värde på 0,667. Måttet för idealism var 0,817 vilket är 

över gränsvärdet men uppvisade trots detta förbättringsmöjligheter. Tidigare studier har med 

framgång använt den EPQ-baserade sammanslagningen med goda indikationer från 

Cronbach’s Alpha (se avsnitt 6.2). Med bakgrund av reliabilitetsmätningarna för de tidigare 

genomförda sammanslagningarna fanns inga indikationer på att den tilltänkta sammanslag-

ningen inte skulle uppvisa hög reliabilitet. Det finns flertalet potentiella förklaringar till varför 

den låga reliabiliteten i den EPQ-baserade sammanslagningen i denna studie inträffade. En fel-

källa är att mätinstrumentet är översatt från engelska till svenska, vilket kan tänkas påverka hur 

respondenterna tolkar de frågor som de ställs inför. För att undvika detta hade en person med 

expertkunskap i det engelska språket kunnat genomföra översättningen av frågorna för enkäten. 

Detta hade kunnat reducera risken att den inneboende meningen i de olika frågorna går förlo-

rade. Vidare finns en risk att revisionsmedarbetare inte tolkar frågorna på samma sätt som de 

tidigare undersökta populationerna gör. Det som talar mot detta är bland annat att Kung & 
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Huang (2008) med framgång använt EPQ som mätinstrument hos revisionsmedarbetare. Såle-

des kan översättningsproblem ses som det starkaste skälet till varför mätinstrumentet inte fång-

ade idealism respektive relativism på det sätt som avsågs. 

För att förstå vad som orsakade uteslutning av vissa frågor genomfördes i efterhand en kontroll 

av innehållet i frågorna för att se om de kunde ha något samband. Vi anser att de frågor som 

uteslöts ur måttet för LS idealism är allmänna och principiella frågor som försöker fånga hur 

individen resonerar på ett universellt plan. Detta kan kopplas till Kohlbergs (1973) teori om 

moralisk utveckling. Det kan tänkas att revisionsmedarbetarena som svarat på enkäten inte re-

sonerar på denna nivå eftersom att inte alla individer besitter förmågan att resonera utifrån uni-

versella principer. Detta kan ha gett upphov till varierande tolkningar och svar på dessa frågor. 

För frågorna som uteslöts ur mätningen av LS relativism kan vi inte finna något samband, då 

vi inte kunde identifiera någon gemensam nämnare för dessa frågor eller några markanta skill-

nader i vad de avser att mäta. Detta föranleder att ingen förklaring utifrån frågornas beskaffen-

het, mer än översättningsproblematik, kan indikeras. 

De signifikanta modellerna med färre faktorer som kunde identifieras med hjälp av multipel 

regressionsanalys uppvisade, trots signifikans, mycket låg förklaringsgrad för moraloriente-

ringen (se Tabell 6.26 & 6.28). De implikationer detta har för studien är att moral inte kan 

förklaras med hjälp av de faktorer som använts i denna studie. Vi finner det mycket sannolikt 

att det finns fler faktorer vilka kan användas för att förklara en revisionsmedarbetares moral 

men att vi inte till fullo lyckats fånga dessa. Det finns även en risk att revisionsmedarbetares 

moral påverkas av faktorer vilka inte återfinns på revisionsbyrån. Vi ponerar att ytterligare fak-

torer vilka kunde inkluderats i denna studie är dels fler byrånära faktorer och dels fler privata 

faktorer. Byrånära faktorer kan vara till exempel typen av företag som revisionsmedarbetaren 

huvudsakligen arbetar med. Vi ponerar att arbetsuppgifterna och vilken typ av klient som re-

visionsmedarbetaren arbetar med kan verka socialiserande med påverkan på moral då även kli-

enten kan anses utgöra en socialisationsagent. Privata faktorer kan vara till exempel om revis-

ionsmedarbetaren har barn alternativt är politiskt aktiv eller religiös, vilket kan tänkas kunna 

påverka moralen. 

Samtidigt anser vi att det finns aspekter av en individs moralorientering som inte kan förklaras. 

Med bakgrund av socialisationsteori, vilken hävdar att en individ till viss del själv avgör vilken 

socialiserande påverkan som denne tar till sig (Giddens, 2007), kan det hävdas att en individ är 
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fri att välja vissa delar av sin moral. Detta får även stöd i resonemanget om att individens upp-

fattning om hur världen är beskaffad samlas i det som kallas ”världsbild” (Collin, u.å.). Indivi-

den resonerar således själv kring världens samband och vad som är moraliskt handlande och 

inte. Innebörden av detta är att en individs moral inte är determinerad av enbart den sociali-

serande påverkan som den utsätts för, utan individen är till viss del fri att välja. Samtidigt finns 

en ständigt närvarande påverkan utifrån av de erfarenheter som individen ackumulerat. Med 

bakgrund av detta resonemang ponerar vi om inte det finns övergripande principer hos en indi-

vid som påverkar hur denna väljer sina moraliska principer. 

7.3 Studiens bidrag 

Nedan redogörs för de bidrag som studien genom teori och empiri kan anses ha genererat. 

7.2.1 Teoretiskt bidrag 

Denna studie utgör ett försök att fånga moralen hos revisionsmedarbetare med hjälp av ett för-

hållandevis enkelt frågeformulär vilket möjliggör storskaliga undersökningar. Ett fåtal studier, 

oss veterligen enbart Kung och Huang (2013), Marquez och Azvedo-Pereira (2009) samt Wang 

och Calvano (2013), har tidigare utforskat revisionsmedarbetares moral genom användning av 

Forsyths (1980) EPQ. Dessa studier har haft olika syften, där Marquez och Azvedo-Pereriras 

(2009) studie mest liknar denna studie i försök att använda ett fåtal variabler som undersöker 

revisionsmedarbetares moral. Wang och Calvanos (2013) studie är begränsad till att undersöka 

hur etikutbildning påverkar den moraliska orienteringen genom mätningar av EPQ. Kung och 

Huang (2013) använder EPQ för att identifiera hur idealism och relativism påverkar revisions-

medarbetares agerande i revisionssammanhang. Således utgör denna studie ett bidrag till det 

undersökningsfält som Marquez och Azvedo-Pereiras (2009) studie är en del av, genom under-

sökning av bland annat byråerfarenhet som alternativ till ålder. 

Kung och Huangs (2013) studie utredde att ett samband finns mellan moralorientering och olika 

agerande i revisionssammanhang. Denna studie bidrar till att kunna förklara vad som påverkar 

varför revisionsmedarbetare genom sin moraliska orientering agerar på olika sätt i revisions-

sammanhang. Skillnader i agerande vilket beror på revisionsmedarbetarens moral kan till viss 

del korreleras med identifierbara faktorer. Detta föranleder att ytterligare en dimension vilken 

kan användas för att förklara revisionsmedarbetares agerande har identifierats genom denna 

studie. 
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Denna studie bidrar också med att, oss veterligen, vara den första studie som utgår från socia-

lisationsteori för att finna samband med hur socialisation påverkar revisionsmedarbetares mo-

ralorientering. Tidigare studier, däribland Sellers och Fogarty (2010) har fokuserat på konse-

kvenserna av socialisering på revisionsbyråer. Andra studier såsom Marquez och Azvedo-Pe-

reira (2009) samt Wang och Calvano (2013) fokuserar på korrelation mellan moralorientering 

och specifika företeelser. Marquez och Azvedo-Pereiras (2009) studie undersöker attityder hos 

portugisiska revisionsmedarbetare och försöker korrelera detta enbart med personliga attribut 

såsom ålder och kön. Wang och Calvano (2013) undersöker hur etikutbildningen påverkar re-

visionsmedarbetares moralorientering och undersöker skillnader mellan män och kvinnor i 

samband med detta. Vår studie utgör således ett försök att kombinera dessa perspektiv genom 

att använda socialisationsteori som utgångspunkt för att påvisa förändring av revisionsmedar-

betares moral  

Marquez och Azvedo-Pereiras (2009) studie är vidare nischad till den portugisiska revisions-

kontexten, varför ett internationellt perspektiv inte fångas i denna studie. Resultat från andra 

länder kan synliggöra kulturella skillnader vilka förändrar revisionsmedarbetarens moralorien-

tering genom samhällelig påverkan, eftersom att kultur präglar socialisationen av individen. 

Denna studie bidrar således även med ett perspektiv på moralorientering hos revisionsmedar-

betare i svensk revisionskontext. Eftersom att denna studies resultat inte undersökt kulturell 

bakgrund bör dessa resultat dock inte anges som direkt representativa för hur svensk kultur 

socialiserar, då vi inte vet vilken kulturell bakgrund respondenterna hade. 

7.2.3 Praktiskt bidrag 

Eftersom att de samband vi genom denna studie funnit främst är kopplad till tertiär socialisering 

kan denna studie inte anses utgöra adekvat underlag för selektion vid anställning av revisions-

medarbetare. Sambanden studien kunnat påvisa innebär att byrån är den enda socialisationsa-

gent som kunnat påvisas. Detta innebär att resultaten från denna studie inte kan användas som 

instrument som kan ge indikationer på lämplig bakgrund med mera vid nyanställning av indi-

vider. Däremot har studien bidragit med att visa på att det finns samband med byråns inflytande 

över individen och hur denna förändrar sitt relativistiska förhållningssätt. Det är dock svårt att 

utröna ett kausalt samband utifrån detta, då det finns en möjlighet att detta samband uppkommit 

som följd av selektion på revisionsbyrån (se avsnitt 7.2). 
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Kung & Huang (2013) hävdar att höga nivåer av relativistisk moralorientering påverkar revis-

ionsmedarbetarens agerande i revisionssammanhang negativt. Eftersom att vi funnit en indikat-

ion på att den relativistiska moralorienteringen hos individen minskar med ökad byråerfarenhet, 

utgör detta ett stöd för att de svenska revisionsbyråernas socialiserande påverkan på individen 

är positiv ur ett revisionsprofessionsperspektiv. Detta utgör implikationer för svenska revis-

ionsbyråer att deras påverkan på individen är positiv och att socialisering av nya revisionsmed-

arbetare bör fortgå. Denna implikation genererar också anledning till vidare forskning, vilket 

presenteras i nästkommande avsnitt. 

7.4 Förslag till framtida forskning 

Denna studie har försökt fånga ett antal av de faktorer vilka kan påverka en revisionsmedarbe-

tares moralorientering. Eftersom att låg förklaringsgrad uppnåddes genom de faktorer som an-

vänts i denna studie finns det anledning att undersöka andra faktorer vilka kan tänkas inverka 

på revisionsmedarbetarens moral. Det som är av särskilt intresse i ljuset av denna studie är hur 

de tertiära socialisationsfaktorerna på en revisionsbyrå påverkar revisionsmedarbetares moral. 

Behovet av en sådan studie styrks av resultatet att byråerfarenhet har ett negativt samband med 

nivåer av relativism hos revisionsmedarbetaren. En kvalitativ fältstudie av de socialiserande 

faktorerna hade kunnat fånga vad det är som påverkar revisionsmedarbetare i olika befattningar 

och därmed ge upphov till mer konkreta förklaringar av vad som gör att partners uppvisar av-

vikande idealistisk moralorientering. En studie av denna typ hade också kunnat fånga vad i den 

socialiserande påverkan som är positivt för revisionskvalitén genom minskade relativismnivåer. 

Dessa faktorer är av vikt att identifiera för att socialiserande påverkan av detta slag kan fortgå 

i professionens intresse, då Kung och Huang (2013) fann att moralorientering har ett samband 

med hur revisionsmedarbetaren bedömer olika revisionssituationer. 

Vidare finns behovet av att undersöka om det faktiskt finns en selektionsprocess som gör att 

revisionsmedarbetare med hög idealism selekteras bort i byrån och aldrig uppnår partnerskap. 

En sådan studie kan även undersöka om de som avslutar sin anställning vid revisionsbyråer 

uppvisar högre nivåer av idealism. Detta hade kunnat bidra med en förståelse av den sociali-

serande processen på revisionsbyråer och eventuellt även undersöka om vissa personer inte kan 

socialiseras om medan andra kan det. Motivet för en sådan studie ges bland annat av behovet 

av styrning på revisionsbyråer, då en sådan studie kan resultera i moraliska styrmedel vilka 

potentiellt kan gynna revisionsprofessionen. 
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Eftersom att denna studie hade ett stort bortfall av studenter har inte revisionsstudenters moral-

orientering kunnat analyseras. En studie av mer omfattande karaktär kan genomföras där en 

jämförelse görs mellan revisionsstudenter och andra ekonomistudenter, för att se om det finns 

en självselektion redan på universitetsnivå vilken gör att studenter med olika moralorienteringar 

fördjupar sig i olika ämnen. En sådan studie kan ge förståelse kring vad som motiverar olika 

ekonomistudenter och därmed bidra till förbättrad inlärning, vilket är grunden för att individer 

i arbetslivet verkar i samhällets intressen. 
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Bilaga 1 Enkät 

1.  Är du 

Man 

Kvinna 

2. Vilken är din högsta avslutade utbildningsnivå? (Om du är student som inom de närmsta månaderna tar exa-

men, svara utifrån den examen du kommer erhålla) 

Grundskoleutbildning 

Gymnasial utbildning 2 år el. längre 

Yrkeshögskola 1 år el. längre 

Högskola/Universitet 3 år 

Högskola/Universitet 4 år 

Högskola/Universitet 5 år eller längre 

3. Vilket år är du född? 

    19____ 

4.  Hur många års arbetslivserfarenhet har du? __ år. 

5.  Hur många av dina yrkesverksamma år har du arbetat på revisionsbyrå? ___ år. 

6. Vilken revisionsbyrå arbetar du på? 

BDO 

Deloitte 

EY 

Grant Thornton 

KPMG 

Mazars 

PwC 

Annan byrå 

Inte yrkesverksam 

7. Vilken befattning har du på byrån? Markera samtliga alternativ som stämmer. 

Partner/Delägare 

Chefsbefattning 

Auktoriserad revisor 

Godkänd revisor 

Revisorsassistent (längre än 1 år) 

Revisorsassistent (kortare än 1 år) 

Student i slutet av mina studier 

Annat, vänligen ange: ____________________________ 

8. Om du är godkänd eller auktoriserad revisor; hur länge har du varit det? 

__ år 

Markera följande svar som stämmer in på dig själv nedan; där 1 innebär att du inte instämmer alls och 5 inne-

bär att du instämmer fullständigt. 

9. Människor bör se till att deras handlingar aldrig oavsiktligt skadar någon annan 

oavsett hur stor eller liten skadan blir 

1  2  3  4  5  6  7 

 



 

78 

 

10. Att utsätta andra för risk bör aldrig tolereras oavsett hur liten risken är 

1  2  3  4  5  6  7 

11. Det som anses vara etiskt varierar från en situation till en annan situation och från ett samhälle till ett annat 

samhälle 

1  2  3  4  5  6  7 

12. Moraliska värderingar bör anses individuella; det en person bedömer som moraliskt kan bli betraktat som 

omoraliskt av någon annan 

1  2  3  4  5  6  7 

13. En individ bör aldrig utföra en handling som på något sätt riskerar att hota någon annans värdighet och väl-

mående 

1  2  3  4  5  6  7 

14. Det finns inte bara en definition av vad som är rätt 

1  2  3  4  5  6  7 

15. Att besluta att utföra en handling genom att väga de positiva konsekvenserna mot de negativa konsekven-

serna är omoraliskt 

1  2  3  4  5  6  7 

16. Etiska överväganden i relationer mellan människor är så komplexa att individen bör tillåtas att formulera sina 

egna individuella etiska koder  

1  2  3  4  5  6  7 

17. Det är aldrig nödvändigt att offra någon annans välfärd 

1  2  3  4  5  6  7 

18. Moraliska värderingar är enkla personliga regler som indikerar hur en individ ska bete sig och kan inte an-

vändas vid bedömning av andra individer 

1  2  3  4  5  6  7 

19. Det finns inga etiska principer som är så viktiga att de alltid bör följas 

1  2  3  4  5  6  7 

 

20. Om det finns en möjlighet att någon annan kommer till skada vid utförandet av en handling är det alltid fel 

att utföra handlingen, oavsett de fördelar handlingen kan medföra 

1  2  3  4  5  6  7 

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

1  2  3  4  5  6  7 

22. Om det finns risk att en handling riskerar att skada en oskyldig individ bör denna handling inte utföras 

1  2  3  4  5  6  7 
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23. Det finns ingen allmängiltig definition på vad som är etiskt då det är upp till individen att bestämma vad som 

är moraliskt eller omoraliskt 

1  2  3  4  5  6  7 

24. Moraliskt beteende är handlingar som bäst överensstämmer med idealbilden av 

den perfekta handlingen 

1  2  3  4  5  6  7 

25. Människors värdighet och välmående borde vara det mest centrala i ett samhälle 

1  2  3  4  5  6  7 

26. Att alltid styras av en viss etisk ståndpunkt kan försvåra sociala relationer 

1  2  3  4  5  6  7 

27. Det går inte att formulera regler vad gäller att ljuga; om en lögn är tillåten eller inte beror på situationen 

1  2  3  4  5  6  7 

28. En individ bör aldrig skada någon annan, varken fysiskt eller psykiskt  

1  2  3  4  5  6  7 
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Bilaga 2 Forsyths EPQ 

Nedanstående påstående utgör Forsyths (1980) Ethics Positioning Questionnaire, vilka är hämtade från Forsyths 

(2017) hemsida.  

1. People should make certain that their actions never intentionally harm another even to a small degree. 

2. Risks to another should never be tolerated, irrespective of how small the risks might be. 

3. The existence of potential harm to others is always wrong, irrespective of the benefits to be gained. 

4. One should never psychologically or physically harm another person. 

5. One should not perform an action which might in any way threaten the dignity and welfare of another individ-

ual. 

6. If an action could harm an innocent other, then it should not be done. 

7. Deciding whether or not to perform an act by balancing the positive consequences of the act against the nega-

tive consequences of the act is immoral. 

8. The dignity and welfare of the people should be the most important concern in any society. 

9. It is never necessary to sacrifice the welfare of others. 

10. Moral behaviors are actions that closely match ideals of the most “perfect” action. 

11. There are no ethical principles that are so important that they should be a part of any code of ethics. 

12. What is ethical varies from one situation and society to another. 

13. Moral standards should be seen as being individualistic; what one person considers to be moral may be 

judged to be immoral by another person. 

14. Different types of morality cannot be compared as to “rightness.” 

15. Questions of what is ethical for everyone can never be resolved since what is moral or immoral is up to the 

individual. 

16. Moral standards are simply personal rules that indicate how a person should behave, and are not be be ap-

plied in making judgments of others. 

17. Ethical considerations in interpersonal relations are so complex that individuals should be allowed to formu-

late their own individual codes. 

18. Rigidly codifying an ethical position that prevents certain types of actions could stand in the way of better 

human relations and adjustment. 

19. No rule concerning lying can be formulated; whether a lie is permissible or not permissible totally depends 

upon the situation. 

20. Whether a lie is judged to be moral or immoral depends upon the circumstances surrounding the action. 
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Bilaga 3 Följemail till enkät 

Hej, 
Ni har blivit utvald att delta i vår enkätundersökning som berör moraliska förhållningssätt hos revis-

ionsmedarbetare. Undersökningen sker med syftet att identifiera vad som påverkar en revisionsmedar-

betares värderingar och moraliska förhållningssätt. Enkäten tar cirka 5 minuter att besvara. 
Revisionsmedarbetarens värderingar har i tidigare forskning visats kunna inverka på hur de tar beslut i 

revisionssituationer då det föreligger etiskt svåra frågor. Att skapa en förståelse för hur revisionsmed-

arbetare resonerar moraliskt och vad detta påverkas av kan vara av vikt för chefer, rekryterare och an-

ställda i framtiden. 

Undersökningen ingår i en kandidatuppsats för ekonomer på Högskolan Kristianstad. Alla svar är ano-

nyma, behandlas konfidentiellt och kommer endast användas som underlag till att besvara uppsatsens 

syfte. Svaren sammanställs i en statistisk analys efter insamlingen, därför kommer inga individuella 

svar kunna utläsas. 

Om Ni har frågor om undersökningen, kontakta oss eller vår handledare, Professor Sven-Olof Collin. 

Som tack för att Ni deltar har Ni möjlighet att ta del av studien. Om ni är intresserade av detta kan Ni 

välja att uppge Er mailadress i slutet av enkäten så skickar vi resultaten av undersökningen när vi är 

färdiga. 

För att komma till enkäten, vänligen klicka på denna länk 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Kristina Lindstedt & Jennifer Strandberg 

Högskolan Kristianstad 

Kontaktuppgifter: 

Kristina Lindstedt 

Jennifer Strandberg 

 

Sven-Olof Collin   
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Bilaga 4 Mail till studentansvariga 

Hej, 

Vi är två studenter från Högskolan Kristianstad som kontaktar Er då vi sett att Ni är studentansvarig 

för Ert kontor. Vi genomför just nu en enkätundersökning i samband med vår kandidatuppsats vid 

ekonomprogrammet inriktning redovisning och revision. Kandidatuppsatsen berör moral hos revis-

ionsmedarbetare och de faktorer som påverkar denna. Vår förhoppning är att vår undersökning kan un-

derlätta för personal, rekryterare och chefer genom att förklara vad som påverkar hur en revisionsmed-

arbetare resonerar. Vi är i därför stort behov av att komma i kontakt med revisionsmedarbetare på Er 

byrå. 

Vi vill gärna få hjälp med att sprida vår enkät till revisorsassistenter och andra personer som arbetar 

med revision på Ert kontor. Vi bifogar följebrevet samt länken till enkäten som ni kan använda Er av 

vid vidarebefordran till Ert kontor. Om Ni önskar att vi går tillväga på annat sätt, skriv gärna till oss 

och berätta hur vi går tillväga på bästa sätt för Er och oss. 

 

Vi erbjuder alla som svarar på enkäten möjligheten att ta del av studien som tack för deras medverkan 

om de fyller i sin mailadress i slutet på enkäten. 

Hör gärna av Er till oss eller vår handledare, Professor Sven-Olof Collin, om Ni har några frågor. 

Stort tack på förhand, 

Med vänliga hälsningar, 

Kristina Lindstedt & Jennifer Strandberg 

Högskolan Kristianstad 

Kontaktuppgifter: 

Kristina Lindstedt 

Jennifer Strandberg 

 

Sven-Olof Collin 
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Bilaga 5 Påminnelsemail till enkät 

Hej, 

Under föregående vecka skickade vi en förfrågan till Er om att delta i vår enkätundersökning som be-

rör moraliska förhållningssätt hos revisionsmedarbetare. Undersökningen är baserad på anonymitet 

och därmed har vi inte möjlighet att se vilka som har besvarat enkäten. Ni kan bortse från detta mail 

om Ni redan har besvarat enkäten, i annat fall ber vi Er att delta i undersökningen.  

Undersökningen sker med syftet att identifiera vad som påverkar en revisionsmedarbetares värderingar 

och moraliska förhållningssätt. Revisionsmedarbetarens värderingar har i tidigare forskning visats 

kunna inverka på hur de tar beslut i revisionssituationer då det föreligger etiskt svåra frågor. Att skapa 

en förståelse för hur revisionsmedarbetare resonerar moraliskt och vad detta påverkas av kan vara av 

vikt för chefer, rekryterare och anställda i framtiden. 

Undersökningen ingår i en kandidatuppsats för ekonomer på Högskolan Kristianstad. Enkäten tar cirka 

5 minuter att besvara. Alla svar är anonyma, behandlas konfidentiellt och kommer endast användas 

som underlag till att besvara uppsatsens syfte. Svaren sammanställs i en statistisk analys efter in-

samlingen, därför kommer inga individuella svar kunna utläsas. 

Om Ni har frågor om undersökningen, kontakta oss eller vår handledare, Professor Sven-Olof Collin. 

Som tack för att Ni deltar har Ni möjlighet att ta del av studien. Om ni är intresserade av detta kan Ni 

välja att uppge Er mailadress i slutet av enkäten så skickar vi resultaten av undersökningen när vi är 

färdiga. 

För att komma till enkäten, vänligen klicka på denna länk 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

Kristina Lindstedt & Jennifer Strandberg 

Ekonomprogrammet inriktning redovisning/revision 

Högskolan Kristianstad  

Kontaktuppgifter: 

Kristina Lindstedt 

Jennifer Strandberg 

 

Sven-Olof Collin   
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Bilaga 6 Påminnelsemail till studentansvariga  

Hej, 

Under föregående vecka skickade vi en förfrågan till Er om att sprida vår enkätundersökning till revi-

sonsmedarbetare på Er byrå. Undersökningen berör moraliska förhållningssätt hos revisionsmedarbe-

tare. Undersökningen är baserad på anonymitet och därmed har vi inte möjlighet att se vilka som har 

besvarat enkäten. Ni kan bortse från detta mail om Ni redan har hjälpt oss att sprida enkätundersök-

ningen, i annat fall ber vi Er att sprida enkätundersökningen till revisonsmedarbetare på Er byrå.  

Vi är två studenter från Högskolan Kristianstad som kontaktar Er då vi sett att Ni är studentansvarig 

för Ert kontor. Vi genomför just nu en enkätundersökning i samband med vår kandidatuppsats vid 

ekonomprogrammet inriktning redovisning och revision. Kandidatuppsatsen berör moral hos revis-

ionsmedarbetare och de faktorer som påverkar denna. Vår förhoppning är att vår undersökning kan un-

derlätta för personal, rekryterare och chefer genom att förklara vad som påverkar hur en revisionsmed-

arbetare resonerar. Vi är i därför stort behov av att komma i kontakt med revisionsmedarbetare på Er 

byrå. 

Vi vill gärna få hjälp med att sprida vår enkät till revisorsassistenter och andra personer som arbetar 

med revision på Ert kontor. Vi bifogar följebrevet samt länken till enkäten som ni kan använda Er av 

vid vidarebefordran till Ert kontor. Om Ni önskar att vi går tillväga på annat sätt, skriv gärna till oss 

och berätta hur vi går tillväga på bästa sätt för Er och oss. 

 

Vi erbjuder alla som svarar på enkäten möjligheten att ta del av studien som tack för deras medverkan 

om de fyller i sin mailadress i slutet på enkäten. 

Hör gärna av Er till oss eller vår handledare, Professor Sven-Olof Collin, om Ni har några frågor. 

Stort tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

Kristina Lindstedt & Jennifer Strandberg 

Ekonomprogrammet inriktning redovisning/revision 

Högskolan Kristianstad  

Kontaktuppgifter: 

Kristina Lindstedt 

Jennifer Strandberg 

 

Sven-Olof Collin  
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Bilaga 7 Faktoranalys och Cronbach’s Alpha-test 

 
Tabell 6.10 Faktoranalys för frågor mätande EPQ idealism och EPQ relativism 

Fråga Faktor 

 1 2 3 4 5 6 

13 ,772      

9 ,760      

20 ,732      

10 ,722      

22 ,701      

17 ,653      

28 ,597   ,318   

25 ,533     -,394 

23  ,818     

18  ,790     

16  ,722     

12  ,480  ,465   

19  ,357   ,319  

21   ,874    

27   ,859    

11    ,779   

14    ,613   

26     ,759  

24  ,326   ,593  

15     , ,779 

N=20 

Rotationsmetod: Varimax 

Värden under 0,3 inkluderas ej.  

 

 

Tabell 6.11 Faktoranalys och Cronbach’s Alpha-test för EPQ idealism  

 

Fråga Faktor 

 1 2 

10 ,755  

17 ,736  

20 ,705  

9 ,701 ,313 

13 ,697  

15 ,609 -,428 

22 ,589 ,376 

25  ,673 

24  ,530 

28 ,421 ,478 

N=10 

Rotationsmetod: Varimax 

Alpha-värde för denna kombination: 0,817 
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Tabell 6.12 Faktoranalys och Cronbach’s Alpha-test för EPQ relativism 

 

Fråga Faktor 

 1 2 3 

23 ,831   

18 ,795   

16 ,700   

19 ,470   

21  ,885  

27  ,875  

14   ,727 

11   ,695 

12 ,455  ,476 

26   ,320 

N=10 

Rotationsmetod: Varimax 

Alpha-värde för denna kombination: 0,667 

 
 

 

Tabell 6.13 Faktoranalys och Cronbach’s Alpha-test för idealism med reducerat antal frågor 

 

Fråga Faktor 

 1 

9 ,778 

10 ,759 

13 ,777 

17 ,687 

20 ,756 

22 ,706 

28 ,573 

N=7 

Rotationsmetod: rotation ej möjlig, bara en 

komponent 

Alpha-värde för denna kombination: 0,844 

 
 

 

Tabell 6.14 Faktoranalys och Cronbach’s Alpha-test för relativism med reducerat antal frågor 

 

Fråga Faktor 

 1 2 

23 ,842  

18 ,795  

16 ,748  

12 ,532 ,335 

21  ,891 

27  ,882 

N=6 

Rotationsmetod: Varimax 

Alpha-värde för denna kombination: 0,713 
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Bilaga 8 Analys av icke-linjära samband med LS ide-

alism 

Tabell 6.19 Multipel regression av LS idealism och byråstorlek med olika referensgrupper 

N=171 Referensgrupp 

Big 4 Mid 3 Små byråer 

Std. B Std. fel Std. B Std. fel Std. B Std. fel 

Big 4 - - 0,139 0,243 0,010 0,195 

Mid 3 -0,106 0,243 - - -0,099 0,256 

Små byråer -0,009 0,195 0,123 0,256 - - 

Signifikansnivå: **<.01, *<.05, + < .1 

 

Tabell 6.20 Multipel regression av LS idealism och utbildningsnivå med olika referensgrupper 

N=171 Referensgrupp 

 Tre år universitet Fyra år universitet Fem år universitet 

 Std.B Std. fel Std. B Std. fel Std.B Std. fel 

Tre år universitet - - -0,031 0,220 0,149 0,286 

Fyra år universitet 0,038 0,220 - - 0,218* 0,240 

Fem år universitet -0,137 0,286 -0,166* 0,240 - - 

Signifikansnivå: **<.01, *<.05, + < .1 

 

 

Tabell 6.21 Multipel regression av LS idealism och organisationsnivå med olika referensgrupper  

 

N=171 Referensgrupp 

 Revisorsassistent Revisor Partner/delägare 

 Std. B Std. fel Std. B Std. fel Std. B Std. fel 

Revisorsassistent - - 0,023 0,204 0,215* 0,220 

Revisor -0,004 0,204 - - 0,205* 0,216 

Partner/Delägare -0,187* 0,218 -0,165* 0,1215 - - 

Signifikansnivå: **<.01, *<.05, + < .1  
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Bilaga 9 Analys av icke-linjära samband med LS re-

lativism 

Tabell 6.22 Multipel regression av LS relativism och byråstorlek med olika referensgrupper 

N=171 Referensgrupp 

Big 4 Mid 3 Små byråer 

Std. B Std. fel Std. B Std. fel Std. B Std. fel 

Big 4 - - -0,056 0,234 -0,159+ 0,187 

Mid 3 0,043 0,234 - - -0,078 0,246 

Små byråer 0,151+ 0,187 0,097 0,246 - - 

Signifikansnivå: **<.01, *<.05, + < .1 

 

Tabell 6.23 Multipel regression av LS relativism och utbildningsnivå med olika referensgrupper 

N=171 Referensgrupp 

 Tre år universitet Fyra år universitet Fem år universitet 

 Std. B Std. fel Std. B Std. fel Std. B Std. fel 

Tre år universitet - - 0,042 0,216 0,089 0,281 

Fyra år universitet -0,051 0,216 - - 0,057 0,236 

Fem år universitet -0,082 0,281 -0,043 0,236 - - 

Signifikansnivå: **<.01, *<.05, + < .1 

 

 

Tabell 6.24 Multipel regression av LS relativism och organisationsnivå med olika referensgrupper 

 

N=171 Referensgrupp 

 Revisorsassistent Revisor Partner/delägare 

 Std. B Std. fel Std. B Std. fel Std. B Std. fel 

Revisorsassistent - - 0,270** 0,194 0,244** 0,209 

Revisor -0,252** 0,195 - - -0,019 0,205 

Partner/Delägare -0,204* 0,209 0,036 0,204 - - 

Signifikansnivå: **<.01, *<.05, + < .1 
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Bilaga 10 Multipel regression av modellen 
 
Tabell 6.25 Multipel regression av modellen för LS idealism  

LS Idealism 
Standardiserad B-koeffici-

ent 
Standardfel 

Kön 0,040 0,196 

Femårig univ. utbildning -0,146+ 0,245 

Byråerfarenhet 0,072 0,009 

Mellanstor byrå -0,080 0,250 

Liten byrå -0,014 0,223 

Revisor 0,165+ 0,236 

Revisorsassistent 0,224+ 0,284 

Signifikansnivå: **<.01, *<.05, + < .1 Sig: 0,133 

Adj. R2 = 0,025 

VIF value, högst = 2,445 

F-värde = 1,620 

N=171 

 

Tabell 6.27 Multipel regression av modellen för LS relativism 

LS Relativism 
Standardiserad B-koeffici-

ent 
Standardfel 

Kön 0,091 0,181 

Utbildningsnivå (linj.) -0,061 0,108 

Byråerfarenhet -0,319** 0,009 

Mellanstor byrå 0,023 0,235 

Liten byrå 0,099 0,207 

Partner 0,060 0,282 

Revisor 0,006 0,266 

Signifikansnivå: **<.01, *<.05, + < .1 Sig: 0,003 

Adj. R2 = 0,086 

VIF value, högst = 2,537 

F-värde = 3,276 

N=171 

 


