
 

 

KANDIDATUPPSATS 

Våren 2015 

 

Sektionen för Hälsa & Samhälle 

Högskolan Kristianstad 

 

Revisorstudenters etiska 

förhållningssätt 

En kvantitativ studie om personliga egenskapers påverkan på revisorstudenters 

etiska förhållningssätt  

 

Författare 

Thi My Hanh Nguyen 

Kelinller Francela Sandoval Rivas  

 

Handledare 

Johanna Sylvander 

 

Examinator 

Timurs Umans 

 



Nguyen & Sandoval 

 

Revisorn betraktas som länken mellan företaget och företagets intressenter. Revisorn besitter en 

viktig position i samhället eftersom hen genom sin granskning av företagets redovisning ökar 

förtroendet för den finansiella marknaden. Efter de senaste företagskollapserna och 

redovisningsskandalerna har tilliten hos aktörerna för den finansiella marknaden minskat. Detta 

leder till att etik inom revisorprofessionen fått allt större uppmärksamhet och blivit en 

avgörande faktor för en välfungerande marknad. Eftersom revisorstudenter är framtida 

revisorer som kommer att ställas inför etiska dilemman blir deras etiska tänkande ett intressant 

ämne att studera.   

Syftet med denna uppsats är att besvara forskningsfrågan om hur svenska revisorstudenters 

etiska förhållningssätt påverkas av personliga egenskaper. De tre personliga egenskaper som 

ska undersökas i denna studie är ålder, kön och kultur. Med tanken på kontexten och uppsatsens 

avsikt har vi använt oss av tidigare forskning inom moralfilosofi, etisk beslutsprocess samt 

Sylvanders (2015) mätverktyg (Auditor MEP), för att stödja vår modell och hypoteser. En 

kvantitativ metod i form av en enkät används för att samla in empiriska data. Med hjälp av 219 

ekonomstudenter från elva lärosäten i Sverige kunde vi få in de nödvändiga data som behövs 

för våra analyser.  

Resultatet av studien visar att ålder inte har någon effekt på revisorstudenters etiska 

förhållningssätt och att kultur har endast en delvis påverkan. Dessutom verkar det finnas en 

kulturell påverkan på ekonomstudenternas villighet att använda sig av etiska dimensioner. Vi 

har dock hittat ett samband mellan kön och revisorstudenters etiska förhållningssätt, eller 

ekonomstudenters generellt. Resultaten blir lite annorlunda för tre grupper av studenter, då kön 

influerar studenternas uppfattning om vilken etisk dimension de anser vara viktig vid etiska 

beslutfattanden.  

Uppsatsen har bidragit till en djupare förståelse om svenska revisorstudenters etiska 

förhållningssätt. Dessutom har vi upptäckt några intresseväckande aspekter som framtida 

forskning skulle kunna studera närmare, för att skapa en helhetsbild av det studerade ämnet. 

Nyckelord: Etik, moralfilosofiska skolor, handlingsdeontologi, ekonomisk egoism, 

handlingsutilitarism, personlig dygd, regeldeontologi, revisorstudenter, ålder, kön, kultur

Sammanfattning 
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The auditor is regarded as the link between the company and its stakeholders. The auditor 

possesses an important position in society, because through their review of the company's 

accounting, the confidence in the financial market increases. Following the recent company 

collapses and accounting scandals, the trust of the actors of the financial market have 

declined. This leads to increasingly attention to the Ethics in the Public Accountant 

profession, and has become a crucial factor for a functioning market. Since the auditor 

students are future auditors who will face ethical dilemmas, their ethical thinking is an 

interesting subject to study. 

The purpose of this paper is to answer the research question of how the Swedish auditor 

students’ ethical attitudes are influenced by personal characteristics. The three personal 

characteristics to be investigated in this study are age, gender and culture. With the idea of the 

context and intent of the essay, we have used previous research in moral philosophy, ethical 

decision making and Sylvanders (2015) measuring tools (Auditor MEP), to support our model 

and hypotheses. A quantitative method in the form of a questionnaire is used to gather 

empirical data. With the help of 219 economics students from eleven universities in Sweden, 

we were able to get the necessary data needed for the essay analyzes. 

The results of the study show that age has no effect on the auditor students’ ethical approach 

and culture has only a partial effect. Moreover, there seems to be a cultural impact on the 

economics students’ willingness to use ethical dimensions. However, we have found a link 

between gender and auditor students’ ethical approach or for economics students in general. 

The results turns out to be a bit different for the three groups of students, as gender influences 

students' perception of the ethical dimension they consider to be important in ethical decision 

making. 

The essay has contributed to a deeper understanding about the Swedish auditor students’ 

ethical approach. Moreover, we have discovered some interesting aspects that future research 

could study more closely, to create an overall picture of the studied subject. 

Keywords: ethics, moral philosophical school, act deontology, economic egoism, act 

utilitarianism, virtue of self, rule deontology, auditing students, age, gender, culture 
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Vårt starka intresse för revisionsbranschen och framför allt studenters utbildning samt 

framtida karriär, har fört oss sammans till att skriva den här uppsatsen. Den här studien berör 

revisorstudenters etiska tänkande, då den ägnar sig åt att studera sambandet som mellan deras 

personliga egenskaper och etiska förhållningssätt. 

Den här uppsatsen skulle inte ha varit möjlig utan medverkan av olika personer som på olika 

sätt har hjälpt oss att uppnå vårt mål. Först och främst vill vi tacka alla respondenter som 

deltog i vår enkätundersökning. Utan deras delaktighet hade vi inte ha kunnat genomföra 

analyser och den här studien hade då saknat mening. Därför vill vi än en gång framföra ett 

stort tacksamhet till dem. 

Vidare vill vi tacka Annika Fjelkner och Pierre Carbonnier, för att de delade med oss sina 

djupa kunskaper inom språk respektive statisktik. Dessutom vill vi rikta ett särskilt stor tack 

till vår handledare, Johanna Sylvander, som hjälpte oss hela vägen igenom med sitt 

engagemang, sina goda råd och konstruktiva kritiker. 

Vi vill sist men inte minst tacka våra familjer för deras stöd under hela uppsatstiden.  

Tack! 

Kristianstad, May 2015 
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1. Introduktion 

I det här kapitlet beskrivs problembakgrunden till den studera frågan i den här studien, vilket 

tillsammans med problemdiskussionen leder fram till frågeställningen samt 

syfteformuleringen.  Kapitlet avslutas med uppsatsens avgränsningar och fortsatta disposition.  

1.1. Problembakgrund 

Revisorn betraktas som länken mellan företaget och företagets intressenter på den finansiella 

marknaden. Anledning till detta påstående är att revisorns huvudsakliga uppgift inte enbart 

innebär en granskning av företagets redovisning, utan även av styrelsens sätt att förvalta 

företaget de företräder (FAR, u.å.). Eftersom företagets redovisning har en stor betydelse för 

intressenternas beslutsfattande har det svenska regelverket ställt krav på att information i 

finansiella rapporter ska vara bland annat tillförlitlig, väsentlig och begriplig. Det innebär att 

redovisningen måste upprättas enligt god redovisningssed och ge en rättvisande bild om 

företagets resultat och ekonomiska ställning (FAR, 2015a; FAR, 2015b). Revisorn ökar då 

trovärdigheten för den information som lämnas ut i form av finansiella rapporter samt 

reducerar problem med informationsasymmetri genom sin granskning (Carrington, 2014). Det 

innebär att revisionen ger komfort till samhället och bygger upp förtroende på den finansiella 

marknaden (Pentland, 1993), så att det reviderade företaget kan locka till sig nya aktieägare 

och intressenter (Öhman, Häckner, & Jansson, 2006). Allt detta innebär att “The role of the 

financial audit is central to the functioning of the capital markets and for corporate 

governance more generally” (Carrington, 2010, s. 669). 

I många europeiska länder (som till exempel Sverige) tillämpas ett principbaserat ramverk för 

revisionsbranschen. Det innebär att det då utgår från allmänt hållna principer och överlåter åt 

normgivarna samt utövarna att tillsammans utveckla en revisionspraxis och standarder som 

revisorer måste följa (FAR, 2012; FAR, 2015b). Eftersom detta regelverk inte innehåller 

några detaljerade regler måste utövarna ibland själva göra olika tolkningar och bedömningar. 

Dock måste revisorer enligt FARs rekommendationer utföra sina uppdrag i enlighet med god 

yrkessed (FAR, 2012). Detta innebär att revisorn ska se till att använda den för situationen 

strängaste regeln, även om det skulle innebära användning av vissa utländska regler och 

praxis. Svenska författningar samt Revisorsnämndens och domstolars uttalande gäller dock 

alltid. Genom att följa dessa olika regelverk ska revisorer bidra till förtroende för företagens 

ekonomiska information som lämnas ut till de olika intressenterna på kapitalmarknaden (ibid). 
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Uttrycket god yrkessed förekommer i branschens yrkesetiska regelverk och praxis som 

utvecklas i takt med bland annat förändringar som sker i revisionsbranschen (FAR, 2012). 

Detta innebär att villkoren för revisorer och branschen är omväxlande och gör att revisorer 

utsätts för nya etiska dilemman då det som tidigare uppfattades som oetiskt kan ha börjat 

betraktas som etiskt (Broberg, 2013; Clow et.al., 2009). Det leder till att det ställs krav på 

revisorers etiska förhållningssätt och beteende. 

Förutom att upprätta revisionsberättelser, ger revisorn även råd till sina kunder om förbättring 

av rutiner eller reducering av riskexponering (FAR, u.å.). Denna typ av rådgivning kan i vissa 

fall komma i konflikt med revisorns oberoende ställning (Carrington, 2014), vilket kan leda 

till att hen betraktas som en oprofessionell yrkesutövare. Anledning till detta är att enbart 

utförande av ett bra arbete och innehavet av tillräckligt teoretiska kunskaper samt färdigheter, 

inte automatiskt leder till att en person betraktas som en professionell yrkesutövare 

(Anderson-Gough, Grey, & Keith, 2002; Brien, 1998). Det krävs även att revisorer ser till att 

uppfattas som professionella genom att visa rätt beteende inför aktörerna på den finansiella 

marknaden (Carrington, 2010). Dessa professionella uppträdanden leder till möjligheter för 

branschen att kunna locka nya kunder samt fastställa en bredare position i samhället 

(Anderson-Gough et.al.,2002).  

Eftersom oberoendet är en av de faktorer som gör revisionsbestyrkande värdefullt och 

företagets redovisning mer trovärdig (Carrington, 2014), kommer konflikter som hotar 

oberoendet att ställa revisorn inför moraliska och etiska dilemman (Chan & Leung, 2006). 

Dessa dilemman utgör då en risk för att tilliten mellan intressenterna och revisorerna rubbas. 

Detta beror på att revisorers etiska beteende och det sättet de uppfattas av marknadsaktörerna 

är väsentliga faktorer för revisorns status och förtroendet för revisionsbranschen (Carrington, 

2010; Chan & Leung, 2006). Dessutom är det den tillit som revisorer får av 

marknadsintressenterna som bygger upp och förstärker revisorns samt revisionens 

trovärdighet (Carrington, 2010).  

Med tanken på revisorns varierande arbetsuppgifter ställs det krav att revisorns 

självständighet och opartiskhet inte påverkas av rollen som rådgivare (FAR, u.å.). Dock har 

de senaste företagskollapserna och redovisningsskandalerna kunnat uppfattas som att många 

revisorer har, genom oetiska beteende, rubbat det här förtroendet, vilket har lett till reducering 

av tillit hos aktörerna för den finansiella marknaden (Barlaup, Drønen, & Stuart, 2009). För 

att eliminera detta problem finns det yrkesetiska regelverk som fungerar som hjälpmedel i 
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beslutsfattande vid etiska dilemman (FAR, 2012). Genom att följa de etiska kraven som ställs 

kan då revisorn utföra sitt arbete i enlighet med allmänhetens intresse och revisionspraxis 

(FAR, 2015b).  

Allt det här tyder på att det ställs höga krav både på individen som person och dennes etiska 

förhållningssätt för att hen ska kunna vara och betraktas som professionell revisor (Brien, 

1998; FAR, 2015a). Krav på ett etiskt förhållningssätt är vanligare i länder som baserar sina 

lagar på rekommendationer som är präglade av etiska regler, såsom Sverige och andra 

europeiska länder (FAR, 2015a; FAR, 2015b). I dessa principbaserade ramverk är det upp till 

varje yrkesutövare att tolka rekommendationerna och agera i enlighet med god yrkessed i 

varje enskilt fall (FAR, 2012; FAR, 2015b). Detta talar för att etik är en viktig faktor för 

revisionens och revisorns tillförlitlighet, men det saknas tillräcklig forskning kring vad 

revisorer baserar sina etiska ställningstaganden på. 

1.2. Problematisering 

Det finns många olika definitioner av etik (Barlaup et.al., 2009). Etik kommer från det 

grekiska ordet ethikos som avser karaktär och har blivit översatt till latin som moralis
1
 

(Harper, 2009). Det här begreppet har även definierats som ämnesområdet som identifierar 

moraliska plikter samt skyldigheter och vad som är bra respektive dåligt (Barlaup et.al., 

2009). Alla de olika betydelserna av etik har mynnat i framkomsten av diverse tolkningar om 

inte bara hur man bör göra, utan även om hur individer bör leva och bete sig (ibid). Dessa 

olika tolkningar används vid forskning inom företagsekonomi för att argumenterar för 

påståendet om att det finns olika etiska ramar och moralfilosofiska skolor som individer 

använder sig av då de fattar olika beslut. Exempel på de fyra stora skolorna inom 

moralfilosofi, som anses underbygga resonemangen vid beslutsprocessen av revisorer, är etisk 

egoism, utilitarism, dygdetik och deontologi – vilka redovisas i kapitel 3 (Casali, 2007; 

Sylvander, 2015). 

Eftersom individer har olika uppfattningar om vad som anses vara viktigt ur ett moraliskt 

perspektiv (Casali, 2007; Sylvander, 2015), kommer deras benägenhet att använda olika typer 

av etiskt förhållningssätt att påverkas av deras personliga egenskaper (Hunt & Vitell, 2006). 

Dessa förhållningssätt utgår då från personliga värderingar och moraliska normer för att 

                                                        
1
 Filosofer har ofta behandlat etik och moral som två olika begrepp. Dessa har bland annat definierat etik som 

teorin om det individer anser är bra eller dålig åtgärd; och moral som själva åtgärden samt principer om hur 

människor bör bete sig (Barlaup et.al., 2009; Harper, 2009). Vidare i projektet hänvisar vi då både till teori och 

praktik när vi använder begreppen etik och/eller moral. 
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bygga sina etiska bedömningar vid ett etiskt beslutsfattande. Dock är det inte bara personliga 

egenskaper som har en påverkan på etiskt förhållningssätt, utan även individens professionella 

aspekter. Detta beror på att de, som utgångspunkt, även tar hänsyn till sin miljös specifika 

moraliska normer och allmänkända moraliska normer (ibid). Dessa normer fastställs av bland 

annat organisationer som ansvarar för professionen, såsom FAR i svensk revisionsbranschen 

(Brien, 1998; FAR, 2015b; Hunt & Vitell, 2006). 

Organisationer som övervakar de olika professionerna är inte enbart intresserade av 

medlemmarnas teoretiska och tekniska kompetens, utan även av deras etiska anständighet. 

Därför har många professioner baserat sina normer på etiska koder (Brierley & Cowton, 

2000). Detta tyder på att etik är ett viktigt koncept inom professionerna (Barlaup et.al., 2009; 

Brien, 1998; Lown, 2010), därför behöver varje profession styrkas av yrkeskoder (Carr, 

1999). Etiska koder inom professioner har fått större uppmärksamhet, då dagens samhälle 

betraktas som ett kunskapssamhälle där professioner dominerar och intar en nyckelposition. 

Det är de professionella som bland annat bekämpar sjukdomar, vägleder individer i finansiella 

beslutsfattande och räddar själar (Brante, 1988). Detta innebär att de professionella 

yrkesutövarnas etiska förhållningssätt är viktigt för ett välfungerande samhälle.  

De professionella yrkesetiska koderna tydliggör professionernas skyldigheter och ansvar i 

förhållande till klienters rättigheter (Carr, 1999). Koderna är ämnade att vägleda de 

professionella (Barlaup et.al., 2009; Brante, 1988; Lown, 2010) och säkerställa professionell 

integritet (Brante, 1988). Revisionsyrket anses vara en profession (Carrington, 2010; FAR, 

2015b) och medlemmar i professionen har yrkesetiska regler att förhålla sig till (FAR, 2012). 

Dessa koder fastställs av staten eller av organisationer som FAR i Sverige och kommer 

därmed att påverka revisorers etik (Brien, 1998; FAR, 2015b; Kung & Huang, 2013). Utifrån 

det här kan konstateras att etik får en central plats i samhället och revisionsbranschen, 

eftersom revisorns agerande påverkar den finansiella marknaden. Det är inte bara det här 

förhållandet som markerar vikten av etik inom revisionsbranschen, utan även faktumet att det 

är, bland annat, de fastställda yrkesetiska koderna som avgör hur revisorn bör agera när hen 

ställs inför etiska dilemman. 

De yrkeskoder inom revisionsbranschen som fastställs av staten, kan inte ensamma se till att 

revisorer agerar som etiska individer (Kung & Huang, 2013) . Det krävs även att staten och 

företagsledningen ser till att koderna verkställs och tillämpas på arbetsplatsen vid utförandet 

av de olika uppdragen. Förutom detta krävs det att det finns konsekvenser för de som 
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ignorerar dessa yrkeskoder, det vill säga att oetiskt beteende sanktioneras (Brien, 1998). 

Organisationer som tillämpar den typen av kontroll kommer då att ha mindre problem med 

oetiska beteenden än de organisationer som inte gör det (Svanberg & Öhman, 2013).  

En självregleringsstrategi krävs för att individer ska kunna bete sig etiskt. En sådan strategi 

innebär att fastställande av yrkeskoderna går från staten till organisationer som har ansvar för 

ett visst yrke. Staten kräver då att varje sådan organisation själv skriver en etisk kod som är 

anpassade till de unika behoven i den professionen (Brien, 1998). Med hjälp av dessa etiska 

koder kommer den övervakande organisationen inom varje yrke (till exempel FAR inom 

revision) att uppmuntra yrkesutövarna att bygga och/eller förstärka sin vilja av att få andras 

förtroende. Det innebär att även viljan att vara en betrodd person indirekt kan påverka 

revisorers etiska beteende (ibid). 

För att vara en betrodd revisor och ha intressenternas tillit måste revisorn agera som 

professionell och uppfattas som professionell (Carrington, 2010). Detta kan revisorn uppnå 

genom att se till att intressenterna ser hen som en oberoende part. Revisorn kommer därmed 

att kunna leverera komfort till användarna av finansiella rapporter. Att revisorn uppfattas som 

oberoende har ännu större betydelse då revisorn i samband med revisionen ger råd om 

förbättring till företagsledningen (Carrington, 2014). En sådan bild av revisorn och hens 

position kan bland annat uppnå genom att följa de yrkesetiska koder som fastställs av den 

övervakande organisationen (exempelvis FAR). 

De personliga egenskaperna anses påverka individers etiska beslutfattningsprocess och 

därmed etiska beteende (Hunt & Vitell, 2006). Till exempel kommer revisorer som inte 

accepterar de allmänna moraliska koderna att förbise etiska frågor. Dessutom kommer de att 

ha mer tolerans för kunders handlingar som bryter mot moraliska normer, än de som känner 

behovet av att ta sina beslut utifrån moraliska principer (Kung & Huang, 2013). Den 

toleransen anses vara en handling som minskar revisionskvalitén. Vidare anses toleransen blir 

starkt påverkad av aktörer som uppmuntrar etiska beteende, såsom organisationens etiska 

kultur (Svanberg & Öhman, 2013), där ledarna främjar etiskt beteende (Kung & Huang, 

2013). Därför anses personliga egenskaper, såsom tolerans, vara viktiga faktorer som kan 

påverka det etiska förhållningssättet av de professionella inom revisionsbranschen (Paino, 

Smith, & Ismail, 2012).  

 Många forskare har studerat individers etiska beslutsfattande och beteenden, där det tydligt 

visas att många av de faktorer som påverkar individens etiska bedömningar och därmed etiska 
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beteende har en stark koppling till individers personliga värderingar och egenskaper 

(Borkowski & Ugras, 1998; Hunt & Vitell, 2006; Kung & Huang, 2013). Några av dessa 

personliga egenskaper som har undersökts är kön, ålder, erfarenhet och utbildning (Borkowski 

& Ugras, 1998). 

Viss forskning kring etiskt beteende har haft fokus på studenter. Några av dessa är Guth, 

Schmittberger och Schwarze (refererat i Wittmer & Al-Kazemi, 2013), som har gjort ett 

experiment med hjälp av några ekonomistudenter från USA och Kuwait. Resultatet visar att 

studenternas beslutsfattande har mer spår av etiskt beteende än rationellt egenintresse 

(Wittmer & Al-Kazemi, 2013). Wittmer och Al-kazemi (2013) anser att det etiska beteendet 

kan ha orsakats av olika faktorer såsom kultur, ålder och erfarenhet (ibid). Detta visar att det 

finns olika faktorer som kan påverka ekonomistudenters etiska tänkande, och att en del av de 

faktorerna ingår i det som kallas för personliga egenskaper. 

Tidigare forskning poängterar alltså vikten av revisorers förmåga att kunna anpassa sitt 

beteende så att hen följer etiska normer (Kung & Huang, 2013). Där olika faktorer såsom 

personliga egenskaper, lagar och rekommendationer (som fastställts av staten eller andra 

organisationer), anses kunna påverka individers etiska förhållningssätt (Brien, 1998; Kung & 

Huang, 2013). Individers etiska förhållningssätt kan även påverkas av individens personliga 

egenskaper (Hunt & Vitell, 2006), då det har visats att individer är villiga att ta beslut med 

utgångspunkt i principer som rättvisa och ömsesidigt hänsynstagande - det vill säga utifrån sin 

etik och moral där egenintressen kan åsidosättas (Wittmer & Al-Kazemi, 2013). Det innebär 

att eftersom det finns många faktorer som påverkar individers etiska beteende, så är det svårt 

att kunna förutse hur ekonomstudenterna kommer att bete sig i framtiden. Enligt Casali 

(2008) kan dock individers beteende vara mer eller mindre förutsägbara om de klassificeras 

utifrån särskilda personlighetsdrag. Den här metoden har fått mycket uppmärksamhet bland 

forskare inom beteendevetenskap och de moralfilosofiska teorierna (ibid). Klassificeringen 

skulle även kunna användas för att studera revisorstudenters etiska förhållningssätt, för att 

eventuellt utveckla i framtida forskning en klassificering av dem utifrån deras etiska 

preferenser. 

Revisorstudenter är framtida revisorer som kommer att utsättas för etiska dilemman (Wittmer 

& Al-Kazemi, 2013). Dessa situationer kommer att sätta krav på deras etiska 

ställningstagande, vilka inte helt kan förutsägas då villkoren för revisionen och därmed 

revisorer är omväxlande (Broberg, 2013). Det beror på att samhällets uppfattningar av vad 
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etiskt beteende är och förväntningarna på revisorer förändras med tiden (Broberg, 2013; Clow 

et.al., 2009). Detta innebär även att etik inom revisionen är varierande och på grund av 

förändringar i samhällets uppfattningar samt revisionslagar, utsätts revisorer för nya etiska 

dilemman. Därför anses revisorers och revisorstudenters etiska förhållningssätt vara viktiga 

och har väckt olika forskares intresse. Dessa har, enlig Kung och Huang (2013), markerat 

vikten av revisorers förmåga av att anpassa sina beteenden till det som etiska normer 

föreskriver.  

Även om det anses finnas ett stort antal faktorer som påverkar revisorers etiska 

förhållningssätt och att revisorstudenter är framtidens revisorer (Hunt & Vitell, 2006; Paino 

et.al., 2012; Wittmer & Al-Kazemi, 2013), finns det inte tillräckligt mycket forskning inom 

ämnet (Humphrey, 2008). Detta gör att i praktiken är det mycket lite som är känt om revision 

och dess etiska förhållningsätt (ibid). Därmed blir det väsentligt att undersöka ämnet med 

revisorstudenter som målgrupp. Därför att de ännu inte har klivit in i professionen, vilket 

innebär att det är deras personliga egenskaper och utbildning som har en stor påverkan på 

deras etiska förhållningssätt. Den ovan förda diskussion har resulterat i den följande 

forskningsfrågan. 

1.3. Frågeställning 

Hur påverkas svenska revisorstudenters etiska förhållningssätt av personliga egenskaper? 

1.4. Syftesformulering 

Syftet med den här forskningen är att: förklara hur revisorstudenters etiska förhållningssätt 

påverkas av personliga egenskaper. 

1.5. Avgränsning 

En avgränsning av den här uppsatsen är att endast ta hänsyn till inverkan av personliga 

egenskaper på revisorstudenters etiska förhållningssätt. Därför kommer vi enbart att fokusera 

på hur revisorstudenters etiska attityder påverkas av faktorer på en individuell nivå och inte gå 

in på organisatoriska plan. Dessutom finns det många personliga egenskaper som anses kunna 

påverka individers etiska attityder men vi kommer endast att fokusera på tre av de vanligaste 

faktorerna, vilka är ålder, kön och kultur.  

En annan avgränsning är av geografisk karaktär. Beroende på att uppsatsens empiriska data 

samlas in, endast med studenterna som går i årskurs tre och fyra på olika lärosäte i Sveriges, 

som underlag.  
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1.6 Disposition 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kapitel 2: Metod 

I det andra kapitlet kommer forskningsfilosofi och vetenskapligansats att diskuteras. 

Därefter kommer valet av metod och teorianvändning att presenteras 

 

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

I det tredje kapitlet beskrivs moralfilosofi, professionsteori, mätinstrument för etisk 

beslutfattningsprocess och tre personliga egenskaper som anses påverka den 

beslutsprocessen. Kapitlet summeras med en modell som visar sambandet mellan 

revisorstudenters etiska förhållningssätt och dessa tre personliga egenskaper samt 

hypoteser formuleras.  

Kapitel 4: Empirisk metod 

I det fjärde kapitlet redogörs uppsatsens datainsamlingsmetod, urval och analysmetod. 

Studiens operationalisering förklaras och diskussioner kring metodkritik tas även upp 

här. 

Kapital 5: Empiriskt analys 

I det femte kapitlet presenteras undersökningens resultat. Respondenternas svar 

analyseras med hjälp av statistiska tester för att undersöka om hypoteserna ska 

accepteras eller förkastas.  

Kapitel 6: Slutsatser 

I det sista kapitlet klargörs studiens slutsats i förhållande till syftet och 

forskningsfrågan kommer att besvaras. Slutligen förs en diskussion om självkritik mot 

uppsatsen, studiens bidrag samt förslag till vidare forskning. 
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2. Metod 

I kapitel två presenteras uppsatsens forskningsfilosofi och vetenskapliga synsätt, vilket ger 

läsaren en övergripande förståelse om hur studien kommer att utföras. Vidare kommer 

metodval och teorival att motiveras och lyftas fram i den här delen för att argumentera för hur 

dessa kommer att användas för att besvara studiens forskningsfråga och uppnå det uppsatta 

syftet.   

2.1. Forskningsfilosofi och vetenskaplig ansats 

Ett viktigt steg i en forskningsstudie är valet av forskningsfilosofi. Goda kunskaper inom 

forskningsfilosofin och forskningsmetodiken hjälper forskaren att välja rätt forskningsmetod i 

ett tidigt stadium. Dessa kunskaper förebygger onödigt arbete och klargör den övergripande 

forskningsstrategin som användas för att samla in de empiriska data. Positivism är en av de 

olika forskningsfilosofier som kan användas för att utföra forskning, där antagandet är att den 

objektiva verkligheten kan studeras neutralt och objektivt, eftersom den existerar oberoende 

av människors beteende. Detta betyder att forskningsresultaten inte påverkas av forskarens 

subjektiva föreställningar och intressen (Crossan, 2003). 

Forskning som baseras på positivistiskt synsätt har som ändamål att finna kausalitet mellan 

olika variabler (Crossan, 2003). Med tanken på att syftet med den här studien är att förklara 

orsakssambandet mellan revisorstudenters personliga egenskaper och deras etiska 

förhållningssätt, utan någon strävan efter djupare förståelse, så kommer det positivistiska 

vetenskapliga synsättet att tillämpas. Fördel med positivismen är att den ger möjlighet till 

generalisering för hela populationen (Crossan, 2003; Patel & Davidson, 2011). Dock krävs det 

ett tillräckligt stort stickprov för att kunna generalisera resultatet (Holden & Lynch, 2004).  

Syftet med denna studie är att identifiera de personliga egenskaper som kan påverka 

revisorstudenters etiska förhållningssätt. Därför kommer vi att utgå från tidigare forskning 

samt teorier inom etik och etiskt beslutsfattande för att skapa en förförståelse om fenomenet. 

Detta tillvägagångssätt förstärker objektiviteten i forskningen, då stödet från befintliga teorier 

kan hindra att vår forskningsprocess färgas av våra subjektiva värderingar (Patel & Davidson, 

2011). Dessutom kommer dessa teorier och tidigare forskning att underbygga denna studies 

teoretiska ram, där genom ett logiskt resonemang formuleras hypoteser. Därefter kommer 

dessa hypoteser att testas empiriskt. Dessa hypoteser kommer att verifieras eller falsifieras 

beror på resultat från den empiriska undersökningen (ibid). Den vetenskapliga ansatsen som 

används i den här studien blir därför deduktiv (Bryman & Bell, 2011; Deegan & Unerman, 
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2011) och ligger i linje med positivismen. Anledning till detta är att forskningen strävar efter 

objektivitet i observationen, den vill förklara sambandet mellan olika variabler och ger 

möjlighet för generalisering (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). Nackdelen med en 

deduktiv ansats är att det finns en risk för att oupptäckta perspektiv inte uppmärksammas då 

våra slutsatser baseras på tidigare forskning (Patel & Davidson, 2011).  

2.2.  Val av metod 

Metoden genomsyrar ett resonemang eller en argumentation och hjälper läsaren att följa med i 

diskussionen i studien samt förstå hur slutsatser underbyggs (Alvehus, 2013). Den hjälper 

forskaren att sätta sig in i problemet och hitta svar till forskningsfrågan (Denscombe, 2011). 

Metodvalet styr vilka empiriska data vi får, som i sin tur påverkar forskningens resultat och 

slutsatser. Därför är det viktigt att välja rätt metod för att få ett adekvat resultat. Valet av 

vetenskapligt tillvägagångssätt kommer att beror på kontexten av studien och 

forskningsfrågan som ställs (Crossan, 2003).  

Eftersom vår forskningsfråga är; hur revisorsstudenters etiska förhållningssätt påverkas av 

personliga egenskaper, kommer ett antal hypoteser att formuleras för att sedan prövas 

empiriskt. Denna studie utgår därmed ifrån positivistisk forskningsfilosofi och deduktiv 

ansats, därför blir det av naturliga skäl en kvantitativ metod som tillämpas för att samla in det 

empiriska data som ska användas för att testa de utvecklade hypoteserna (Bryman & Bell, 

2011; Crossan, 2003). Insamlingsmetod som kommer att användas är enkät, vilket är ett 

frågeformulär som innehåller givna svarsalternativ och riktar sig till många respondenter. 

Fördelar med denna metod är att den är ekonomisk, lätt att arrangera samt ger standardiserade 

och förkodade svar (Denscombe, 2011). Den datainsamlingsmetoden är ett lämpligt 

tillvägagångssätt, eftersom studien försöker göra en generalisering av det orsakssamband som 

kan finnas mellan revisorsstudenters etiska förhållningssätt och deras personliga egenskaper 

(Saunders et.al., 2012).  

Vi är dock medvetna om att denna metod även har begränsningar. En av dessa begränsningar 

är att svarsfrekvensen oftast är ganska låg, vilket betyder att stickprovet måste vara skäligt 

stort för att resultaten ska kunna generaliseras (Denscombe, 2011). Vidare kan de förkodade 

svar från enkäten leda till frustration hos respondenterna, då de inte hittar ett svarsalternativ 

som passar dem. En annan begränsning är att förkodade frågor kan snedvrida resultaten och 

leda till svårigheter med att kunna kontrollera sanningshalten i respondenternas svar (ibid). 

För att försöka minska dessa nämnda nackdelars påverkan, kommer vi att diskutera enkätens 
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utformning med vår handledare, och därefter testas enkäten med hjälp av några 

ekonomstudenter innan den skickas ut. 

2.3. Teorianvändning 

För att besvara frågan om hur revisorstudenters etiska förhållningssätt påverkas av personliga 

egenskaper, byggs vår teoretiska referensram på tidigare forskning. En mängd vetenskapliga 

artiklar används för att förklara olika begrepp och stödja vårt resonemang. Dessutom refereras 

även till ett antal böcker inom facklitteratur i ämnet. Allt detta görs för att öka tillförlitlighet 

och transparens i vår studie, vilket är ett oundvikligt krav som en akademisk uppsats måste 

uppfylla.  

Med tanken på att etik är ett komplext ämne och innehåller många olika aspekter är vi 

medvetna om att många teorier måste beaktas för att förstärka vår egen teori. Därför kommer 

etiska teorier som moralfilosofi, etisk beslutsprocess samt professionsteori att kombineras 

med varandra. Utifrån dessa teorier kan konstateras att revisors etiska förhållningssätt anses 

kunna påverkas av många faktorer (Paino et.al., 2012). Denna uppsats fokuserar dock bara på 

revisorsstudenters personliga egenskaper, därför kommer den endast att tas hänsyn till de 

teorier som är relaterade till dessa egenskaper. Genom en kombination av alla dessa teorier 

kommer våra hypoteser att formuleras, vilka kommer att testas med hjälp av revisorstudenter 

från olika lärosäten i Sverige. Därmed kommer vi att kunna mäta det eventuella sambandet 

som finns mellan revisorstudenternas personliga egenskaper och deras etiska 

beslutfattningsprocess. 
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3. Teoretisk referensram 

Eftersom syftet med den här studien är att förklara hur revisorstudenternas etiska 

förhållningssätt påverkas av personliga egenskaper, kommer i det här kapitlet att redogöras 

för väsentliga teorier inom ämnet. Kapitlet inleds med en kort beskrivning av moralfilosofi 

och de fyra stora moralfilosofiska teorier som anses ligga till grund för individers etisk 

beslutsfattande. Vidare beskrivs professionsteori för att i följande avsnitt kunna koppla 

revisionsprofessionen, med etik och de stora moralfilosofiska skolorna. Vi gör detta för att ge 

läsaren en generell inblick av individers etiska beslutfattningsprocess för att sedan koppla 

detta till revisorprofessionen. Därefter diskuteras tre personliga egenskaper som anses kunna 

ha inflytande på revisorstudenters etiska förhållningssätt. Kapitlet avslutas med en omfattad 

modell och hypotesformulering.  

3.1. Moralfilosofi 

Beteendevetenskap har funnits sedan länge och fått stor uppmärksamhet bland forskare som 

studerar organisationers och individers beteende, det vill säga olika sätt att agera och bete sig 

vid olika situationer (Augier & March, 2008; Hunt & Vitell, 2006; Sylvander, 2015). Detta 

har lett till att beteendevetenskapen har gett stöd till utveckling av teorier som Behavioral 

theory of the firm (BTF) och teorier inom organisationsteori, strategisk ledning samt har 

utarbetats i psykologiska grunder för ekonomiska val (Augier & March, 2008). 

Beteendevetenskap medverkar även i forskning kring individers etiska beslutsfattandeprocess, 

där även moralfilosofi spelar en väsentlig roll (Casali, 2007; Hunt & Vitell, 2006). 

Studier som har fokus på individers etiska värderingar, beteende, beslutfattningsprocesser 

och/eller preferenser, har haft en stor koppling till moralfilosofi (Bass, Barnett, & Brown, 

1998; Hunt & Vitell, 2006; Kung & Huang, 2013). Detta beror på att individer baserar sina 

etiska bedömningar och värderingar av etiska frågor på moralfilosofiska principer och etiska 

övertygelser (Bass et.al., 1998; Kung & Huang, 2013). De värderingarna som individen gör 

mynnar många gånger i valet av det alternativ som anses vara mest etiskt (Hunt & Vitell, 

2006). Det innebär att det är dessa värderingar och bedömningar, som med hjälp av individens 

moraliska principer, underbygger personens etiska beslutsfattanden och därigenom etiska 

beteenden. 
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Moralfilosofiska skolor
2
 utgör några av de teorier som ligger till grunden för studier av 

individers etiska beslutsfattande (Casali, 2011; Sylvander, 2015). De fyra stora skolorna inom 

moralfilosofi är etisk egoism, utilitarism, dygdetik och deontologi (Casali, 2008; Casali, 2011; 

Sylvander, 2015). Dessa har inte ett enhetligt begrepp därför finns det olika dimensioner inom 

varje skola (Casali, 2011). De moralfilosofiska skolorna anses vara normativa teorier som 

talar om vad som är moraliskt acceptabelt (Casali, 2011; Deegan & Unerman, 2011). Detta 

gör att individen kan använda sig av den skolan som bäst passar vid beslutsfattandet av den 

specifika frågan. Dock innebär det inte att den ena skola är mer etisk än den andra (Casali, 

2011), utan att människor har olika moraliska grunder vid beslutsfattandet (Sylvander, 2015). 

Utifrån det kan vi då konstatera att de moralfilosofiska skolorna är olika sätt att se på vad som 

anses vara rätt eller fel. 

De moral filosofiska skolor kan då i teorin uppfattas som att de är isolerade från varandra, 

men i forskning inom näringslivet har det påståtts att chefer använder sig av alla de fyra stora 

moralfilosofiska skolorna då hen fattar ett beslut (Casali, 2011; Sylvander, 2015). Det beror 

på att deras rykte och personliga ekonomiska intresse kan vara starkt kopplat till 

organisationens ekonomiska utfall, rykte samt därmed alla intressenter. Det innebär då att 

chefer tar hänsyn till alla inblandade och ser frågan utifrån synvinkel av varje moralfilosofiska 

skola (Sylvander, 2015). Därför kommer vi vidare i det här kapitlet att referera till chefers 

beslutfattningsprocess då det redogörs för de fyra stora moralfilosofiska skolorna och deras 

respektive dimensioner. 

3.1.1. Etisk egoism 

Skolan av etisk egoism fokuserar på konsekvenser av individens handlingar och anser att det 

är etiskt korrekt att individen agerar utifrån sitt egenintresse, det vill säga genom att maximera 

sitt personliga utfall (Casali, 2007; Sylvander, 2015). Det hävdas även att om alla agerar på 

det sättet så kommer det slutligen att finnas balans mellan alla intressen (Casali, 2007). Detta 

beror på att vissa intressen är kopplade till varandra (Sylvander, 2015). Till exempel kan 

chefers ekonomiska intresse vara kopplat till professionens rykte, därför att intressenters bild 

av professionen kan påverka deras vilja att handla med yrkesutövare inom den specifika 

professionen (Carrington, 2010; Sylvander, 2015). Det här innebär att etisk egoism kan 

indelas i två dimensioner, ekonomisk- och ryktesegoism, som är kopplade till varandra 

                                                        
2
 Moralfilosofiska skolor är grundläggande teorier inom moralfilosofi. Dessa har bland annat kombinerats för att 

utveckla olika teorier och modeller som har använts av forskare som utfört studier kring individers etiska 

beslutsfattningsprocess (se till exempel Casali 2008; Casali, 2011; Hunt & Vitell, 2006; Sylvander, 2015). 
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(Casali, 2008; Casali, 2011; Sylvander, 2015). Dessa dimensioner kan då det gäller affärer 

uttryckas som maximerande av det ekonomiska resultatet och bidra till att ha så bra rykte som 

möjligt (Casali, 2011).  

Ekonomisk egoism representerar chefers egenintresse (Casali, 2008), då de strävar efter de 

bästa ekonomiska resultaten (Casali, 2011). Chefernas handlingar kan då ses vara baserade på 

organisationens intresse, även om de i verkligheten utgår ifrån egenintresse (Sylvander, 

2015). Detta beror på att chefer kommer att vidta åtgärder som ökar vinster och minskar 

kostnader (Casali, 2008; Casali, 2011), vilket i slutändan även kommer gynna deras 

organisation (Casali, 2011). Det här förhållandet kan göra att organisationen ses som en 

förlängning av individen, därför att organisationens intresse uppnås genom att välja de 

åtgärder som maximerar individens nytta (Sylvander, 2015). 

Även i dimensionen ryktesegoism ses organisationer som en förlängning av individen och 

dennes egenintresse (Casali, 2008), eftersom rykte är väsentligt för att chefer ska kunna 

upprätthålla sina positioner och professioner (Carrington, 2010; Sylvander, 2015). Ryktet har 

ännu större betydelse för de professioner som inte uppfyller alla kraven som ställs för att 

betraktas som professioner, där bilden som allmänheten har av de yrkesutövarna och deras 

organisation har en stor betydelse för hela professionen (Carrington, 2010). Individen kommer 

då att vidta åtgärder som kommer att skydda och förbättra sin organisations status eller rykte 

även om det skulle vara på bekostnad av det ekonomiska utfallet (Casali, 2008; Casali, 2011). 

3.1.2. Utilitarism 

Även utilitarism inriktar sig på konsekvensen av individens handlingar. Dock har utilitarism 

inte fokus på personliga ekonomiska resultat, utan på beslut som skapar större nytta för det 

största antal individer (Casali, 2007; Casali, 2011; Sylvander, 2015). Det vill säga att den här 

moralfilosofiska skolan anser att individer som använder sig av den försöker fatta sina beslut 

så att dessa maximerar alla intressen genom att maximera ”njutningen” och minimera 

”smärtan” (Casali, 2007; Svensson & Wood, 2009). Därför kommer handlingar som 

maximerar den totala nyttan att betraktas som moraliska korrekta (Sylvander, 2015).  

Utilitarism delas in i två dimensioner: handlings- och regelutilitarism. Där chefer som baserar 

sina beslut på handlingsutilitarism, kommer att försöka maximera nyttan av varje handling. 

Detta genom att bedöma om huruvida konsekvenserna av varje förslagen åtgärd kommer att 

vara nyttomaximerande för det största antalet intressenter (Casali, 2007; Casali, 2008; Casali, 

2011; Sylvander, 2015). Dessa bedömningar kommer då att göras med hjälp av en teleologisk 
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process, vilket innebär att individen kommer att basera sina bedömningar på sina personliga 

etiska koder och moraliska regler (Hunt & Vitell, 2006; Svensson & Wood, 2009). Chefer 

som istället baserar sina beslut på regelutilitarism försöker inte göra bedömning för varje 

enskild åtgärd, utan de har fokus på att följa de organisatoriska regler som anses vara 

nyttomaximerande (Casali, 2007; Casali, 2008; Casali, 2011; Sylvander, 2015).  

3.1.3. Dygdetik  

Dygdetik har istället ett mer internt fokus, det vill säga att den fokuserar på individens 

karaktär där den centrala frågan är vem individen vill vara. Detta beror på att dygd är tillstånd 

och position av en person (Casali, 2007; Casali, 2008; Mintz, 2006; Sylvander, 2015). Vidare 

betonar dygdetik inte enbart personens moral och etiska tänkande, utan även de intentioner 

som hen har med sina handlingar (Mintz, 2006; Sylvander, 2015). Det innebär att individer 

som använder sig av den här moralfilosofiska skolan, uppmuntras att utifrån sina egna 

reflektioner och den person de vill vara, att göra det rätta och ha etiska intentioner med sina 

handlingar (ibid).  

Dygdetik delas in i två olika dimensioner, där den skiljer på inre och yttre belöningar (Preuss, 

1998; Sylvander, 2015). Den första dimensionen heter personlig dygd
3
 och främjar personligt 

välbefinnande. Därför att chefer som tillämpar den här skolan kommer att agera utifrån de 

plikter som ligger nära hens personliga kärnvärderingar samt för henne/honom närmare den 

person hen vill vara. Eftersom dessa individer väljer att upprätthålla dygder som de anser vara 

värda att upprätthålla, kommer de att uppvisa en bra personlig karaktär av dygd och anses 

därmed fatta rätt beslut (Casali, 2008; Casali, 2011; Sylvander, 2015). Därmed anses att 

individer som använder sig av den här dimensionen, vid sin beslutfattningsprocess, kommer 

att lägga vikt på att vara i linjen med sina kärnpersonliga värderingar och den person de vill 

vara (Casali, 2011; Sylvander, 2015). Den andra dimensionen heter dygd mot andra
4
 och 

innebär att individen lever bra med andra och tar hand om andra. Dygd mot andra främjar 

social välfärd och omfattar det som kallas för omsorgsetik (Casali, 2008; Casali, 2011). Detta 

leder till att chefer som använder sig av dygd mot andra, kommer att lägga vikten på att agera 

transparent och respektera värdigheten och synpunkter av dem som berörs av beslutet. Detta 

för att kunna fatta ett beslut som upprätthåller de professionella relationerna (Casali, 2011; 

Sylvander, 2015). 

                                                        
3
 Personlig dygd är vår egen översättning av Virtue of self. 

4
 Dygd mot andra är vår egen översättning av Virtue of others. 
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3.1.4. Deontologi 

Deontologi fokuserar på att rikta uppmärksamheten på att analysera mot individens etisk 

beteende är rätt eller fel (Svensson & Wood, 2009). Denna moralfilosofiska skola fokuserar 

inte på konsekvenser av chefers handlingar, utan på de plikter som hen ska följa i de olika 

roller som de spelar i organisationen och samhället som helhet. Det vill säga i de rollerna som 

hen har både inom arbets- och privatlivet. Deontologi delas in i två dimensioner; 

regeldeontologi och handlingsdeontilogi (Casali, 2011; Sylvander, 2015). Denna indelning 

tyder på att individer som använder sig av deontologi kan välja mellan två utgångspunkter för 

att bedöma vad som är rätt eller fel. De kan antingen utgå ifrån moraliska regler eller sina 

egna bedömningar och intuition (Casali, 2007; Sylvander, 2015).  

Regeldeontologi fokuserar på att individen i alla situationer ska agera i enlighet med allmänna 

skyldigheter, moraliska principer och gyllene regler. Exempel på dessa regler är att man ska 

behandla andra så som man själv vill bli behandlad (Casali, 2008; Casali, 2011; Sylvander, 

2015). Därför anses i regeldeontologi att ett beslut är etiskt så länge det överensstämmer med 

en allmän moralisk princip (Casali, 2007).  

Handlingsdeontologi uttrycker uppfattningen av till vilken grad en handling är rätt och anser 

att individen bör bedöma graden av rimlighet, rättvisa och opartiskhet i situationen, då hen tar 

ett etiskt beslut (Casali, 2007; Casali, 2008). Det vill säga att den här dimensionen inte kräver 

en sträng användning av moraliska principer för att anse att en åtgärd är moralisk, utan här 

baseras graden av moral på individens samvete och intuition. Det är utifrån dessa egenskaper 

som individen ska avgöra vilken är den rätta plikten eller åtgärden som hen ska vidta vid varje 

situation (Casali, 2011; Sylvander, 2015). Dessutom kommer chefer som använder sig av 

handlingsdeontologi att lyssna på de inblandades åsikter angående frågan. Detta för att kunna 

välja det rätta alternativet för den specifika situationen (Sylvander, 2015). 

Utifrån de ovan nämnda moralfilosofiska skolorna kan dras som slutsats att det finns olika sätt 

att bedöma vad som är rätt eller fel ur ett etiskt perspektiv. Dessutom kan konstateras att det 

är moraliska principer som ligger till grund för individers beslutfattningsprocess. Dessa 

moraliska principer kommer inte enbart påverka individers beslutsfattande i privatlivet utan 

även inom professionen där de ofta ställs inför etiska dilemman. 

3.2. Professionsteori 

Professioner är yrken som bland annat baseras på vetenskaplig kunskap (Brante, 1988). De 

bygger sin auktoritet på behärskade vetenskapliga kunskaper och kompetenser (Brante, 2009). 



Nguyen & Sandoval 

24 
 

Det är deras unika kunnighet inom området som blir yrkets attribut och särskiljer de från 

andra människor som står utanför den yrkesgruppen.  Genom en lång och formell utbildning, 

främst vid universitet, får personen en inträdesbiljett till det professionella yrket. På grund av 

deras kunskap får professionerna oftast höga sociala belöningar, hög inkomst och status 

(ibid).  

Revisionsyrket anses vara en profession (Carrington, 2010; FAR, 2015b) eftersom det kräver 

flera års utbildning. Denna profession kännetecknas även av ett kriterium, vilket är att 

professionella yrkesutövarna skall tjäna allmänhetens intresse och inte får styras av sin 

egennytta (FAR, 2015b; Sylvander, 2015; Tudor, 2013). Vidare är det nödvändigt att varje 

profession bör styrkas av yrkesetiska koder som tydliggör professionernas skyldigheter och 

ansvarigheter (Carr, 1999). Förutom dess yrkesmässiga normer och regleringar finns det ofta 

interna regleringar gällande exempelvis klädkod och utseende i revisionsbyråer som revisorer 

jobbar i (Carrington, 2010; Grey, 1998). Dessa tyder på att förutom kunskaps- och 

kompetenskravet förväntas revisorerna även att kunna uppträda på ett visst professionellt sätt. 

Genom sådana kontextuella faktorer såsom organisatoriska eller yrkesmässiga normer och 

regler, styrs revisorerna mot ett gemensamt tankesätt och ett likartat beteende (Shafer, Morris, 

& Ketchand, 2001), vilket är en del av socialiseringsprocessen (Howkins & Ewens, 1999).  

Socialisering betraktas som den verkliga effekten av en utbildning (Biesta, 2009) och den har 

en central betydelse inom professionen (Howkins & Ewens, 1999; McGregor, 2011). Denna 

process får studenterna lära sig under sin utbildning om nödvändiga värderingar, beteenden 

och attityder som krävs för yrkesrollen (Howkins & Ewens, 1999). Genom socialisering inom 

professionen karakteriseras personer som behörig till professionsgruppen (ibid), görs till mer 

eller mindre effektiva medlemmar (Weidman, Twale, & Stein, 2001) och utvecklas deras 

engagemang för yrkeskarriären (Richardson, 1999). Den professionella socialiseringens 

viktigaste uppgift är att utveckla professionsidentitet (Weidman et.al., 2001), vilket formas 

över tiden, men den påverkas mest i början av karriären (McGregor, 2011).  

Allt detta betyder att redan vid utbildningen som är det första stadiet av studenternas inträde i 

professionen, formas deras attityder och beteende samt att de börjar lära sig reflektera på ett 

gemensamt sätt. Det blir då viktigt att studenterna ska tänka i rätt etiska banor i förhållande 

till vad professionen kräver.  
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3.3. Etik inom profession 

Forskning kring individers etiska beslutsfattande har blivit mer efterfrågade inom näringslivet, 

därför att företagsledare, stater och organisationer vill få en bättre förståelse om vad som 

ligger till grund för chefers etiska beslutsfattanden (Casali, 2011). Som svar på det här har 

forskning inom affärsetik påstått att chefernas beslutsfattandeprocess baseras på deras 

moralfilosofi (Sylvander, 2015). Dessutom anses det förekomma olika modeller som 

individen kan tillämpa då hen fattar ett beslut (Casali, 2007). Det innebär att det finns olika 

moraliska grunder som individen kan välja mellan, beroende på den rollen som hen spelar vid 

den specifika situationen (Harper, 2009; Sylvander, 2015). Att det finns olika teorier och 

modeller om individers etiska beslutfattningsprocess leder i praktiken till svårigheter för att 

kunna förutsäga hur de kommer att agera då de utsätts för etiska dilemman. 

Även om det finns olika teorier kring hur etisk beslutfattningsprocess ser ut, så har de vissa 

gemensamma åtaganden. En av dessa är att de anser att individen tar rationella beslut och 

försöker maximera det etiska värdet av det valda alternativet vid sitt beslutsfattande (Casali, 

2007). Detta uppnås genom att individen gör olika bedömningar utifrån bland annat 

personliga värderingar och regler för moraliskt beteende i kontrast med allmänkända normer 

samt specifika normer som gäller i individens miljö (Hunt & Vitell, 2006). Det här tyder på 

att individens etiska beteende, ställningstagande och beslutsfattandeprocess har en stark 

koppling till hens personliga egenskaper. 

Forskningen inom etiskt beslutsfattande har särskilt uppmärksammat revisorer, därför att 

dessa förväntas jobba i allmänhetens intresse men samtidigt betraktas som chefer som ska se 

till att det skapas bra affärsförhållande med sina kunder (Broberg, 2013; Sylvander, 2015). 

Det innebär att revisorn kan möta etiska dilemman då regler som är till för att skydda 

allmänhetens intresse kommer i konflikt med sin roll som affärsman (Sylvander, 2015). Detta 

har vissa gånger slutat i företags- och revisionsskandaler som rubbat förtroendet för revisorer 

och revision bland aktörerna på den finansiella marknaden (Barlaup et.al., 2009).  

De tidigare företagskollapserna och revisionsskandalerna har väckt intresse för studier om 

faktorer som påverkar revisorstudenters etiska beteende (Low, Davey, & Hoope, 2008). Detta 

kan förklaras av att dessa studenter är framtida revisorer (Wittmer & Al-Kazemi, 2013) som 

kommer att ställas inför etiska dilemman. En bättre förståelse på faktorer som påverkar deras 

etiska ställningstagande, skulle vara användbar för att kunna utveckla revisorsutbildning och 

uppdatera regelverket inom branschen så att risken för framtida skandaler minskas/elimineras. 
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Den önskade förståelsen kan uppnås genom att använda de olika verktyg som enligt Casali 

(2011) har utvecklats för att mäta etiskt beslutsfattande. Dessa instrument underlättar 

förståelsen för hur diverse faktorer påverkar individers etiska beslutsfattande (Sylvander, 

2015). Några exempel på de mest populära verktygen är DIT (Defining Issue Test), MJT 

(Managerial Judgment Test), EPQ (Ethics position questionnaire) och MVP (Managerial 

Value Profile). Eftersom de flesta av dessa verktyg inte tar hänsyn till dygdetik, blir dessa 

opraktiska för den här studien. Därför att dygdetik, vilket är en moralfilosofisk teori, anses 

spela en viktig roll vid individens beslutsfattande (Casali, 2011). 

Därför har Casali utvecklat MEP, vilket kombinerar två dimensioner för var och en av de fyra 

stora moralfilosofiska skolor som presenterades i avsnitt 3.1 (Casali, 2011; Sylvander, 2015). 

Det instrumentet försöker fånga en mer realistisk syn på moraliska resonemang i chefers 

beslutsfattande (ibid). MEP har senare vidareutvecklats av Sylvander (2015), så att den passar 

för studier som har revisorer som målgrupp. Det är därför naturligt att vi i den här studien 

använder oss av Sylvanders modell (Auditor MEP) för att mäta revisorstudenters etiska 

förhållningssätt.  

På samma sätt som MEP baseras Auditor MEP, på de fyra stora moralfilosofiska skolorna (se 

avsnitt 3.1.1). Utgångspunkten för Auditor MEP är att revisorer baserar sina etiska 

beslutsfattanden på alla dessa moralfilosofiska skolor (Sylvander, 2015). Den här modellen 

består därför av fem koncept, vilka är handlingsdeontologi, ekonomisk egoism, 

handlingsutilitarism, personlig dygd och regeldeontologi (ibid).  

Enligt handlingsdeontologi, som är det första konceptet i Auditor MEP, kommer revisorn att 

intuitivt välja den plikten som ska följas i varje enskilt fall (Barlaup et.al., 2009). Hen 

kommer då att göra en bedömning i varje situation för att utifrån sina egna resonemang och 

personliga värderingar välja det alternativ som upplevs som mest etiskt (Hunt & Vitell, 2006; 

Sylvander, 2015). Detta beror på att inom revisionsbranschen är det av särskild betydelse att 

yrkesmässiga plikter uppfylls i varje situation (FAR, 2012; Sylvander, 2015).  

Eftersom det andra konceptet i Auditor MEP är starkt kopplat till subdimensionen ekonomisk 

egoism i Casalis (2011) modell (se avsnitt 3.1.1), har det fått samma namn som denna 

subdimension - det vill säga ekonomisk egoism (Sylvander, 2015). Konceptet ekonomisk 

egoism fokuserar på individen och konsekvenser av dennes handlingar. Eftersom revisorn 

anses vara en chef ser detta koncept revisorn som en individ vars egenintresse är starkt 

kopplad till organisationens rykte och ekonomisk utfall (ibid). Detta beror bland annat på att 
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det är välkänt att inom revision finns det kultur om "upp eller ut", vilket innebär att revisorn 

ska växa inom byrån eller lämna den (Carrington, 2014; Sylvander, 2015). Detta kan leda till 

att revisorer ständigt strävar efter en högre position i byrån (Sylvander, 2015) och att vissa har 

som mål att i framtiden bli delägare. 

Även konceptet handlingsutilitarism fokuserar på individen och konsekvenser av dennes 

handlingar (Sylvander, 2015). Den framhäver i sin del ett samband mellan professionens rykte 

och den moralfilosofiska skolan handlingsutilitarism. I detta koncept ses revisorn som 

skyddsnät för investerare och kapitalmarknader (ibid), då externa revisorer, med hjälp av 

revision och revisionsberättelsen, ger välgrundat underlag till aktörer inom den finansiella 

marknaden (Carrington, 2014; Sylvander, 2015). Det innebär att revisionen har som 

huvudsaklig funktion att bygga och upprätthålla allmänhetens förtroende för yrket (FAR, 

2012; FAR, 2015b; Sylvander, 2015). 

Personlig dygd utgör det fjärde konceptet av Sylvanders (2015) modell. Enligt denna kommer 

revisorn att upprätthålla den dygden som de anser vara värt att upprätthålla. För att göra den 

här bedömningen kommer hen att använda sig av sina kärnpersonliga värderingar och den 

bilden som revisorn har av personen hen vill vara (ibid). Dessutom finns det inom 

revisionsbranschen etiska regler och rekommendationer som vägleder revisorn i sin val av de 

upprätthållna plikterna (FAR, 2012; FAR, 2015b; Sylvander, 2015).   

Slutligen kallas den sista koncept för regeldeontologi även om den innehåller flest objekt ifrån 

regelutilitarism. Det här konceptet fokuserar på revisors plikter i sin roll både som 

professionell yrkesutövare och som chef. Regeldeontologi anser att revisorerna som använder 

sig av detta koncept, kommer att basera sina etiska beslut på universella plikter och principer. 

Detta beroende av att dessa revisorer kommer att lägga vikt på att följa de normer och 

rekommendationer som har fastställts av FAR (Sylvander, 2015). Därför att dessa baseras på 

etiska normer och är bland annat finns till för att skydda professionen och företagets 

intressenter (FAR, 2015b; Sylvander, 2015). 

3.4. Personliga egenskaper 

Personliga egenskaper anses ofta vara påverkande variabler på etisk beslutsprocess (Chan & 

Leung, 2006). Eftersom revisorerna dock styrs mot samma etiska banor, genom 

socialiseringsprocessen, kan detta leda till att deras personliga egenskaper har mindre influens 

på deras etiska beslutsfattande. Därför blir det lättare att kunna fånga effekterna av personliga 

egenskaper när det gäller studenternas etiska uppfattningar, innan de blir allt för anpassad till 
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professionen. Personliga egenskaper omfattar många faktorer, men i denna studie kommer vi 

endast undersöka tre av de vanligaste faktorerna, vilka är ålder, kön och kultur. 

3.4.1. Ålder 

Ålder är en av de demografiska variabler som kan påverka individers moraliska resonemang 

(Wimalasiri, Pavri, & Jalil, 1996). Det moraliska resonemanget betraktas som processen 

används för att bestämma vad som är rätt respektive fel (Chan & Leung, 2006) och är grunden 

för etiskt beteende (Eynon, Hill, & Stevens, 1997; Jackling et.al., 2007). Valet av etiska 

åtgärder styrs av individers uppfattningar om regler och sociala förväntningar (Shaub, 1994). 

Därför tenderar revisor med högre nivå av moraliskt resonemang följa etiska standarder och 

stå emot klienttryck samt sitt egenintresse (Jackling et.al., 2007).  

Det finns mycket forskning som har undersökt om samband mellan ålder och den etiska 

beslutsfattningsprocessen, men resultaten är otydliga (Eynon et.al., 1997; Bass et.al., 1998). 

Vissa forskare påstår att åldern betraktas ha negativ effekt på moraliskt resonemang (Eynon 

et.al., 1997; Kracher, Chatterjee, & Lundquist, 2002) och etisk attityd  (Roozen, Pelsmacker, 

& Bostyn, 2001). Revisorns förmåga att resonera vid moraliska frågar försämras ju äldre de 

blir (Eynon et. al, 1997) eftersom människor tenderar att blir mindre intresserade av etik vid 

högre ålder (Roozen et.al., 2001). Andra forskare anser däremot att åldern har positiv 

påverkan på etiska beteende. Där anses etisk standard och etisk medvetenhet stiga i samband 

med att individen blir äldre, vilket leder till att professionella i den yngre gruppen visar sig ha 

en lägre standard av etiska övertygelser (Peterson, Rhoads, & Vaught, 2001). Därmed 

relaterar åldern till ökning av känslighet för etiska dilemman och moraliska omdömen (Bass 

et.al., 1998). Anledning till detta är att äldre personer har mer förtroende för universellt 

moraliska principer som guidar deras etiska bedömningar och blir mindre påverkad av 

samhället än yngre personer (ibid). Därför uppfattas äldre ekonomistudenter inneha starkare 

etiska attityder än de som är yngre, eftersom moraliska bedömningar utvecklas med tiden då 

studenter blir mognare (Borkowski & Ugras, 1998).  

3.4.2. Kön 

Effekten av kön på människors etiska beslutfattningsprocess har undersökts i många 

forskningar och majoriteten av studierna tyder på att det inte finns signifikanta skillnader 

mellan män och kvinnor (Sweeney & Costello, 2009). Anledning till detta är att när de deltar i 

samma utbildning blir de allt mer lika och därför bör de i samma professionella inställningar 

ha liknande svar på etiska frågor (Sigma-Mugan et.al., 2005). Däremot, enligt 
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genussocialiseringssynsätt, har män och kvinnor distinkta värderingar och egenskaper, vilket 

skapar varierande moraliska orienteringar som leder till skiljaktiga beslut och förfaranden 

bland dem (Roxas & Stoneback, 2004). Denna teori antyder att könsidentiteten är kärnan i 

personligheten, vilket innebär att den könsskillnaden ligger i människors natur och därmed är 

svår att påverka genom etiska utbildningar (ibid). Dessutom anses att den moraliska 

utvecklingen hos kvinnor sker i en hel annan kontext och genom olika stadier jämfört med 

män, vilket väcker en intressant fråga om könsskillnadens påverkan på individers etiska 

beteenden och attityder (Borkowski & Ugras, 1998), speciellt inom affärsyrket och på 

ekonomistudenter (Kracher et.al., 2002).  

Kvinnliga revisorstudenter visar sig vara mer etiskt känsliga och mindre toleranta mot oetiska 

beteenden än manliga revisorstudenter (Ameen, Guffey, & McMillan, 1996; Roxas & 

Stoneback, 2004). På grund av deras sensibilitet för etiska frågor kommer de sannolikt att 

välja ett mer etiskt beteende jämför med män (Bass et.al., 1998). En förklaring till de här 

skillnaderna kan vara att män strävar emot fler framgångar i sin karriär och är mer 

intresserade av pengar, vilket gör att de är mer benägna att bryta mot regler (Roxas & 

Stoneback, 2004). Kvinnor är däremot mer villiga att följa regler eftersom de bryr sig mer om 

harmoniska relationer (ibid). En annan förklaring kan vara att kvinnor behärskar flera 

färdigheter när det gäller moraliskt resonemang än män (Eynon et.al., 1997; Shaub, 1994), 

vilket resulterar i skillnader i deras etiska bedömningar och beslut. Trots att det finns det 

argument som tyder på att kvinnliga ekonomistudenter tycks har ett mer etiskt förhållningssätt 

än män, så betyder det inte att kvinnor är mer etiska än män (Borkowski & Ugras, 1998). 

Anledning är att testet bara innehåller fiktiva dilemman, vilket betyder att kvinnor möjligtvis 

inte kommer att reagera på samma sätt i verkligheten (ibid).  

3.4.3. Kultur 

Kultur är en av de grundläggande faktorer som påverkar affärsetik beslutsfattande (Christie 

et.al., 2003; Okpara, 2014). Den spelar en viktig roll i hur människor i olika situationer 

identifiera etiska problem (Christie et.al., 2003), vilket i sin tur påverkar processen för etiskt 

beslutsfattande samt styr deras etiska uppfattningar och bedömningar (Hunt & Vitell, 2006; 

Roxas & Stoneback, 2004). Människor som kommer från olika länder kan ha skiljaktiga 

föreställningar om etiskt/oetiskt beteende (Robertson & Fadil, 1999). Dessa kulturella 

skillnader leder även till varierande etiska principer, då olika länder kan ha skiljaktiga 

värderingar (Okpara, 2014). Alla de här faktorerna påverkar individers resonemang om etiska 

dilemman (Robertson & Fadil, 1999).  
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Kulturen kan, både direkt och indirekt, ha effekt på etiskt beslutsfattande genom att interagera 

med andra faktorer (Okpara, 2014). Men med tanke på att kulturen är ett abstrakt och 

komplex begrepp som omfattar många olika områden, blir det för komplicerat att betrakta den 

som en enda faktor för att associera med etiska attityder (Christie et.al., 2003). Istället måste 

den ställas upp tillsammans med andra tolkningsbara komponenter, alltså kulturella 

dimensioner, för att underlätta jämförelsen mellan koncepten (ibid).   

Det finns fyra kulturella dimensioner som påverkar en nations kultur (Hofstede, 1980 

refererad i Christie et.al., 2003; Okpara, 2014). Dessa är individualism/kollektivism, 

maktdistans, osäkerhetsundvikande och maskulinitet/feminitet. Människor i en individualist 

kultur, såsom Nordamerika, Västeuropa, lägger tonvikt på sitt egenintresse och förväntas 

kunna ta hand om sig själva samt sin närmaste familj (Christie et.al., 2003; Jackson, 2001; 

Robertson & Fadil, 1999). Därför är det troligt att etiska beslutsfattanden kommer att baseras 

på normativa etiska teorier (Christie et.al., 2003) samt universella principer om vad som är 

rätt och fel (Jackson, 2001). Däremot i kollektivistiska kulturer, såsom Asien och Sydamerika, 

tillhör människor gruppen, vilket leder till att det är mer sannolikt att etiska beslutsfattande 

baseras på mäsnkliga faktorer (Christie et.al., 2003) och obligatoriska åtagande som främjar 

gruppens intresse samt lojalitet (Jackson, 2001; Okpara, 2014; Robertson & Fadil, 1999). I ett 

land med stor makdistans är ojämlikhet batydande eftersom underordnade måste lyda sin 

överordnades order utan att ifrågasätta dem, vilket ökar risk för oetiska handlingar (Okpara, 

2014). I kulturer med hög grad av osäkerhetsundvikande kommer den etiska beslutsprocessen 

och kriterier sannolikt att baseras på implicita regler, medan länder med låg 

osäkerhetsundvikande grad kommer däremot de etiska besluten att styras av tolkningen av 

reglerna och en sammanvägning av tänkbara utfall (Jackson, 2001). De länder som förknippas 

med feministisk kultur lägger istället tonvikten på livskvalitet, personliga relationer och 

omsorg medan människor i ett maskulint samhälle drivs människor av konkurrens, prestation 

och framgång (Okpara, 2014).  

Utifrån dessa kulturella dimensioner kan det dras som slutsats att det finns skillnader mellan 

nationers kultur som påverkar individers normer och värderingar ur ett etiskt perspektiv. 

Kulturen blir en ännu viktigare aspekt som måste beaktas när vi vill studera individens etiska 

beslutsfattande, då Sverige är ett land med kulturell mångfald. Detta medför att vuxna 

personer som kommer ifrån andra länder som har andra normer och värderingar samt andra 

kulturella dimensioner, förmodligen har skilda uppfattningar om etik. Även barnens etiska 

uppfattningar kan påverkas av dessa kulturella dimensioner, oavsett om barnen är födda i 
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Sverige eller inte. Anledning är att föräldrarna för över nationens kultur och språk till sina 

barn genom sin uppfostran. Föräldrarnas sätt att uppfostra sina barn är då olika. Det beror på 

vilket samhälle de kommer ifrån. Föräldrarna kan inte uppfostra sina barn på samma sätt som 

lokala invånare, de kan därför bli allt strängare när de ställs inför etiska dilemma då det 

uppstår konflikt i normer och personliga värderingar. Hur barnet uppfostrats under de första 

stadierna i livet utgör de viktigaste grundstenarna vad gäller deras etiska tänkande och har 

därför en stor betydelse för deras framtida beslutfattningsprocess (Wallin, 1978). Även om 

mycket forskning har bevisat att kulturen har inverkan på individers besluttfattningsprocess så 

finns det även andra forskningar som har påvisat motsatsen. De konstaterar att det inte finns 

någon signifikant skillnad i moraliskt resonemang mellan ekonomistudenter och 

professionella i olika länder (Kracher et.al., 2002; Wimalasiri et.al., 1996). 

3.5. Modellutveckling och hypoteser 

De ovan presenterade teorierna har mynnat ut i skapande av en modell som underlättar 

förståelse för hur personliga egenskaper kan påverka revisorstudenternas etiska 

förhållningssätt. Denna modell baseras på en kombination av teorier inom etik och 

moralfilosofi samt modellen Auditor MEP som utvecklades av Sylvander (2015). Som 

modellen visar och tidigare nämnts, tar den här studien endast hänsyn till de vanligaste 

personliga egenskaperna ålder, kön och kultur. Hypoteser kommer att skapas utifrån 

sambandet som finns mellan de olika personliga egenskaperna och koncepten i Auditor MEP. 

Slutligen visualiseras alla hypoteserna i en figur, som tydligt visa sambanden mellan effekten 

av personliga egenskaper på revisorstudenters etiska förhållningssätt. 

3.5.1. Ålderspåverkan på revisorstudenternas etiska förhållningssätt 

I det här avsnittet ska ålderns påverkan på ekonomstudenters etiska förhållningssätt 

redogöras, genom att visa sambandet som finns mellan denna variabel och de fem olika 

koncepten av Auditor MEP (se figur 1). 

3.5.1.1. Revisorstudenternas ålderspåverkan på handlingsdeontologi 

Utifrån tidigare redogjorda teorier kan konstateras att revisorstudenternas ålder har en stor 

påverkan på handlingsdeontologi. Även tidigare forskning har visat att åldern har ett 

betydande inflyttande på ekonomstudenternas etiska förhållningssätt.  Därför att ju äldre och 

mognare de blir, desto mer utvecklas deras moral, moraliska omdöme och etiska medvetenhet 

(Bass et.al., 1998; Borkowski & Ugras, 1998; Peterson et.al., 2001). Detta innebär att ju äldre 

revisorstudenterna blir desto mindre påverkade blir de av samhället och kommer därmed att 
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vara mer opartiska och kapabla till att använda sig av sin intuition för att välja den rätta 

plikten vid etiska beslutsfattanden (Bass et.al., 1998; Borkowski & Ugras, 1998; Casali, 

2008). Därmed kommer graden av moral i studenternas valda alternativ att bero på deras 

samvete och intuition (Casali, 2007; Casali, 2008; Sylvander, 2015). Allt detta tyder på att 

ålder har en positiv påverkan på revisorstudenters användning av handlingsdeontologi. Därför 

är hypotesen enligt följande: 

Hypotes 1: Ju äldre revisorstudenterna är, desto mer använder de sig av handlingsdeontologi 

vid sina etiska beslutsfattanden. 

3.5.1.2. Revisorstudenternas ålderspåverkan på ekonomisk egoism 

Som tidigare sagt kommer revisorstudenter att utveckla sitt moraliska resonemang över tiden. 

Detta kommer att leda till att de blir mer opartiska och mer villig att följa etiska standarder 

samtidigt som de står emot sitt egenintresse (Bass et.al., 1998; Jackling et.al., 2007). Eftersom 

den grundläggande tanken bakom ekonomisk egoism är att individen ska fatta sina etiska 

beslut utifrån sitt egenintresse (Casali, 2011), så innebär detta att ju äldre revisorstudenterna 

blir desto mindre benägna kommer de att vara för att använda sig av ekonomisk egoism vid 

etiska beslutsfattande. Därför är hypotesen: 

Hypotes 2: Ju äldre revisorstudenterna är, desto mindre använder de sig av ekonomisk 

egoism vid sina etiska beslutsfattanden. 

3.5.1.3. Revisorstudenternas ålderspåverkan på handlingsutilitarism 

Enligt handlingsutilitarism kommer revisorstudenter, som använder sig av det här konceptet 

vid sina etiska beslutsfattanden, att sträva efter nyttomaximering av varje handling (Casali, 

2011; Sylvander, 2015). Detta kommer att uppnås med hjälp av olika bedömningar baserade 

på individens personliga etiska koder och moraliska regler (Hunt & Vitell, 2006; Svensson & 

Wood, 2009). Dessa bedömningar kommer då att leda till att revisorstudenterna väljer det 

alternativet som har visat sig vara mest nyttomaximerande (Casali, 2011). Dessutom kommer 

deras bedömningar att förbättras med tiden, eftersom ju äldre revisorstudenterna blir desto 

mer utvecklas deras moraliska resonemang och förtroende för moraliska principer (Bass et.al., 

1998). Detta kan tolkas som att ju äldre revisorstudenter blir desto mer förtrogna känner de 

sig med de universella moraliska principerna. Därför kommer de att vara mer villiga att 

använda sig av de moraliska normer som är nyttomaximerande. Allt detta tyder på att det 

finns ett positivt samband mellan revisorstudenternas personliga ålder och 

handlingsutilitarism, därför är hypotesen enligt följande: 
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Hypotes 3: Ju äldre revisorstudenterna är, desto mer använder de sig av handlingsutilitarism 

vid sina etiska beslutsfattanden. 

3.5.1.4. Revisorstudenternas ålderspåverkan på personlig dygd 

Personlig dygd anser att individer som använder sig av detta koncept, kommer att erhålla 

personliga värderingar som ligger i linjen med den personen som de vill vara. Därför kommer 

de att välja att upprätthålla den dygd som de anser vara värd att upprätthålla (Casali, 2011; 

Sylvander, 2015). Det innebär att revisorstudenterna, som använder sig av personlig dygd vid 

etiska beslutsfattanden, kommer att avgöra vilka plikter hen anser vara värda att upprätthålla 

med hjälp av moraliska resonemang (Casali, 2011; Hunt & Vitell, 2006). Därför kommer 

äldre revisorstudenter med högre nivå av moraliskt resonemang vara mer villiga att använda 

sig av personlig dygd vid etiska beslutsfattanden, än yngre revisorstudenter. Hypotesen är 

därmed följande: 

Hypotes 4: Ju äldre revisorstudenterna är, desto mer använder de sig av personlig dygd vid 

sina etiska beslutsfattanden. 

3.5.1.5. Revisorstudenternas ålderspåverkan på regeldeontologi 

Utifrån de ovan nämnda teorierna kan vi dra slutsatsen att revisorstudenter som tillämpar 

regeldeontologi, bland annat kommer att agera i enlighet med moraliska principer och sina 

plikter (Sylvander, 2015). Acceptans av dessa moraliska principer kommer att vara högre ju 

äldre studenterna är, därför att deras moraliska resonemang och bedömningar utvecklas över 

tiden (Bass et.al., 1998; Borkowski & Ugras, 1998). Därför kan anses att revisorstudenternas 

ålder påverkar grad av avändning av regeldeontologi vid etiskt beslutsfattande. Hypotesen är 

därmed följande: 

Hypotes 5: Ju äldre revisorstudenterna är, desto mer använder de sig av regeldeontologi vid 

sina etiska beslutsfattanden. 

3.5.2. Könspåverkan på revisorstudenternas etiska förhållningssätt 

I det här avsnittet ska könets påverkan på ekonomstudenters etiska förhållningssätt 

presenteras, genom att visa sambandet som finns mellan denna variabel och de fem olika 

koncepten av Auditor MEP (se figur 1). 

3.5.2.1. Revisorstudenternas könspåverkan vid användning av handlingsdeontologi 

Utifrån de redovisade teorier och forskning kan det som slutsats dras att det anses finnas ett 

samband mellan revisorstudenternas kön och grad av användning av handlingsdeontologi vid 
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etiskt beslutsfattande. Därför att enligt genussocialiseringssynsätt har män och kvinnor olika 

värderingar och egenskaper, vilket gör att individers val av den plikten som ska följas i varje 

situation kommer att skilja sig åt (Barlaup et.al., 2009; Sylvander, 2015; Roxas & Stoneback, 

2004). Dessutom kommer revisorstudenter av olika kön att ha olika uppfattningar av 

korrektheten i handlingen, därför att den moraliska utvecklingen hos de olika könen sker på 

olika sätt och i olika takter (FAR, 2015b; Sylvander, 2015). Därför är hypotesen enligt 

följande: 

Hypotes 6: Revisorstudenternas kön påverkar graden av användning av handlingsdeontologi 

vid deras etiska beslutsfattanden. 

3.5.2.2. Revisorstudenternas könspåverkan vid användning av ekonomisk egoism 

Ekonomstudenternas kön anses kunna påverka deras vilja att tillämpa ekonomisk egoism vid 

etiskt beslutsfattande. Därför att män strävar efter framgångar i sin karriär och är intresserade 

av att maximera sitt eget ekonomiska resultat, medan kvinnor bryr sig mer om harmoniska 

relationer (Roxas & Stoneback, 2004; Sylvander, 2015). Detta innebär att manliga 

revisorstudenter kommer att ha en högre tendens av att agera utifrån egenintresse för att 

maximera sin egen nytta. Därmed kommer de att använda sig av ekonomisk egoism i en större 

utsträckning än kvinnliga revisorstudenter. Därför är hypotesen enligt följande: 

Hypotes 7: Vid etiska beslutsfattanden kommer manliga revisorstudenter att använd sig av 

ekonomisk egoism i en större utsträckning än kvinnliga revisorstudenter. 

3.5.2.3. Revisorstudenternas könspåverkan vid användning av handlingsutilitarism 

De ovan redogjorda teorierna tyder på att revisorstudenternas kön, har en påverkan på deras 

etiska förhållningsätt och därmed deras villighet att använda sig av handlingsutilitarism vid 

etiska beslutsfattanden. En av anledningar till detta samband är att manliga revisorstudenter 

anses vara mer egoistiska än de kvinnliga studenterna, vilket gör att männen försöker 

maximera sin egen nytta medan kvinnor strävar efter harmoniska relationer och därmed 

handlingar som maximerar nyttan av en större grupp (Casali, 2007; Roxas & Stoneback, 

2004; Sylvander, 2015). Därför är hypotesen enligt följande: 

Hypotes 8: Vid etiska beslutsfattanden kommer manliga revisorstudenter att använda sig av 

handlingsutilitarism i en mindre utsträckning än kvinnliga revisorstudenter. 
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3.5.2.4. Revisorstudenternas könspåverkan vid användning av personlig dygd 

Könsidentitet anses vara kärnan i individens personlighet. Dessutom betraktas individens kön 

att vara avgörande för dennes moraliska utveckling och leder till att denna utveckling sker på 

olika sätt och i olika takt. Detta gör att individer av olika kön kommer att komma fram till 

olika beslut angående dygden/plikter som anses vara värda att upprätthålla. Därmed kommer 

sättet att tillämpa personlig dygd att variera beroende av individens kön (Roxas & Stoneback, 

2004; Sylvander, 2015). Hypotesen är därför följande: 

Hypotes 9: Vid etiska beslutsfattanden kommer revisorsstudenters sätt att tillämpa personlig 

dygd att variera beroende av dennes kön. 

3.5.2.5. Revisorstudenternas könspåverkan vid användning av regeldeontologi 

Enligt regeldeontologi kommer individen som använder sig av detta koncept att betraktas som 

en regelföljare och agera i enlighet med moraliska principer (Casali, 2011; Sylvander, 2015). 

Detta innebär att eftersom kvinnliga revisorstunderna är mer etiskt känsliga och är mer 

benägna att följa regler, så kommer de att ha en högre tendens att tillämpa regeldeontologi vid 

sina estiska beslutsfattanden, än män (Ameen et.al., 1996; Roxas & Stoneback, 2004). 

Hypotesen är därför följande: 

Hypotes 10: Vid etiska beslutsfattanden kommer manliga revisorstudenter att använda sig av 

regeldeontologi i en mindre utsträckning än kvinnliga revisorstudenter. 

3.5.3. Kulturpåverkan på revisorstudenternas etiska förhållningssätt 

Utifrån den presenterade teorin (se kapitel 3), kan vi konstatera att kulturen är en faktor som 

både direkt och indirekt kan påverka individers etiska beslutfattningsprocess (Okpara, 2014). 

Dessutom kan kultur påverka deras etiska uppfattningar och bedömningar (Hunt & Vitell, 

2006). Dock är det svårt att avgöra på vilket sätt kulturen påverkar individers etiska beteende, 

då den är en komplex variabel som omfattar många olika områden (Christie et.al., 2003). 

Exempel på dessa område kan bland annat vara kollektivism/individualism, makdistans och 

osäkerhetsundvikande (se avsnit 3.4.3.). Därför lyder hypotesen enligt följande: 

Hypotes 11: Revisorstudenters kulturella backgrund anses påverka deras villighet att 

använda sig av de fem olika koncepten i Auditor MEP vid etiska beslutsfattanden 
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   Personliga egenskaper Revisorstudenters etiska förhållningssätt 

 
Handlingsdeontologi 

Regeldeontologi 

Personlig dygd 

Handlingsutilitarism 

Ekonomisk egoism 
Ålder 

Kön 

Kultur 

3.6. Sammanfattning av modellutveckling och hypoteser 

Alla de presenterade teorierna ligger till grund för utvecklingen av vår undersökningsmodell. 

Utifrån den teoretiska referensramen har vi kunnat resonera kring revisorstudenters etiska 

förhållningssätt och har kommit fram till 11 hypoteser som i sin tur prövas empiriskt. De 

hypoteserna är alltså våra förväntningar om hur revisorstudenters personliga egenskaper 

(ålder, kön och kultur) påverkar deras villighet att använda sig av de olika koncepten i 

modellen Auditor MEP (handlingsdeontologi, ekonomisk egoism, handlingsutilitarism, 

personlig dygd och regeldeontologi). Alla dessa hypoteser visualiseras i följande modell och 

tabell: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Personliga egenskapers påverkan på revisorstudenters etiska förhållningssätt. 
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Tabell 3.1: Hypoteser 

Hypoteser om ålder 

 

Hypotes 1 

 

Ju äldre revisorstudenterna är, desto mer använder de sig av 

handlingsdeontologi vid sina etiska beslutsfattanden. 

 

Hypotes 2 

 

Ju äldre revisorstudenterna är, desto mindre använder de sig av 

ekonomisk egoism vid sina etiska beslutsfattanden. 

 

Hypotes 3 

 

Ju äldre revisorstudenterna är, desto mer använder de sig av 

handlingsutilitarism vid sina etiska beslutsfattanden. 

 

Hypotes 4 

 

Ju äldre revisorstudenterna är, desto mer använder de sig av personlig 

dygd vid sina etiska beslutsfattanden. 

 

Hypotes 5 

 

Ju äldre revisorstudenterna är, desto mer använder de sig av 

regeldeontologi vid sina etiska beslutsfattanden. 

Hypoteser om kön 

 

Hypotes 6 

 

Revisorstudenternas kön påverkar graden av användning av 

handlingsdeontologi vid deras etiska beslutsfattanden. 

 

Hypotes 7 

 

Vid etiska beslutsfattanden kommer manliga revisorstudenter att 

använd sig av ekonomisk egoism i en större utsträckning än kvinnliga 

revisorstudenter. 

 

Hypotes 8 

 

Vid etiska beslutsfattanden kommer manliga revisorstudenter att 

använda sig av handlingsutilitarism i en mindre utsträckning än 

kvinnliga revisorstudenter. 

 

Hypotes 9 

 

Vid etiska beslutsfattanden kommer revisorsstudenters sätt att 

tillämpa personlig dygd att variera beroende av dennes kön. 

 

Hypotes 10 

 

Vid etiska beslutsfattanden kommer manliga revisorstudenter att 

använda sig av regeldeontologi i en mindre utsträckning än kvinnliga 

revisorstudenter. 

Hypoteser om kultur 

 

 

Hypotes 11 

 

Revisorstudenters kultur anses påverka deras villighet att använda sig 

av de fem olika koncepten i Auditor MEP vid etiska beslutsfattanden. 
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4. Empirisk metod 

I det fjärde kapitlet beskrivs tillvägagångssätt vid litteratursökning, datainsamling samt 

population och urval. Därefter kommer en noggrann redogörelse av undersökningens 

genomförande, operationalisering och analysmetod att presenteras. Kapitlet avslutas med egen 

diskussion kring studiens validitet, reliabilitet samt de etiska beaktandena vid insamlingen av 

empiriska data. 

4.1. Litteratursökning 

Ett viktigt steg i alla vetenskapliga projekt är att hitta existerande och relevant litteratur inom 

det undersökta ämnet (Bryman & Bell, 2013). Genom en noggrann undersökning av 

litteraturen får vi en djupare inblick och väsentliga kunskaper inom fenomenet samt kunna 

använda tidigare forskning för att förstärka våra egna argument. Med tanken på de höga krav 

på trovärdighet och tillförlitlighet som ställs på en akademisk uppsats, använder vi oss främst 

av vetenskapliga artiklar för att bygga upp vår teoretiska referensram. De vetenskapliga 

artiklarna kommer huvudsakligen från Högskolan Kristianstad elektroniska databaser. De 

databaserna ger bra tillgång till olika tidskrifter och deras artiklar i fulltext. En viktig faktor 

som påverkar resultat av litteratursökningen är nyckelord. För att kunna hitta relevanta 

referenser i databaserna måste vi formulera rätt sökord (ibid). Nyckelord som använts under 

sökningen är bland annat ethical behaviour, ethical decision-making, students, moral 

philosophi, profession i kombination med varandra eller med orden auditor, accountants och 

accounting. De funna artiklarna kan även leda fram till fler relevanta källor inom ämnet. 

Vissa vetenskapliga artiklar har samlats in med hjälp av vår handledare. Alla vetenskapliga 

artiklar har valts med stor omsorg och med hänsyn till informationens lämplighet, sett till det 

studerade området samt artiklarnas utgivningsdatum. För att försäkra oss om att 

informationen är uppdaterad försöker vi främst referera till de senaste artiklarnas. Trots det 

innehåller vissa äldre artiklar fortfarande relevant information och är därför alltjämt 

användbara vid diskussionen av ämnet. De huvudsakliga vetenskapliga artiklarna som 

används för att bygga upp vår teoretiska referensram är bland annat Sylvander (2015), Casali 

(2007, 2008, 2011) samt Hunt och Vitell (2006). Dessa artiklar tar upp väsentliga aspekter 

inom affärsetik, specifikt gällande revisorsprofessionen, vilket har stor betydelse när vi vill 

skapa en förståelse om revisorstudenters etiska förhållningssätt. Förutom vetenskapliga 

artiklar hänvisas det även till facklitteraturböcker. Allt detta görs i avsikt att öka pålitlighet 

och transparens i uppsatsen. 
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4.2. Datainsamling 

Eftersom syftet med detta arbete är att förklara hur revisorstudenters etiska förhållningssätt 

påverkas av personliga egenskaper, kommer en kvantitativ undersökning att genomföras för 

att samla in primära data. Den kvantitativa studien anses vara en lämplig metod i detta fall 

därför att den fokuserar på specifika faktorer som mätning, kausalitet, generalisering och 

replikation (Bryman & Bell, 2013). Hypoteser är förutbestämda och kvantifierbara variabler 

som sedan kan sedan studeras opartiskt och bearbetas statistiskt (Christensen et.al., 2010). 

Med tanken om den specifika kontexten av studien behöver ny information samlas in i form 

av primärdata. Sekundärdata blir olämpligt i denna forskning på grund av att eftersom det 

finns en risk att informationen har sammanställts i ett helt annat sammanhang och med annat 

syfte jämfört med vår undersökning. Fördelar med primärdata är att informationen är aktuell 

och är anpassad till studiens problem samt att forskaren approximativt kan säkerställa 

materialets tillförlitlighet. En vanlig datainsamlingsteknik för att samla in primärdata är 

enkätundersökning (ibid). 

Enkätundersökningen är en användbar datainsamlingsmetod när vi vill nå ett stort antal 

respondenter med stor geografisk utbredning. Enkäten består av ett antal frågor med givna 

svarsalternativ, vilket ger möjlighet till standardiserade och förkodade svar. Intervjueffekten 

undgås då alla respondenter får exakt samma frågor och respondenterna inte påverkas av sin 

uppfattning om forskaren (Descombe, 2011, Bryman & Bell, 2013).  

Enkäter delas in i olika typer men i denna undersökning väljs en webbaserad enkät på grund 

av dess fördelar. Dessa är bland annat snabbhet, kostnadseffektivitet och teknikmöjligheter. 

Denna metod är både tids- och resurssparande jämfört med en postenkät eftersom den 

undviker portokostnader och långa leveranstider.  Webbenkäten underlättar bearbetningen 

efter datainsamlingen därför att vi inte behöver mata in data för att kunna analysera i 

statistiska program. En fördel för respondenter med webbenkäten är att de kan besvara 

enkäten när de har tid. Denna möjlighet ökar även kvalitet i svaren genom att minska risken 

med ofullständiga svar (Christensen et.al., 2010; Bryman & Bell, 2013).  

4.3. Population och urval 

För att kunna samla in primärdata måste forskaren bestämma sin målpopulation och sitt urval. 

Forskaren har ofta bara möjlighet att samla in data från en del av hela undersökningskategorin 

och förutsätta att urvalet kan spegla målpopulationen. Eftersom svarsfrekvensen brukar vara 

ganska låg och risken för uteblivna svar finns, så måste urvalet vara tillräckligt stort för att 
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uppnå resultatens precision (Denscombe, 2011). Vilken urvalsmetod som väljs bestäms i sin 

tur av undersökningens problem och syfte (Christensen et.al., 2010). 

Avsikt med denna studie är att förklara hur revisorstudenters etiska förhållningssätt påverkas 

av deras personliga egenskaper. Därför blir revisorstudenter naturligtvis den målgrupp som vi 

är intresserade av. För att säkerställa och tydliggöra om det verkligen finns ett visst etiskt 

tankemönster bland revisorstudenterna behöver vi även ha en kontrollgrupp. Därför behöver 

vi ta med alla ekonomstudenter i undersökningen för att kunna jämföra studenters etiska 

förhållningssätt mellan olika inriktningar. Med tanke på den socialiseringsprocessen måste 

studenterna ha kommit ett stycke in i sina studier för att kunna anpassa sig till sin profession 

och lära sig att tänka på ett gemensamt sätt. Detta leder till att populationen endast kommer att 

bestå av ekonomstudenter som går sitt tredje, fjärde och eventuell femte år, på någon lärosäte 

i Sverige.  

Vi har varit i kontakt med totalt tjugo universitet/högskolor som har ekonomprogrammet i sitt 

utbud. Vissa skolor erbjuder både programmen på grundnivå och avancerad nivå (som till 

exempel Lund, Göteborg och Linnéuniversitet) medan vissa bara har en utbildningsnivå (som 

till exempel Luleå tekniska universitet och Mälardalens högskola).  Vi har dock råkat i 

svårigheter med insamling av studenters e-postadresser, när en hel del lärosäten har tackat nej 

till deltagande i enkätundersökningen. De här olägenheterna ställer oss inför ett hinder när det 

gäller identifiering av populationens storlek. Detta leder till att sannolikhetsurval blir 

olämpligt i denna studie på grund av att alla individer i populationen inte har chans att vara 

med i urvalet (Christensen et.al., 2010; Descombe, 2011). Därför blir icke-sannolikhetsurval, i 

form subjektivt urval, den urvalsmetod som tillämpas i detta fall. För att kunna tillämpa 

subjektivt urval kräver det att vi har en viss kännedom om undersökningens målgrupp 

(Denscombe, 2011). Vi vet att det finns olika inriktningar inom ekonomprogrammet och olika 

inriktningar fördjupar sig på specifika ämnen och områden. Vi väljer avsiktligt just 

ekonomstudenter som går sitt sista år på grundnivå eller de som läser avancerade nivå 

eftersom studenter behöver ha lärt sig viktiga grundkunskaper som krävs inom sin profession 

för att kunna besvara enkäten. Därför anser vi att de sannolikt kommer att ge oss de 

nödvändiga och relevanta informationen som vi strävar efter. Ett icke-sannolikhetsurval är 

användbart i denna situation när vi endast har en limiterad information om populationen och 

begränsade resurser i form av tid och pengar (ibid). Nackdel med denna urvalsmetod är att 

resultatet blir snedvridet och inte kan generaliseras eftersom det saknas en stor del av 

ekonomstudenterna, vi har alltså fått en undertäckning av målpopulationen (Christensen et.al., 
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2010).  

Under analysen av alla svar från enkätundersökningen upptäcker vi att vi har fått in svar från 

studenter som vi inte har varit i kontakt med. Detta tyder på att vi oavsiktligt även har ett 

snöbollsurval. Snöbollsurvalet får vi när respondenter skickar vår enkät vidare till andra 

studenter (Denscombe, 2011). Med tanken på svarens innehåll bedöms dessa svar vara 

relevanta för vårt undersökningssyfte och därför behålls de.  

4.4. Bortfallsanalys 

Ett vanligt fel som brukar uppstå i en primärdatainsamling är bortfallsfelet (Christensen et.al., 

2010). Det är viktigt att analysera det eftersom de som inte besvarar frågeformulären kan 

skilja sig ifrån de som svarar, vilket leder till risken för fel och missvisande resultat.  

Bortfallet blir allt större när insamlingsmetoden är en enkätundersökning (Bryman & Bell, 

2013). 

Undertäckningen av målpopulationen i denna studie begränsar dock möjlighet för 

bortfallsanalys, då vi inte känner till hela populationen. Trots det försöker vi minimera 

bortfallsfelet på urvalet. Genom att formulera en tydlig introduktion på följebrevet som 

klargör forskningsändamålet hoppas vi kunna väcka respondenters intresse och engagemang 

för att delta i undersökningen (Bryman & Bell, 2013). Vi skickade även ut två 

påminnelsebrev för att uppmana och påminna deltagande respondenter att besvara enkäten. Vi 

försöker även undvika öppna frågor som kräver egna tankar och kommentarer, eftersom 

respondenterna tenderar att avsluta enkäten i förtid när de ser för många öppna frågor (ibid). 

Dessutom placeras frågorna i enkäten med stor försiktighet. De vanligaste frågor om 

utbildning, kön, ålder kommer först, medan de mer känsliga frågorna om modersmål och 

kultur kommer sist för att försöka få in så mycket information som möjlig (se bilaga 2).  

4.5. Genomförande av studien 

Genomförandet av enkätundersökningen startade med att vi kontaktade tjugo lärosäten för att 

kunna ta del av ekonomstudenters e-postadresser. Vi har lyckats samla in 2 235 e-post 

adresser från tio lärosäten i Sverige. Därefter skapas den webbaserade enkäten via Survey 

Monkey. För att eliminera negativa effekter på grund av förkodade frågor och svar testades 

frågeformuläret innan det skickades ut. Enkäten testades av fem studenter som går på 

kandidat- och magisterprogrammet samt vår handledare. Tack vore dem och deras kritiska 

argument kunde vi förbättra vår enkät gällande frågeformuleringar och minska risken för 
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eventuella missförstånd. Dessutom fick vi reda på hur lång tid det tar att besvara 

frågeformuläret.  

När enkäten hade kontrollerats och ändringar gjorts, skickades den ut tillsammans med 

följebrev till 2235 ekonomstudenter den 11:e maj 2015 (se bilaga 1). I följebrevet gavs en kort 

introduktion om undersökningens syfte, enkätens formulering samt våra kontaktuppgifter. 

Efter två dagar skickades den första påminnelsen ut för att erinra de respondenter som inte 

hade besvarat enkäten (se bilaga 3). Den andra påminnelsen överlämnades två dagar innan 

enkäten stängdes ner den 17:e maj 2015. Av 2235 ekonomstudenterna deltog 219 i 

undersökningen, varav 101 var ofullständiga svar då respondenter inte hade besvarat alla 

frågor. Dock har vissa av de respondenterna svarat på fråga 6 vilken är vår viktigaste fråga, 

därför väljer vi att behålla vissa av dessa ofullständiga svar. Av de 118 fullständiga svaren tas 

även ett bort eftersom det var från en student som studerar inom vården och därmed inte utgör 

en del av vår målgrupp (ekonomstudenter). Detta resulterar till slut i att vi sammanlagt får ta 

bort 79 ofullständiga svar innan analysen i SPSS påbörjas. Alla svar behandlas konfidentiellt 

för att skydda respondenternas identitet samt öka svarens kvalitet, eftersom enkäten omfattar 

vissa känsliga frågor.  

4.6. Operationalisering 

Den utvecklade forskningsmodellen, som finns i det föregående kapitlet, visar att utifrån 

teorier kan det konstateras att det finns ett samband mellan revisorstudenters personliga 

egenskaper och deras etiska förhållningssätt (se figur 1). Den modellen visar att 

undersökningens beroende variabler klassificeras som revisorstudenternas etiska 

förhållningssätt och utgörs av handlingsdeontologi, ekonomisk egoism, handlingsutilitarism, 

personlig dygd och regeldeontologi. De oberoende variablerna klassificeras i sin tur som 

personliga egenskaper och är ålder, kön samt kultur. Vidare kommer i det här avsnittet en 

noggrann redogörelse presenteras, för hur de olika variablerna i forskningsmodellen och de 

valda kontrollvariablerna har legat till grund för utformningen av enkäten (se bilaga 2). 

4.6.1.  Beroende variabler 

Intresset för att förstå individers etiska beslutsfattandeprocess har ökat bland forskare och har 

lett till utvecklandet av olika instrument som kan användas för att studera det fenomenet 

(Casali, 2008; Casali, 2011). Dessa instrument kan även användas för att undersöka individers 

etiska förhållningssätt, eftersom i en etisk beslutfattningsprocess väljer individen det 

alternativet som anses vara mest etiskt genom att göra olika bedömningar med stöd av bland 
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annat olika moraliska och etiska normer som hen förhåller sig till (Hunt & Vitell, 2006). Detta 

innebär att individens etiska förhållningssätt ligger till grund för deras etiska beslutsfattande. 

Som tidigare nämnts kommer vi därför att använda oss av Sylvanders mätverktyg (Auditor 

MEP) för att studera revisorstudenters etiska förhållningssätt (se avsnitt 3.3.). Mätverktyget 

består av fem koncept, där varje koncept i mätinstrumentet involverar många aspekter. Därför 

behöver vi ställa många delfrågor i varje begrepp för att kunna ge en fullständig förståelse om 

koncepten. Alla delfrågorna ingår i frågan nummer 6, där det finns en kort beskrivning av ett 

företagscase för att skapa en gemensam föreställning och utgångspunkt för alla deltagande, 

innan de besvara de följande frågorna (se bilaga 2). Svarsalternativ på alla delfrågor 

rangordnas från 1 till 10, där 1 betyder att respondenter inte tycker påståendet är viktigt alls 

medan 10 anger att hen tycker att det är oerhört viktigt. Vi väljer den breda mätskalan 

eftersom svaren kan sprida sig bättre, vilket gör att vi lättare kan se eventuella skillnader i 

studenternas attityder (Patel & Davidson, 2013). Genom att behålla samma svarsalternativ på 

delfrågorna underlättar det för respondenterna att besvara frågorna samt att risken för fel 

kryssning elimineras (Bryman & Bell, 2013). I de kommande avsnitten redogörs för hur de 

olika koncepten i Auditor MEP används för att mäta revisorstudenters etiska förhållningssätt. 

4.6.1.1. Handlingsdeontologi 

Handlingsdeontologi delas in i två subkoncept, där den ena visas vara nära kopplad till 

revisorns yrkesmässiga plikter och kallas för professionell handlingsdeontologi (Sylvander, 

2015). Det andra subkonceptet är istället nära kopplad till empati, därför kallas den för dygd 

mot andra (ibid). Detta innebär att en revisorstudent som har handlingsdeontologi som etiskt 

förhållningssätt, kommer att följa de yrkesmässiga plikterna och lägga vikt på att ta hand om 

andra i sin omgivning (Casali, 2011; Sylvander, 2015). Därför kommer handlingsdeontologi 

att mätas med hjälp av fråga 6 i enkäten. Där studenterna ombeds att värdera betydelsen som 

de givna faktorerna kan ha, då hen utifrån sin framtida yrkesroll och det presenterade 

företaget fattar ett beslut (se bilaga 2). Därav mäter vi handlingsdeontologi och dennes 

subkoncept (professionell handlingsdeontologi och dygd mot andra) med följande frågor:  

 Professionell handlingsdeontologi mätts genom värdering av: 

- Att mina professionella plikter i varje enskild situation fullföljs 

- Att jag alltid har ett rättvist tillvägagångssätt 

- Att agera transparent i beslutsprocessen 

- Att jag alltid lyssnar på alla berörda parter 

 Dygd mot andra mätts genom värdering av: 
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- Att jag har empati för mina kollegor 

- Att behandla andra som jag själv vill bli behandlad 

- Att människor ses som värdefulla i sig själva, det vill säga inte ses som verktyg för 

att uppnå mål 

- Att ta hänsyn till andra människors perspektiv för att bibehålla professionella 

relationer 

- Att jag alltid utövar mitt yrke med omsorg 

4.6.1.2. Ekonomisk egoism 

Eftersom det här konceptet representerar individens egenintresse och fokuserar på 

konsekvenser av dennes handlingar, förväntas det att revisorstudenter kommer att sträva efter 

de bästa ekonomiska resultaten för företaget och därigenom sig själva (Casali, 2008; Casali, 

2011; Sylvander, 2015). Detta beror på att organisationer kan ses som en förlängning av 

revisorer (Sylvander, 2015). Ekonomisk egoism kommer då, på samma sätt som föregående 

koncept, att mätas med hjälp av fråga 6 i enkäten (se bilaga 2). Ekonomisk egoism kommer 

mätas med hjälp av frågorna som sammanställts nedan: 

- Att skydda mina ekonomiska intressen inom min arbetsplats 

- Att se till att ägarna (d.v.s. de som äger företaget jag jobbar på) är nöjda 

- Att jag hjälper min arbetsgivare att uppnå högsta möjliga ekonomiska resultat 

- Att minimera kostnader för min arbetsgivare 

4.6.1.3. Handlingsutilitarism 

Det här konceptet anger att revisorer kommer i varje situation att välja det alternativet som 

maximerar nyttan för det största antal. Dessa val kommer då att baseras på deras personliga 

etiska koder och moraliska normer (Casali, 2008; Hunt & Vitell, 2006; Svensson & Wood, 

2009; Sylvander, 2015). Detta innebär att eftersom revisorstudenter anses redan vid 

utbildningens början anses utveckla sin professionsidentitet, så kommer de att försöka välja de 

alternativen som maximerar nytta för det största antalet personer i den gruppen som står i 

fokus (Casali, 2011; McGregor, 2011; Weidman et.al., 2001). Därför kommer 

handlingsutilitarism att mätas med hjälp av följande faktorer i fråga 6 i enkäten (se bilaga 2): 

- Att skapa mervärde för närområdet 

- Att skapa mervärde för regionen 

- Att skapa mervärde för samhället i stort 
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4.6.1.4. Personlig dygd 

Som tidigare sagts har personlig dygd fokus på revisorns och dennes karaktär. Därför främjas 

här individens personliga välbefinnande, där den centrala frågan är vem hen vill vara som 

person. Det här innebär att revisorer kommer att lägga vikt på att vara i linje med sina 

kärnpersonliga värderingar (Casali, 2011; Sylvander, 2015). Därmed kommer revisorer och 

revisorstudenter, som påbörjat sin utbildning och, börjat identifiera sig som revisorer 

(Weidman et.al., 2001), att välja upprätthålla den dygden som de anser vara värt att 

upprätthålla (Casali, 2011; Sylvander, 2015). Revisorstudenters användning av personlig dygd 

kommer att testas med hjälp av följande frågor (se bilaga 2): 

- Att besluten jag fattar är i linje med mina personliga kärnvärderingar 

- Att beslutet är i linje med hur jag vill vara som person 

- Att jag fattar mina beslut med integritet 

- Att de som påverkas av beslutet respekteras 

4.6.1.5. Regeldeontologi 

Regedeontologi fokuserar på revisors plikter som chef och som professionell yrkesutövare. 

Därför delas det här konceptet in i två olika subkoncept: ledningsplikt och professionella 

plikter. Dessa subkoncept ser revisorn som en regelföljare av organisationens regler 

respektive yrkesregler. Det innebär att subkoncepten ledningsplikt och professionella plikter 

ger två olika perspektiv av revisorns roll i organisationen och är därmed starkt kopplade till 

varandra (Sylvander, 2015). För att mäta revisorstudenters användning av regeldeontologi och 

därigenom deras subkoncept, kommer den här studien att använda sig av följande faktorer 

som studenterna värderade i enkäten: 

 Subkoncept ledningsplikt 

- Att inte skada personer som indirekt påverkas av mina beslut 

- Att inte skada min arbetsgivares kunder/klienter 

- Att skydda min arbetsgivares rykte 

- Att respektera min arbetsplats regelverk, eftersom de är skapade för att generera 

mervärde för kunder, leverantörer med mera 

- Att skydda min professions rykte 

 Subkoncept professionella plikter  

- Att jag alltid upprätthåller min professions etiska koder  

- Att jag inte bryter mot eventuella tystnadsplikter 
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- Att följa lagstiftningen, eftersom den skapats för att gynna samhället i stort 

- Att jag upprätthåller trovärdigheten för mitt yrke 

4.6.2. Oberoende variabler 

Som tidigare nämnts består undersökningens oberoende variabler av tre personliga variabler, 

vilka är ålder, kön och kultur. Dessa variabler har valts därför att det var de mest 

förekommande faktorer som ansets påverka individers etiska beslutfattningsprocess i tidigare 

forskning (se till exempel Borkowski & Ugras, 1998; Holmes, Marriott, & Randal, 2012; 

Paino et.al., 2012; Wittmer & Al-Kazemi, 2013). Därför betraktas dessa vara viktiga då 

revisorstudenters etiska förhållningssätt studeras. Ålder och kön är studiens minst 

komplicerade variabler, när det gäller att välja sättet de ska mätas. Detta beror på att såsom 

har gjort i undersökningsenkäten i den här studien, behöver forskarna endast be individerna 

att själva fylla i sin ålder och ange sitt kön (se bilaga 2). Könen är därmed det som kallas för 

dummy-variabel, därför att studenterna kryssar i det kön de tillhör och därefter (vid analys av 

datainsamlingen) kodas alternativen man och kvinna som 0 respektive 1 (Holmes et.al., 

2012).  

Till skillnad från ålder och kön är variabeln kultur något mer komplicerad att mäta, därför att 

den är en komplex variabel som omfattar många olika områden (Christie et.al., 2003). Det är 

trots allt viktigt att ta hänsyn till den här variabeln då man studerar individens etiska 

beslutsfattande. Detta blir ännu viktigare med tanken på att den här studien genomförs i 

Sverige som är ett land där det finns hög grad av kulturell mångfald (Wallin, 1978). Som 

tidigare sagts beror detta på att studenters föräldrars kulturella bakgrund kommer att påverka 

deras etiska tänkande och beslutsfattande, oavsett om studenten är inflyttade eller född i 

Sverige (se avsnitt 3.4.3.). Det finns många olika sätt att mäta kulturell backgrund, bland 

annat nationalitet, etnicitet, föräldrars etniska bakgrund och självidentifikation liksom 

modersmål (Umans, 2012). Det är svårt att kunna mäta variabeln kulturen med hänsyn till 

nationalitet, eftersom många personer anses vara svenska men de kan ha en annan bakgrund. 

Även svenskarna själva kan anse att de inte helt är knutna till den svenska kulturen, speciellt 

när världen blir mer globaliserad och harmoniserad, då människors sätt att tänka kan påverkas 

av andra kulturer. Modersmål har ett direkt samband med kulturen (Dueck, 2012) och är 

däremot enklare att mäta. Genom att fråga personen om vilket/ vilka modersmål de behärskar 

kan vi bedöma om personen har en annan bakgrund eller om deras etiska tänkande kan 

påverkas av flera kulturer. Därför har vi valt att mäta variabeln kulturen på tre olika sätt. Det 

första sättet tas upp i fråga 9, där respondenterna uppmanas att besvara i vilket land personen 
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är född, där de som är födda i Sverige får koden 0 och de som är födda i andra länder får 

koden 1. Det andra sättet är självidentifikation, där i fråga 10 får respondenterna själv 

identifiera hur mycket de anser att de anknyter till den svenska kulturen. Svaren anges i 

skalan från 1 till 10. Det tredje sättet är modersmål, i fråga 11 kan studenterna välja flera 

alternativ samtidigt. När respondenten både har svenska och ett annat språk som modersmål, 

så betyder det att personen har en förälder/föräldrar som har en annan bakgrund. Detta gör att 

deras sätt att resonera kan påverkas av en annan kultur. Med tanken på utfall av 

enkätundersökningen som visar att det är väldigt få studenter som har både svenska och ett 

annat språk som modersmål, kategoriseras den här gruppen som om man har ett annat 

modersmål än svenska. Detta leder till att de studenter som bara har svenska som modersmål 

får koden 0 och de som behärskar både svenska och ett annat språk eller enbart ett annat språk 

som modersmål får koden 1. De här tre frågorna om den kulturella backgrunden anses vara 

känsliga och innebär en risk för att respondenter avsluta enkäten i förtid, därför placeras de i 

slutet av enkäten. Detta förväntas öka sannolikhet att få in svaren för de tidigare frågorna. 

(Bryman & Bell, 2013; Ejlertsson, 2014).  

4.6.3. Kontrollvariabler 

Etik betraktas vara ett komplicerat ämne som omfattar många aspekter. Därför blir det inte lätt 

att studera detta område med hjälp av endast de tre ovan nämna beroende variablerna. Detta 

medför att vi har valt att även ta med tre kontrollvariabler i denna studie. Tanken med detta är 

att öka möjligheten för upptäckande av fler påverkande faktorer som kan ha ett samband med 

revisorstudenters etiska tankesätt. De kontrollvariablerna är utbildning, lärosäte samt 

arbetslivserfarenhet. Vidare i detta avsnitt kommer det att redovisas för hur de variablerna 

mäts och kodas.  

4.6.3.1. Utbildning 

En av undersökningens kompletterande variabler är utbildning, enligt socialiseringsprocessen 

utvecklar studenter sina professionsidentiteter över tiden under utbildningen (Weidman et.al., 

2001). Detta innebär att det kan finnas en skillnad mellan revisorsstudenters etiska 

förhållningssätt beroende på utbildningsnivå. De som har kommit längre på sin utbildning har 

förmodligen mer kännedom om yrkeskoder samt professionella plikter, vilket kan leda till 

skillnaden i deras etiska förhållningssätt jämfört med de andra ekonomstudenterna. Dessutom 

fördjupas studenterna sig i olika ämnen när de studerar olika inriktningar. Där får de lära sig 

olika regler och lagar som specificeras för varje yrke. Detta kan resultera i bildande av 

speciella mönster för revisorstudenters etiska beslutsfattande och därmed förhållningssätt. 
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Därför mäts variabeln utbildning i den här studien med hjälp av fråga 3, om vilken inriktning, 

och fråga 4, om vilken termin studenter läser nu (se bilaga 2). Eftersom vi vill se om det finns 

skillnad mellan revisorstudenters etiska förhållningssätt och andra ekonomstudenter får 

studenter som går på redovisning/revisionsinriktning koden 0 och de som går andra 

inriktningar koden 1.  Bland svaren vi har fått in från enkätundersökningen har vissa 

respondenter svarat att de läser revisor/controller inriktning. Denna inriktning var en äldre 

version av den nuvarande redovisning/revisionsinriktningen på högskolan Kristianstad, därför 

får den även koden 0. Vidare får de som läser på grundnivå, alltså de som läser till och med 

termin 6, koden 0 medan de som går på avancerad nivå, termin 7 till 10, får koden 1. 

 

4.6.3.2. Lärosäte 

Lärosäte är en annan kontrollvariabel som tas upp i undersökningsenkäten och mäts genom att 

be studenterna att fylla i namnet på universitetet/högskolan som de studerar vid (se fråga 5, 

bilaga 2). Den här variabeln tas med, därför att det i tidigare forskning visats att 

organisationens etiska kultur har en påverkan på individers oetiska beteende. Organisationen 

kan till exempel skapa den miljö som främjar dessa oönskade beteenden (se till exempel Hunt 

& Vitell, 2006; Kung & Huang, 2013; Paino et.al., 2012; Svanberg & Öhman, 2013). 

Dessutom är den här kontrollvariabeln intressant för den här studien, för att studenter 

utvecklar sin professionsidentitet under utbildning (Weidman et. a.l, 2001). Därmed anses 

lärosätet ha en stor betydelse för skapandet av professionsidentiteten inom revisoryrket.  

Vi lyckades samla in studenters e-post adresser från tio lärosäten. Vi fick ingen respons från 

Stockholm universitet, men bland svaren var det en person som går i den här skolan. 

Förklaringen kan vara att någon student bland vårt urval har hjälpt till att skicka vidare vår 

enkät till den här studenten. Med hänsyn till svarens innehåll och studentens utbildning anses 

denne ha behörighet till vårt urval och därför behålls dennes svar. Eftersom vi studerar i 

högskolan i Kristianstad så vill vi undersöka om det finns någon skillnad mellan studenternas 

etiska förhållningssätt på de som går i vår skola och de som studerar i andra lärosäten. 

Speciellt när ekonomprogrammet vid högskolan i Kristianstad utvärderas som en av Sveriges 

bästa ekonomutbildning (Rudelius, 2013), därför blir det intressant att jämföra mellan 

studenter som går i denna skola och de som studerar vid de andra lärosätena. Detta resulterar i 

att högskolan i Kristianstad får koden 0 medan alla andra lärosäten får koden 1. 
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4.6.3.3. Arbetslivserfarenhet 

Vi har valt att använda arbetslivserfarenhet som kontrollvariabel, eftersom vi utifrån den 

samlade teorin kan dra som slutsats att individer utsätts för etiska dilemman inte bara i 

privatlivet utan även i arbetslivet. Detta innebär att ju mer arbetslivserfarenhet de har, desto 

bättre förmåga har de att upptäcka och analysera olika etiska dilemma som kan uppstå i 

arbetslivet. Även Elias & Farag (2010) anser att det borde finnas ett samband mellan 

arbetslivserfarenhet och studenters etiska beteende. Därför har de gett som förslag för 

framtida forskning att studera detta samband (ibid). Den här variabeln mäter vi med hjälp av 

fråga 7 och 8 i undersökningsenkäten (se bilaga 2). Där fick respondenterna besvara två frågor 

angående hur många års arbetslivserfarenhet de har samt inom vilka arbetsområden. En 

intressant aspekt att undersöka är om det finns någon skillnad i studenters etiska 

förhållningssätt mellan de som har jobbat inom ekonomi jämfört med de som inte har någon 

arbetserfarenhet eller som arbetat inom annan bransch. Detta beroende på att de som har haft 

arbetserfarenheter inom ekonomibranschen, sannolikt råkat för ekonomisketiska dilemman i 

praktiken och kunnat skaffa sig arbetsvanor som var signifikanta för tolkningen av de etiska 

faktorerna i fråga 6. Detta gör att de kan ha större förståelse för caset bättre än de som inte har 

haft någon praktisk erfarenhet från ekonomibranschen. Därför kodas de som har erfarenheter 

inom ekonomibranschen med 0 medan alla andra yrken kodas med 1.  

4.7. Analysmetoder 

Alla svar från enkätundersökningen analyseras med hjälp av ett statistiskt dataprogram som 

heter SPSS 23. I det första steget i den empiriska analysen utförs Cronbach’s Alfa test, vilket 

mäter intern reliabilitet på vårt mätverktyg (Pallant, 2013). Detta betyder att vi kan kontrollera 

frågornas kvalitet vad gäller att mäta det vi söker. I det andra steget genomförs en 

korrelationsanalys som heter Pearson korrelationsmatris. Den korrelationsmatrisen hjälper oss 

att hitta de variabler som har ett samband med varandra. Utifrån resultatet kan vi göra ett 

urval angående vilka oberoende variabler som ska testas i multipel regressionsanalys. I det 

tredje steget testas hypoteserna med hjälp av multipel regressionsanalys då vi har fler än en 

beroende variabel (ibid). De p-värden som vi får fram från testen kommer att jämföras med en 

signifikansnivå på 5% för att bedöma om nollhypoteserna ska accepteras eller förkastas. 

Utifrån nollhypoteserna kan våra hypoteser i sin tur verifieras eller falsifieras. 

Signifikansnivån anger risken att förkasta nollhypotesen när den är sann. En signifikansnivå 

på 5% anses vara tillräckligt bra för att testet ska kunna ge en hög trovärdighet (Körner & 

Wahlgren, 2011). Avsikten med denna studie är att undersöka om det finns någon skillnad 
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mellan revisorstudenters och andra ekonomstudenters etiska förhållningssätt. Därför 

genomförs ett t-test i det sista steget. T-testet är en lämplig metod att använda i den här 

studien, med tanken på antal insamlade svar kan variablerna antas vara normalfördelade 

(Pallant, 2013). 

4.8. Reliabilitet 

Reliabilitet är ett viktigt kriterium som används för att mäta forskningskvalitet (Saunders 

et.al., 2012). Den anger tillförlitligheten och påföljdriktigheten i ett frågeinstrument (Bryman 

& Bell, 2013). Ett mätverktyg innehåller hög reliabilitet när det slumpmässiga felet är så litet 

som möjligt och svaren är oberoende av observatören (Ejlertsson, 2014). Reliabilitet bestäms 

genom tre grundläggande faktorer, vilka är stabilitet, intern reliabilitet och 

interbedömarreliabilitet (Bryman & Bell, 2013). Stabilitet kan enkelt mätas med en metod 

som kallas test-retest. Det betyder att man upprepar ett test med samma frågor till en viss 

grupp vid två eller fler olika tillfällen och jämför resultaten med varandra. Om resultaten blir 

förhållandevis de desamma innebär det att måttet är stabilt och respondenternas svar är 

tillförlitliga. På grund av tidsbegränsning kan vi inte genomföra denna retest för att 

kontrollera stabiliteten av enkätundersökningen.  Däremot är intern reliabilitet mer lämpligt 

att undersöka när multipla indikatorer används i denna studie. Intern reliabilitet är ett mått för 

att verifiera om indikatorerna är relaterade till varandra och om de mäter samma begrepp. Ett 

sätt att mäta den interna reliabiliteten är Cronbach’s Alfa test. Det måttet har blivit mer utbrett 

i dagens forskning när det gäller kvantitativa dataanalyser och därför är testet relevant för vår 

studie (ibid). Resultatet av Cronbach’s Alfa test redovisas i tabell 5.12 i avsnitt 5.2. 

En annan faktor som behöver beaktas i en forskningsstudie är interbedömarreliabilitet. Denna 

tar upp beaktande av risken att observatörers subjektiva bedömningar kan missleda tolkningar 

av resultaten, speciellt när svaren på öppna frågor ska kategoriseras. Denna risk är relativt 

liten i vår studie, eftersom vi inte använder oss av sekundärdata samt att det i enkäten endast 

ställs ett fåtal enkla öppna frågor (Bryman & Bell, 2013).  

För att uppnå en hög reliabilitet har vi använt oss av en identisk webbaserade enkät som 

skickades ut till alla respondenter. Denna form av enkät ger oss möjlighet att enkelt överföra 

de insamlade data till SPSS programmet för att sedan utföra analysen. Med denna möjlighet 

kan risken för eventuell inmatningsfel elimineras, vilket ökar tillförlitligheten för den 

empiriska data.  
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4.9. Validitet 

Förutom reliabilitet måste forskningen innehålla en hög validitet för att uppnå en bra kvalitet 

(Saunders et.al., 2012). En mätning anses vara valid när den är reliabel. Men det räcker inte 

med bara reliabilitet för att den kvantitativa mätningen ska bedömas vara valid (Christensen 

et.al., 2010). Validitet anger frågans förmåga att mäta det vi vill mäta och är beroende av all 

data som kommer in. En fråga uppnår hög validitet när den innehåller inget eller litet 

systematiskt fel (Ejlertsson, 2014). Enligt Bryman och Bell (2013) finns det fem olika sätt att 

mäta validitet hos ett mått för ett koncept. Det första sättet kallas ytvaliditet (face validity). 

Detta innebär att med hjälp av en expert, eller någon annan, som har goda kunskaper inom 

området kan vi bedöma om måttet är relevant för att mäta konceptet. Vi har kunnat stödja oss 

på denna metod, då vi har fått många goda råd från vår handledare. Förutom att testa enkäten 

med hjälp av vår handledare, testades den även av fem studenter vid Högskolan i Kristianstad 

innan den skickas ut. På så sätt kunde vi förtydliga våra frågor för att eliminera risken för 

missförstånd hos respondenterna. Detta resulterar i ett mer rättvisande resultat som vi kan få 

med hjälp av undersökningen (ibid). 

Den andra metoden att kontrollera validiteten är samtidig validitet. Med detta menas att 

forskaren utgår ifrån ett befintligt kriterium som är skiljbart i olika situationer och är relevant 

för begreppet.  I vår enkät ställs ett antal frågor i varje begrepp, dels på grund av att det finns 

många aspekter som berörs inom samma koncept, dels för att kunna mäta validiteten i 

respondenternas svar. Dessutom kan forskaren använda sig av ett framtida kriterium istället 

för det som existerar i nuet. Eftersom det kriteriet är en förutsägelse om framtiden kallas det 

tredje sättet för prediktiv validitet. Forskaren kan även använda sig av konvergent validitet 

som ett mått på validiteten. Med detta menas att man använder ett annat mått för att mäta 

samma begrepp och sedan jämför resultaten med det som erhölls tidigare.  De här två 

metodernas skulle vara lämpliga för att säkerställa enkätens förmåga att kvantifiera begreppen 

i en större forskning och därför beaktas de inte i denna studie (Bryman & Bell, 2013).    

Det sista tillvägagångssättet att bedöma validiteten hos ett mått är begreppsvaliditet. En 

forskningsstudie uppnår hög begreppsvaliditet när hypoteser deduceras från relevant teori och 

är tillämpliga för konceptet. Denna studie anses innehålla en hög grad av begreppsvaliditet, då 

våra hypoteser byggs upp med stöd av tidigare forskning som är betydelsefulla inom det 

studerade området. För att kunna mäta revisorstudenters etiska förhållningssätt utgår vi främst 

från Sylvanders (2015) mätverktyg. Detta mätinstrument anses vara relevant därför att den 

bygger på revisions kontext och har även testats empiriskt på svenska revisorer (Sylvander, 
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2015). När enkätens mätinstrument även baseras på det mätverktyg som använts vid tidigare 

forskning anses det kunna öka validiteten. Dessutom ökas validiteten även med hjälp av 

företagscaset i fråga 6 som underlättar för respondenterna att kunna besvara frågorna när de 

har en utgångspunkt att utgå ifrån (Bryman & Bell, 2013). 

Ett annat perspektiv som behöver tas hänsyn till, när det gäller validitet, är de frågor som rör 

arbetslivet. I enkäten finns det frågor om arbetsplats, kollegor, yrke, vilket är aspekter som 

alla studenter ännu inte har erfarenheter av, eftersom de ännu inte befinner sig i sin framtida 

yrkesroll. Speciellt finns det allt färre revisorsstudenter som har erfarenhet av eller inblick i 

arbetet på en revisionsbyrå. Trots det vill vi undersöka studenters uppfattning om det framtida 

yrket, vilken nödvändigtvis inte överensstämmer med verkligheten. Dessutom är det 

väsentliga infallsvinklar att studera, då studenter snart kommer ut i arbetslivet där de kommer 

att möta dessa aspekter och ställas inför olika etiska dilemman. Det finns även studenter som 

jobbar utanför ekonomyrket, vilket medför risk för att de svarar på frågan utifrån vad de har 

haft för förståelse om sin nuvarande arbetsplats. Detta leder till att validiteten sätts på spel. 

För att eliminera denna risk har vi försökt att skriva en tydlig introduktion i caset, där 

studenterna uppmuntras att försöka skapa en bild av sin framtida yrkesroll och sätta sig in i 

detta sammanhang för att besvara alla frågorna. 

4.10. Etiska beaktande  

Inom samhällsforskning finns det etiska regler som forskaren måste ta hänsyn till. Det 

existerar många etiska principer men de fem huvudsakliga principerna är informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitets- och anonymitetskrav, nyttjandekrav samt falska 

förespeglingar (Bryman & Bell, 2013). Informationskravet innebär att respondenter har rätt 

till information om undersökningens syfte samt genomförande. Samtyckeskravet handlar om 

respondenters frivillighet att delta i eller avsluta undersökningen när de vill. Konfidentialitets- 

och anonymitetskravet betyder att deltagandes identitet och uppgifterna måste skyddas samt 

behandlas konfidentiellt. Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna om 

respondenter endast får användas för forskningens syfte. Falska förespeglingar förbjuder 

forskare att lämna ut oriktig eller missvisande information om undersökningen (ibid). 

I vår enkätundersökning har alla fem aspekterna beaktats. I följebrevet ges en tydlig 

introduktion om undersökningens ändamål och enkätens innehåll. En liten förändring i 

undersökningens syfte har dock skett eftersom vår målpopulation inte enbart innefattar 

studenter som studerar redovisnings- och revisionsinriktning, utan alla ekonomstudenter vid 
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alla lärosäten.  Mer detaljerad information om forskningens innehåll anses inte vara 

nödvändiga för att inte styra de deltagandes svar. På grund av tidsbrist kan vi inte ställa frågan 

om respondenters samtycke på förhand. Enkäten skickades därför ut till alla studenter som vi 

fått tillgång till. Respondenterna hade möjlighet att delta i undersökningen frivilligt och kunde 

avbryta besvarandet av enkäten när de önskade. I slutet av följebrevet angavs våra 

kontaktuppgifter och även vår handledares. Detta för att respondenterna skulle ges möjlighet 

att ställa frågor till oss vid någon oklarhet. För de som inte önskade delta i undersökningen 

eller inte ville få fler påminnelse fanns då möjlighet att kontakta oss, så att deras e-postadress 

togs bort från listan.  

Respondenters kontaktuppgifter förvaras aktsamt så att de inte hamnar hos tredje part. Alla 

svar behandlades konfidentiellt för att skydda respondenternas identitet. All information om 

de deltagande samt deras svar används endast för forskningens ändamål. Därför raderas alla e-

postadresser när uppsatsen är färdigskriven. 
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5. Analys 

I det femte kapitlet representeras resultaten av enkätundersökningen. Först redogörs 

beskrivande statistik för de oberoende, beroende samt kontrollvariabler. Därefter redovisas 

resultat från tester som gjorts av de insamlade empiriska data. Analyskapitlet avslutas med 

sammanställning av hypotesprövningen. 

5.1 Beskrivande statistik 

I det här avsnittet kommer beskrivande statistik att redovisas för att beskriva om variablernas 

fördelning och spridning. Beroende på variablers egenskap får forskaren olika statistiska mått 

i beskrivande statistiken (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2014). För kvalitativa variabler 

som saknar matematisk innebörd kan vi inte räkna ut medelvärde eller standardavvikelse som 

för kvantitativa variabler.  Medelvärdet är det vanligaste mått för kvantitativa variabler som 

anger ett genomsnittlig värde för varje variabel. Standardavvikelsen mäter istället den 

genomsnittliga spridningen från medelvärdet. Varje variabeltyp har även olika mätskalor. I 

vår studie används kvotskala, nominalskala samt ordinalskala. Kvotskalan är den högsta 

mätnivån som har en absolut nollpunkt och där skillnaden mellan mätvärde är detsamma. 

Nominalskalan delar in värdena i olika kategorier medan ordinalskalan ger en rangordning av 

värdena utan att mäta något avstånd mellan dem (ibid). Variabler som kommer att tas upp i 

det här avsnittet är oberoende, beroende samt kontrollvariablerna.  

5.1.1 Oberoende variabler 

Med avsikt att förklara sambandet mellan revisorstudenters etiska förhållningssätt och deras 

personliga egenskaper har vi valt att undersöka tre demografiska variabler: ålder, kön och 

kultur. Dessa tre blir då våra oberoende variabler. I tabellen 5.1 beskrivs fördelningen och 

spridning för variabeln ålder. Eftersom ålder mäts i kvotskalan blir det intressant att studera 

minimivärdet, maximivärdet, medelvärdet och standardavvikelsen. Ur tabellen kan se att de 

yngsta ekonomstudenter är 21 år gamla medan de äldsta är 37 år. Detta tyder även på att det 

inte finns något extremvärde (outlier) i vårt urval som kan snedvrida resultat av medelvärdet, 

när skillnaden mellan åldern inte är så ovanligt stor (Djurfeldt et.al., 2014). 

Tabell 5.1: Beskrivande statistik för ålder 

 
Antal Min Max Medelvärde St. avvikelse 

Ålder 132 21 37 24,75 3,346 
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I tabell 5.2 anger könsfördelning mellan respondenterna. Eftersom könen delas in i två 

kategorier, man och kvinna, så är den variabeln av kvalitativ karaktär och mäts i 

nominalskalan (Djurfeldt et.al., 2014). Tabellen påvisar att det var fler kvinnliga studenter 

som deltog i undersökningen än manliga, men i stort sett är det ganska jämnfördelat, då 

skillnaden i andelen inte var så stor.  

Tabell 5.2: Könsfördelningen 

Kön Antal Andel 

Man 61 43,6% 

Kvinna 78 55,7% 

Uteblivna svar 1 0,7% 

Total 140 100% 

   

Till skillnad från de två ovan variablerna är kultur svårare att mäta, då den omfattar många 

olika områden (se avsnitt 4.6.2). Därför använder vi tre olika mått för denna komplicerande 

variabel, vilka är landet där man födds i, självidentifiering av samhörighet till den svenska 

kulturen samt modersmål. I tabell 5.3 beskrivs andel studenter som är födda i Sverige 

respektive utomland. Där kan vi se att de flesta är födda i Sverige och bara en liten del av 

urvalet som föddes i utlandet. 

Tabell 5.3: Beskrivande statistik för om respondenter är född i Sverige eller inte. 

Födds i Sverige Antal Andel 

Ja 117 83,6% 

Nej 20 14,3% 

Uteblivna svar 3 2,1% 

Total 140 100% 

   

Fördelningen av studenters modersmål redovisas i tabell 5.4. Respondenter kan välja många 

alternativ samtidigt när de har fler modersmål. Som tidigare nämnts i kapitel 4 så 

kategoriseras studenter som bara har svenska som modersmål i en grupp, medan de som har 

både svenska och annat språk, eller enbart ett annat språk, som modersmål i en annan grupp. 

Resultatet belyser att majoriteten av respondenterna bara har svenska som modersmål. När vi 
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jämför sifforna i tabell 5.4 med sifforna i tabell 5.3 ser vi att andelen studenter som bara har 

svenska som modersmål är mindre än andelen studenter som föddes i Sverige. Detta är helt 

logiskt och tyder på att även om man är född i Sverige kan man ha en annan bakgrund, då 

förälder/ föräldrar kommer från ett annat land. Därför har man ett annat språk än svenska som 

modersmål. Dessutom kan det innebära att dessa studenter har svenska föräldrar, men är 

födda i utlandet. 

Tabell 5.4: Beskrivande statistik för modersmål  

Modersmål Antal Andel 

Svenska 111 79,3% 

Annat 25 17,9% 

Uteblivna svar 4 2,9% 

Total 140 100% 

   

Tabellen 5.5 representerar beskrivande statistik för studenters självidentifiering av 

samhörighet till svenska kulturen. Vi mäter det med hjälp av en ordinalskala från 1 till 10 som 

rangordnar från ”i mycket låg grad” till ”mycket hög”. Eftersom inom företagsforskning antas 

ordinalskalan vara kvantitativa variabel när de används med samma mätskalor i hela 

undersökningen, har den samma mått som kvotskala. Med ett medelvärde på 8,47 med 

standardavvikelsen på 1,63 kan vi tolka att respondenterna känner att de har en väldigt stark 

samhörighet till den svenska kulturen. Förklaringar till detta kan vara att i stor del av 

studenterna är födda i Sverige och många av dem har bara svenska som modersmål.  

Tabell 5.5: Beskrivande statistik för självidentifiering av samhörighet till den svenska 

kulturen 

 Antal Min Max Medelvärde St. avvikelse 

Svensk kultursamhörighet 132 1 10 8,47 1,632 

 
     

5.1.2 Beroende variabler 

För att studera revisorstudenters etiska förhållningssätt använder vi oss av Sylvanders (2015) 

mätverktyg (Auditor MEP). Därför har vi fem beroende variabler i denna studie, vilka är 

handlingsdeontologi, ekonomisk egoism, handlingsutilitarism, personlig dygd samt 

regeldeontologi. Varje koncept innefattar olika aspekter, därför mäts dem med hjälp av många 
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delfrågor för att kunna täcka alla aspekten. Alla frågor som mäter samma koncept görs om till 

ett värde genom att beräkna medelvärdet för varje svar. I tabell 5.6 klargörs de vanligaste 

statistiska måtten för alla fem koncepten. Ur tabellen kan vi konstatera att respondenterna har 

blandade åsikter, där skalorna varierar värdering av de moralfilosofiska skolorna från ungefär 

1 till 10. Trots det värderas alla fem koncepten ganska högt, då medelvärden ligger i 

intervallet mellan 7,24 och 8,50. Regeldeontologi har den högsta medelvärde och den minsta 

standardavvikelsen. Detta tyder på att studenterna i stort sett väljer att följa de normer och 

rekommendationer som fastställts inom sin profession för att skydda professionen och 

företagets intressenter. Handlingsutilitarism har däremot den lägsta medelvärde och den 

högsta standardavvikelsen. Detta kan tolkas som att studenterna har lite olika åsikter vad 

gäller nyttomaximering av varje handling. I genomsnitt så tycker de att skapa mervärde för 

samhället i stort eller närområdet är mindre viktig än de andra aspekter som ingår i de andra 

koncepten. 

Tabell 5.6: Beskrivande statistik för fem moraliska koncept 

Moraliskt koncept Antal Min Max Medelvärde St.avvikelse 

Handlingsdeontologi 103 4 10 8,41 1,27 

Ekonomisk egoism 122 1,75 10 7,89 1,30 

Handlingsutilitarism 124 1,33 10 7,24 1,76 

Personligdygd 120 2 10 8,28 1,42 

Regeldeontologi 114 2,11 10 8,50 1,23 

      

5.1.3 Kontrollvariabler 

Etik är ett väldigt komplicerat och känsligt ämne som omfattar många olika perspektiv. Det 

blir då svårt att kunna avgöra hur det etiska förhållningssättet påverkas genom att bara titta på 

de tre oberoende variablerna. Därför har vi valt att även undersöka tre kontrollvariabler för att 

förhoppningsvis kunna reda ut flera påverkande faktorer. Dessa är utbildning, lärosäten och 

arbetslivserfarenhet. Utbildning innehåller två del-variabler, vilka är inriktning och termin. I 

tabell 5.7 beskrivs statistiska måtten för variabel termin. Där kan vi se att vi har fått in svaren 

från studenter som går andra året. Detta kan tolkas som att vi kan har fått in svar från de som 

inte ligger inom vårt urval, då några studenter har skickat vår enkät vidare till andra studenter. 

En annan tolkning kan vara att studenter har misstolkat frågan och därför anger terminen på 

avancerad nivå. Med tanken på att vi bara fick in 9 sådana svar antas de här slumpmässiga 
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felen inte påverka precisionen i någon stor utsträckning. Därför bestämmer vi att behålla de 

här svaren. Ur tabellen kan läsas att medelvärdet för termin är 6,36, vilket tyder på att de 

flesta som besvarade enkäten läser sista året på grundnivån. 

Tabell 5.7: Beskrivande statistik för termin 

 Antal Min Max Medelvärde SSt.avvikelse 

Termin 135 2 10 6,36 1,468 

 
    

 

Den andra del-variabeln som ingår i kontrollvariabeln utbildning är inriktning. Som tidigare 

nämnd sätts revisorstudenter i en egen grupp medan alla andra inriktningar slås samma till en 

gemensam grupp. Utifrån tabell 5.8 kan vi konstatera att de som läser redovisning/revision har 

ett stort intresse för vår enkätundersökning, då den här gruppen utgör den största andelen även 

om den andra gruppen omfattas fler inriktningar. 

Tabell 5.8: Fördelning av inriktningar 

Inriktning Antal Andel 

Redovisning/revision 72 51,4% 

Andra 67 47,9% 

Uteblivna svar 1 0,7% 

Total 140 100% 

   

Lärosäte är vår andra kontrollvariabel. Fördelningen mellan de elva lärosäten redovisas i 

tabell 9. För att vara mer tydligt har vi räknat ut hur många studenter som deltog i 

enkätundersökningen i respektive lärosäte. Utifrån tabellen ser vi att de flesta svar är från 

studenter som läser på Kristianstad högskola, Handelshögskola Göteborg samt Mälardalens 

högskola. 

  



Nguyen & Sandoval 

59 
 

Tabell 5.9: Fördelning av lärosäten 

Skola Antal Andel 

Karlstadsuniversitet 12 8,60% 

Linnéuniversitet 3 2,10% 

Luleå tekniska universitet 5 3,60% 

Handelshögskola Göteborg 24 17,10% 

Lunds universitet 11 7,90% 

Mälardalens högskola 22 15,70% 

Södertörns högskola 3 2,10% 

Örebro universitet 12 8,60% 

Mittuniversitet 9 6,40% 

Kristianstad högskola 37 26,40% 

Stockholms universitet 1 0,70% 

Uteblivna svar 1 0,70% 

Total 140 100% 

   

Den sista kontrollvariabeln i denna studie är arbetslivserfarenhet.  Liksom utbildning mäts 

denna variabel med hjälp av två del-variabler, vilka är antal år och bransch. När vi först räknat 

ut statistiska måtten för antal år som respondenterna har i arbetslivserfarenhet får vi värden 

som varierar mellan 0 till 25 år. Med beaktande på respondenternas ålder, som ligger i 

intervall mellan 21 och 37 år, kan vi konstatera att värde på 25 års arbetslivserfarenhet måste 

vara ett felaktigt svar. Vi har alltså fått in en outlier (felvärde) och därför måste detta svar tas 

bort samt räknas som ett missing value för att inte snedvrida resultatet av andra måtten 

(Djurfeldt et.al., 2014; Pallant, 2013). När vi har rättat om det får vi de statistiska måtten som 

beskrivs i tabell 5.10. Respondenternas arbetslivserfarenhet ligger mellan 0 till 16 år, vilket är 

ett helt rimligt resultat. Medelvärdet på 4,07 betyder att i genomsnitt har studenterna jobbat i 

4,07 år, men vi får även någorlunda högt standardavvikelse, vilket tyder på att den 

genomsnittliga spridningen från medelvärdet är ganska stor.  

Tabell 5.10: Beskrivande statistik för arbetslivserfarenhet 

  Antal Min Max Medelvärde St.avvikelse 

Arbetslivserfarenhet 130 0 16 4,07 3,46 

 

     
Del-variabel branschen representeras i tabell 5.11. Som tidigare sagts är det intressant att 

studera om det kan finnas någon skillnad i studenters etiska förhållningssätt på de studenter 

som har haft erfarenhet inom ekonomibranschen jämför med de som jobbar inom ett annat 

område (se kapitel 4). Ur tabellen 5.11 kan vi tolka att andel studenter som har jobbat inom 
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ekonomi är ganska lite. Andelen uteblivna svar är hög på grund av det är många studenter 

som har antingen inte angett något svar eller har svarat att de inte har någon 

arbetslivserfarenhet, därför uppstår det missing value. 

Tabell 5.11: Fördelning av bransch 

Bransch Andel Procent 

Ekonomi 40 28,6% 

Annat 71 50,7% 

Uteblivna svar 29 20,7% 

Total 140 100% 

   

5.2 Cronbach’s alfa 

I varje kvantitativ forskning är det viktigt att kontrollera intern reliabilitet på mätverktyg 

(Pallant, 2013). I vår studie används Cronbach’s alfa tester för att säkerställa att frågorna 

mäter det vi vill mäta. Måttet anger den genomsnittliga korrelationen mellan de delfrågorna 

som ingår i koncepten. Värdet på korrelationen ligger mellan 0 till 1, då ju större värde desto 

högre reliabilitet frågorna har. Trots det så påverkas Cronbach’s alfa-värde av antal delfrågor 

som finns i varje koncept, vilket betyder att ett stort antal frågor leder automatiskt till ett högt 

värde av Cronbach’s alfa. Därför väljer vi att genomföra Cronbach’s alfa tester för själva 

subkoncepten och sedan för koncepten i sina helheter. Alla värde från Cronbach’s alfa tester 

är högre än 0,7, vilket visar att den interna reliabiliteten av vårt mätinstrument är relativt högt 

(ibid). Cronbach’s alfa värdena redovisas i tabell 5.12 nedan: 
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Tabell 5.12: Cronbach’s alfa tester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Pearson korrelation matris 

För att kunna göra en värdering av styrkan i variablernas samband, har i den här studien gjorts 

en korrelationsanalys. Pearson korrelation är den metoden som har valts, eftersom den är 

användbar för dikotoma variabler (till exempel kön) och variabler som är kontinuerliga, det 

vill säga variabler som värderas av respondenten i en given skala (Pallant, 2013). Värdet av 

korrelationen kan variera mellan -1 och 1, där den första innebär att det finns ett perfekt 

negativt samban mellan två variabler och den andra visar att sambandet är perfekt positivt 

(Körner & Wahlgren, 2011; Pallant, 2013). Dock är det inte väsentligt att ta hänsyn till 

minus/plus tecken framför korrelationen då man mäter styrkan i sambandet mellan 

variablerna. Detta beror på att, som tidigare sagts, tecken visar enbart om sambandet är 

positivt eller negativt. Styrkan i sambandet mäts av själva korrelationsvärdet där alla siffror 

under 0,3 visar att sambandet är litet och allt över 0,5 indikerar att sambandet är högt. Om 

korrelationsvärdet kvadreras får man fram det procentuella delade variation, det vill säga den 

variation på den ena variabeln som beror på den andra (Pallant, 2013).  

 

Moraliskt koncept Cronbach's alfa 

Handlingsdeontologi 

 Professionell handlingsdeontologi 

 Dygd mot andra 

0,899 

0,723 

0,872 

Ekonomisk egoism 0,736 

Handlingsutilitarism 0,821 

Personlig dygd 0,788 

Regeldeontologi 

 Ledningsplikt 

 Professionella plikter 

0,885 

0,788 

0,787 
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Tabell 5.13: Korrelation matris för revisorstudenter 

 

Resultatet av korrelationsanalysen presenteras i tabell 5.13
5
, där det visas att alla variabler har 

ett samband till varandra då alla värden är högre än noll. Dock är de flesta sambanden under 

0,3, vilket innebär att dessa är svaga (Pallant, 2013). Ett exempel är sambandet mellan 

samhörighet till den svenska kulturen och handlingsutilitarism. Det värdet (0,127) visar att det 

finns ett svagt positivt samband mellan huruvida revisorstudenter känner samhörighet till den 

svenska kulturen och hens åsikt om vikten av handlingsutilitarism vid beslutsfattande. 

Exempel på ett mer intressant samband är sambandet mellan regeldeontologi och de andra 

fyra koncepten i Auditor MEP (handlingsdeontologi, ekonomisk egoism, handlingsutilitarism 

och personlig dygd). Dessa värden visar att det finns ett signifikant positivt samband mellan 

dessa variabler. Det kan tolkas som att revisorstudenter som anser att det är viktigt att ha en 

regeldeontologisk synsätt vid sitt beslutsfattande, kommer även att tycka att det är viktigt att 

ta hänsyn till de andra koncepten. Det innebär att ju mer de använder sig av regeldeontologi 

desto mer villiga kommer de att vara för att använda sig av handlingsdeontologi, ekonomisk 

egoism, handlingsutilitarism och personlig dygd. 

Korrelation matrisen visar att inte alla variablerna är signifikanta för undersökningsmodellen, 

då vissa variablerna visar ett svagt samband (lägre än 0,3) med de beroende variablerna (se 

tabell 5.13).  Därför har vi valt att inte ha variablerna: född i Sverige, modersmål, termin, 

skola och arbetslivserfarenhet, i modellen då vi testar hypoteserna med hjälp av multipel 

regressionsanalysen i nästa avsnitt. En signifikantnivå på 5% kommer då att tillämpas för att 

jämföra med signifikansnivåer från testerna.  

                                                        
5
 Resultatet av korrelationsanalysen presenteras även i bilaga 4, i en större skala. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Handlingsdeontologi

2 Ekonomiskegoism 0,274

3 Handlingsutilitarism ,675** 0,217

4 Personligdygd ,811** ,334* ,716**

5 Regeldeontologi ,820** ,347* ,587** ,653**

6 Kön ,519** -0,007 ,411** ,459** ,429**

7 Ålder -0,112 ,272* 0,153 -0,078 0,099 -0,143

8 Född i Sverige 0,096 -0,125 -0,027 0,015 -0,028 0,178 -0,108

9 Svensk kultur samhörighet ,280* 0,252 0,127 ,285* ,429** ,298* 0,094 -0,18

10 Modersmål 0,087 -0,148 -0,066 0,087 -0,031 0,11 -0,161 ,716** -0,124

11 Termin -0,17 0,127 -0,085 -0,145 -0,043 -0,114 0,113 -0,085 0,167 -0,089

12 Skola -0,083 -0,148 0,052 0,069 -0,101 0,045 -0,096 0,099 -0,116 0,105 0,052

13 Arbetslivserfarenhet 0,011 0,191 0,12 -0,001 0,075 -0,032 ,807** -0,088 0,084 -0,015 -0,187 -,252*

14 Bransch -0,13 -0,099 -0,23 -,328* -0,248 -0,192 0,164 0,25 -0,22 0,181 -0,101 -0,011 0,142

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

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

Multipel regression är en statistisk metod som kan användas för att studera hur stor del av 

variationen i en beroende variabel beror på variationen i två eller flera oberoende variabler 

(Djurfeldt et.al., 2014; Körner & Wahlgren, 2011; Pallant, 2013). Den här metoden hjälper 

även till att mäta hur de oberoende variablerna påverkar varandra. Detta är möjligt eftersom 

multipel regressionsanalysen visar hur stor del av variationen i de oberoende variablerna har 

en direkt påverkan på den beroende variabeln och hur stor del påverkar de andra oberoende 

variablerna i regressionen (Pallant, 2013). 

I den här studien används multipel regression för att kunna mäta till vilken utsträckning beror 

revisorstudenters användning av koncepten i Auditor MEP på sina personliga egenskaper (se 

figur 1, kapitel 3). Med hjälp av den här metoden avgöras även om en variabel ska tas med 

eller bort från modellen. Det beror på att multipel regressionen visar med hjälp av olika 

signifikansnivån om variablerna bidrar till modellen eller inte. En annan anledning till valet 

av multipel regressionen är att den är användbar då forskaren vill använda binära variabler 

eller också kallade dummyvariabler i regressionen, vilket är fallet i den här studien (Djurfeldt 

& Barmark, 2009). 

För att kunna använda multipel regressionsanalysen, måste forskarna först beakta olika 

rekommendationer och förutsättningar för den här testen (Djurfeldt et.al., 2014; Pallant, 

2013). En av dessa är att urvalet ska vara tillräckligt stort för att kunna ge möjlighet för 

generalisering. Eftersom urvalet i den här studien är inom beteendevetenskaplig och har ett 

urval som är högre än 83, vilket är den lägsta tillåtna storleken för multipel regressionsanalys 

då 4 oberoende variabler används, kan urvalet anses vara tillräckligt stort för att kunna ge ett 

generaliserbart resultat (Pallant, 2013). En annan förutsättning för multipel regressionsanalys 

är att det inte ska finnas ett alltför starkt samband mellan de oberoende variablerna i 

regressionsmodellen. Detta för att eliminera risken för den som kallade multikollinearitet 

bland dessa variabler (ibid). Därför har i den här studien gjorts en kontroll för detta med hjälp 

av korrelationsanalys. Där hittades två variabler, modersmål och född i Sverige, som visade 

en korrelation som var starkt nog för att kunna frukta multikollinearitet. Dessa visade även ett 

svagt samband med de beroende variablerna (se tabell 5.13). På grund av dessa två 

anledningar har dessa variabler tagits bort från regressionsmodellen. Därefter genomfördes 

testet med de kvarvarande variablerna och även dessa kontrollerades för multikollinearitet 

med hjälp av värden på toleransen och VIF. Dessa värden visade sig vara inom gränsen då 

alla värden för toleransen var över 0,10 och alla värden för VIF var under 10 (ibid). 
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Efter att ha tagit hänsyn till de ovan nämna förutsättningar, har vissa oberoende variabler 

tagits bort. Då har vi utgått ifrån svaren från revisorstudenterna, därför att det är de som utgör 

vår målgrupp i den här studien. Som tidigare sagt har de variablerna tagits bort för att de inte 

visade sig vara signifikanta då vi tog hänsyn till de ovan nämna rekommendationer. 

Regressionsanalysen har då genomförts för varje beroende variabel tillsammans med kön, 

ålder, svensk kultursamhörighet och bransch (se avsnitt 5.5.1.). Med denna studie vill vi även 

undersöka om det finns någon skillnad mellan revisorstudenters etiska förhållningssätt och 

andra ekonomstudenter, därför har det genomförts regressionstester för tre olika grupper. Den 

första gruppen består av endast revisorstudenter, den andra gruppen innefattar andra 

ekonomstudenter samt den tredje involverar alla ekonomstudenter i urvalet. De testade 

hypoteser i dessa regressioner är: 

 Hypotes 1: Ju äldre revisorstudenterna är, desto mer använder de sig av 

handlingsdeontologi vid sina etiska beslutsfattanden. 

 Hypotes 2: Ju äldre revisorstudenterna är, desto mindre använder de sig av ekonomisk 

egoism vid sina etiska beslutsfattanden. 

 Hypotes 3: Ju äldre revisorstudenterna är, desto mer använder de sig av 

handlingsutilitarism vid sina etiska beslutsfattanden. 

 Hypotes 4: Ju äldre revisorstudenterna är, desto mer använder de sig av personlig dygd 

vid sina etiska beslutsfattanden. 

 Hypotes 5: Ju äldre revisorstudenterna är, desto mer använder de sig av 

regeldeontologi vid sina etiska beslutsfattanden. 

 Hypotes 6: Revisorstudenternas kön påverkar graden av användning av 

handlingsdeontologi vid deras etiska beslutsfattanden. 

 Hypotes 7: Vid etiska beslutsfattanden kommer manliga revisorstudenter att använd 

sig av ekonomisk egoism i en större utsträckning än kvinnliga revisorstudenter. 

 Hypotes 8: Vid etiska beslutsfattanden kommer manliga revisorstudenter att använda 

sig av handlingsutilitarism i en mindre utsträckning än kvinnliga revisorstudenter. 

 Hypotes 9: Vid etiska beslutsfattanden kommer revisorsstudenters sätt att tillämpa 

personlig dygd att variera beroende av dennes kön. 

 Hypotes 10: Vid etiska beslutsfattanden kommer manliga revisorstudenter att använda 

sig av regeldeontologi i en mindre utsträckning än kvinnliga revisorstudenter. 

 Hypotes 11: Revisorstudenters kulturella backgrund anses påverka deras villighet att 

använda sig av de fem olika koncepten i Auditor MEP vid etiska beslutsfattanden 
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5.4.1 Handlingsdeontologi 

I tabellen 5.14 redovisas resultat från multipel regression med handlingsdeontologi som 

beroende variabel. Utifrån tabellen kan vi konstatera att alla tre regressioner är signifikanta i 

sin helhet. Det innebär att modeller lyckas fånga en statistisk signifikans del av variationen. 

Dock är dessa tre modeller signifikanta vid olika signifikansnivåer. Då testet enbart görs för 

revisorstudenter är hela regressionen signifikant vid tester med en signifikansnivå som ligger 

under 5%. Värdet på adj. R
2
 i tabellen, under revisorstudenter, visar att 20,7% av variationen i 

variabeln handlingsdeontologi förklaras av variationen i de oberoende och kontroll 

variablerna. Den ganska låg procentsatsen på R
2
 betyder att de oberoende- och 

kontrollvariablerna inte lyckats förklara variationen i handlingsdeontologi på ett bra sätt. 

Tabellen visar även att i den regressionsmodellen är endast variabeln kön som visar sig vara 

signifikant och därmed kunna påverka revisorstudenters användning av handlingsdeontologi 

vid sitt etiska beslutsfattande. Sambandet som finns mellan dessa två variabler är, enligt beta 

värdet, positivt. Det vill säga att kvinnor anser att handlingsdeontologi är viktigare än män.  

Hela regressionen för de andra revisorstudenterna är signifikant då signifikansnivån är lägre 

än 1%, alltså den är tvåstjärnigt signifikant (Körner & Wahlgren, 2011). I denna regression är 

det istället 28,1% av variationen i den beroende variabeln som förklaras av variationen i de 

oberoende- och kontrollvariablerna. Vid regressionsmodell för de andra ekonomstudenterna 

är det både kön och svensk kultursamhörighet som har signifikansnivå på mindre än 5%. 

Detta tyder på att det är endast kön och svensk kultursamhörighet som visar sig påverka 

ekonomstudenters användning av handlingsdeontologi vid sitt etiska beslutsfattande. Även i 

den här gruppen är det kvinnliga ekonomstudenter som anser att det är viktigt att ha ett 

handlingsdeontologiskt synsätt då de fattar ett etiskt beslut. Betavärdet på variabeln svensk 

kultursamhörighet kan tolkas som att, ju mer de andra ekonomstudenterna identifierar sig med 

den svenska kulturen, desto mer anser de att det är viktigt att använda sig av 

handlingsdeontologi vid etiskt beslutsfattande. 

Samma resonemang på regressionsanalysen för andra revisorstudenterna kan användas för 

gruppen med alla ekonomstudenter. Dock har vi i detta fall en trestjärnig signifikans på hela 

regressionen och på variabeln kön, eftersom signifikansnivåer ligger under 0,1% (Körner & 

Wahlgren, 2011). Det innebär att den regressionsmodellen är mer signifikant än de två andra, 

då den har kunnat fånga en högre statistisk signifikans del av variationen. 
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Alla tre regressioner visar sig vara signifikanta då kravets på regressionstestets 

signifikansnivå är 5% eller lägre. I alla dessa tre regressionsmodeller visar det sig att kön har 

ett positivt samband med den beroende variabeln (handlingsdeontologi). För revisorstudenter 

finns det ingen annan oberoende variablerna eller kontrollvariablerna som har effekt på den 

beroende variabeln. Däremot har variabeln svensk kultursamhörighet ett positivt samband 

med handlingsdeontologi på de två andra grupperna. Allt detta leder till att hypotes 1 

accepteras ej, men hypotes 6 kan däremot med försiktighet accepteras. 

Tabell 5.14: Multipel regression med handlingsdeontologi som beroende variabel 

Modellens signifikans Signifikant Signifikant Signifikant 

Modell 

Revisorstudenter                

Andra 

ekonomstudenter 

Alla 

ekonomstudenter 

Beta Sig. Beta Sig. Beta Sig. 

Konstant 
 

,000*** 
 

,013* 
 

,000*** 

Kön ,467 ,005** ,410 ,004** ,379 ,000*** 

Ålder -,060 ,692 ,020 ,885 -,035 ,710 

Svensk kultur 

samhörighet 
,147 ,351 ,376 ,009** ,327 ,001** 

Bransch ,002 ,989 -,017 ,902 ,043 ,653 

ANOVA sig 0,017* 
 

0,002** 
 

,000*** 
 

adj. R
2
 ,207 

 

,281 

 

,270 
 

VIF value, highest 1,166 
 

1,077 
 

1,054 
 

*p < ,05 

 
 

 
 

 
 

**p < ,01 

 
 

 
 

 
 

***p < ,001 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
5.4.2 Ekonomisk egoism 

Tabell 5.15 beskriver tre regressionsmodeller som visar hur variationen i ekonomisk egoism 

beror på variationen i de oberoende variablerna och kontrollvariablerna för tre grupper av 

studenter. Vi kan se att varken modell för revisorstudenter eller andra ekonomstudenter är 

signifikanta. Det här innebär att ingen av dessa två har lyckats fånga en statistisk signifikans 

del av variationen i det beroende variabeln. Det innebär att hypotes 2 och 7 inte kan 

accepteras. Vidare visar tabell 5.15 att det enbart är regressionen som genomförts med hjälp 

av alla ekonomstudenter som visar sig vara signifikant. Ur tabellen kan vi konstatera att det är 

endast den svenska kultursamhörigheten som har en positiv influens på studenters användning 

av ekonomisk egoism. Det kan tolkas som att ju mer ekonomstudenter identifierar sig själva 

med den svenska kulturen, desto mer anser de att det är viktigt att handla enligt ekonomisk 

egoism vid etiskt beslutsfattande. Dock är förklaringsgraden av variationen mycket låg, då 

den ligger på endast 7,7%. 
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Tabell 5.15: Multipel regression med ekonomisk egoism som beroende variable 

Modellens signifikans Icke-signifikant Icke-signifikant Signifikant 

Model 

Revisorstudenter                

Andra 

ekonomstudenter 

Alla 

ekonomstudenter 

Beta Sig. Beta Sig. Beta Sig. 

Konstant   ,008**   ,005**   ,000*** 

Kön -,055 ,725 ,076 ,587 ,003 ,975 

Ålder ,260 ,091 -,056 ,692 ,095 ,339 

Svensk kultur samhörighet ,221 ,167 ,365 ,014* ,331 ,001** 

Bransch -,104 ,501 -,056 ,688 -,040 ,688 

ANOVA sig ,187 
 

,096 
 

,022* 
 

adj. R
2
 ,053 

 
,083 

 
,077 

 
VIF value, highest 1,166 

 
1,077 

 
1,054 

 
*p < ,05 

 
 

 
 

 
 

**p < ,01 

 
 

 
 

 
 

***p < ,001 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

 
5.4.3 Handlingsutilitarism 

Resultat från multipel regressionsanalys med handlingsutilitarism redogörs i tabell 5.16 

nedan. Alla tre regressioner visar sig vara signifikanta då de har en signifikansnivå som är 

lägre än 5%. Ur tabellen ser vi att modellen för gruppen andra studenter har bäst lyckats 

förklara variationen i den beroende variabeln med hjälp av variationen i de oberoende 

variablerna och kontrollvariablerna (med R
2
 på 21,9%), jämför med två andra grupper (med 

R
2
 på 18,4 respektive 19,9%). Med beaktande av signifikansnivå på alla oberoende 

variablerna och kontrollvariablerna hittar vi att det är endast kön som är signifikant i alla tre 

grupperna.  Dock är sambandet starkast för den gruppen med alla ekonomstudenter. Positiva 

betavärden för variabeln kön i alla tre kolumner visar att kön ha en positiv påverkan på 

variabeln handlingsutilitarism. Detta kan tolkas som kvinnliga revisorstudenter, eller 

ekonomstudenter generellt, lägger större vikt på att beakta handlingsutilitarism då de fattar 

etiska beslut. Alla de andra oberoende variablerna i regressionsmodellerna visar sig vara icke-

signifikant. Allt detta leder till att hypotes nummer 3 förkastas medan nummer 8 accepteras. 
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Tabell 5.16: Multipel regression med handlingsutilitarism som beroende variabel 

Modellens signifikans Signifikant Signifikant Signifikant 

Model 

Revisorstudenter                

Andra 

ekonomstudenter 

Alla 

ekonomstudenter 

Beta Sig. Beta Sig. Beta Sig. 

Konstant 
 

,004** 
 

,142 
 

,017** 

Kön ,428 ,004** ,455 ,001** ,413 ,000*** 

Ålder ,254 ,069 ,002 ,987 ,091 ,318 

Svensk kultur samhörighet -,070 ,626 ,214 ,106 ,177 ,058 

Bransch -,205 ,146 ,007 ,954 -,016 ,857 

ANOVA sig ,012* 
 

,004** 
 

,000*** 
 

adj. R
2
 ,184 

 
,219 

 
,199 

 
VIF value, highest 1,166 

 
1,077 

 
1,054 

 
*p < ,05 

 
 

 
 

 
 

**p < ,01 

 
 

 
 

 
 

***p < ,001 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

 
5.4.4 Personlig dygd 

När regressionstestet genomförs med personlig dygd som beroende variabel, visar det sig att 

regressionsmodellen för gruppen med revisorstudenter och alla ekonomstudenter är 

signifikanta (se tabell 5.17). Eftersom hela regressionen för de andra studenterna inte är 

signifikant, kan modellen inte användas för att studera hur stor del av variationen av personlig 

dygd beror på de oberoende- och kontrollvariablerna då den nämna gruppen står i fokus. 

Enligt värdet för adj. R
2
 i modellen för revisorstudenter, är det 21,7% av variationen i 

personlig dygd som kan förklaras av variationen i de oberoende och kontrollvariablerna. 

Bland dessa oberoende variablerna är det endas kön som visar vara signifikant då den har en 

signifikansnivå på under 5%. Kön kan därmed hjälpa till att förklara variationen i personlig 

dygd. Enligt betavärdet för kön är det kvinnliga revisorstudenter som visar sig lägga större 

vikt på personlig dygd, än de manliga revisorstudenterna. Allt detta mynna ut i att hypotes 4 

inte kan accepteras. Hypotes 9 kan däremot accepteras med en viss försiktighet. 

Vidare kan vi i tabell 5.17 se att då multipel regressionen genomförs med alla deltagande 

studenter, har regressionsmodellen en starkare signifikans än i de två andra regressionerna. 

Där är det dock endast 12,2% av variationen i personlig dygd som kan förklaras av 

variationen i de oberoende och kontrollvariablerna i regressionsmodellen. Utifrån tabell 5.17 

kan även läsas att i den här modellen är det både kön och svensk kultursamhörighet som kan 

hjälpa till att studera variationen i denne grupps användning av personlig dygd. Dessa 
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variabler är signifikanta då de har signifikansnivå som är lägre än 5%. Betavärdet av kön kan 

tolkas som att det är fler kvinnliga än manliga ekonomstudenter som lägger stor vikt på 

personlig dygd då de fattar etiskt beslut. Betavärdet för svensk kultursamhörighet indikerar 

istället att: ju mer ekonomstudenterna identifierar sig själva med den svenska kulturen, desto 

mer kommer de att vara villiga att använda sig av personlig dygd vid sina etiska 

beslutsfattanden. 

Allt detta kan sammanfattas med att regressionerna visar sig vara signifikanta då man studerar 

endas revisorstudenter eller alla ekonomstudenterna tillsammans. Där visar sig kön påverka 

båda gruppers villighet att använda sig av personlig dygd vid etiskt beslutsfattande. Variabeln 

svensk kultur samhörighet är signifikant endas då studenterna studeras tillsammans. Alla 

andra oberoende- och kontrollvariablerna i modellerna är däremot inte signifikanta. 

Tabell 5.17: Multipel regression med personlig dygd som beroende variabel 

Modellens signifikans Signifikant Icke-ignifikant Signifikant 

Model 

Revisorstudenter                

Andra 

ekonomstudenter 

Alla 

ekonomstudenter 

Beta Sig. Beta Sig. Beta Sig. 

Konstant 
 

,000*** 
 

,001** 
 

,000*** 

Kön ,379 ,009** ,280 ,050 ,273 ,006** 

Ålder ,003 ,984 -,094 ,512 -,072 ,455 

Svensk kultur samhörighet ,121 ,390 ,183 ,205 ,218 ,027* 

Bransch -,229 ,098 ,053 ,706 -,014 ,880 

ANOVA sig ,005** 
 

,105 
 

,003** 
 

adj. R
2
 ,217 

 
,078 

 
,122 

 
VIF value, highest 1,166 

 
1,077 

 
1,054 

 
*p < ,05 

 
 

 
 

 
 

**p < ,01 

 
 

 
 

 
 

***p < ,001 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

 
5.4.5 Regeldeontologi 

Tabellen 5.18 presenterar modeller för de ovan nämna tre grupperna, vilka visar hur 

variationen i regeldeontologi beror på variationen i de oberoende och kontrollvariablerna. 

Därifrån kan utläsas att alla tre regressioner är signifikanta då deras signifikansnivå ligger 

under 5%. För gruppen revisorstudenter är förklaringsgraden av variationen 0,250, det vill 

säga att 25% av variationen i regeldeontologi förklaras av variationen i de oberoende- och 

kontrollvariablerna. Förklaringsgraden är inte så hög därför att regressionsmodellen inte har 

lyckats fånga variationen på ett bra sätt. Detta kan vi bekräfta genom att kolla på 
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signifikansnivån för de oberoende- och kontrollvariablerna. Tabellen 5.18 visar att dessa inte 

är låga nog för att kunna anses vara signifikanta. Där är det endast kön och svensk kultur 

samhörighet som visas vara signifikanta för tester med signifikansnivå som är lägre än 5%, 

vilket är gränsen som vi har fastställt för testets signifikansnivå. Av dessa variablers betavärde 

får vi information om att sambandet mellan de och regeldeontologi är positiv. Det innebär att 

kvinnliga revisorstudenter tycker att regeldeontologi är viktigare än manliga. Dessutom 

innebär det att ju mer revisorstudenter identifierar sig själva med den svenska kulturen, desto 

mer kommer de att anse att regeldeontologi är ett viktigt synsätt vid etisk beslutsfattande. 

Om det istället är de andra ekonomstudenterna som står i fokus, visar regressionsanalysen att 

regressionsmodellen är ännu mer signifikant. Här är förklaringsgraden 37%, vilket är lite 

högre än den föregående regressionen. Den multipla regressionen för de andra 

ekonomstudenterna lyckats fånga en bättre statistisk förklaring av variationen. Dock är det 

även här endast kön och svensk kultur samhörighet som bidrar till regressionen. Även 

multipel regressionen som genomförs för alla ekonomstudenterna tillsammans visar att kön 

och svensk kultursamhörighet har en positiv påverkan på revisorstudenters etiska 

beslutsfattandeprocess. Där beror istället 33,8% av variationen i den beroende variabeln på 

variationen i de oberoende och kontrollvariablerna.  

Allt detta innebär att regressionsmodellerna är signifikanta för den här undersökningen. Där 

kön och svensk kultursamhörighet har en påverkan på alla tre gruppers villighet att använda 

sig av regeldeontologi vid etisk beslutsfattande. Detta leder till att hypotes 5 förkastas medan 

nummer 10 accepteras med en viss försiktighet. Slutligen kan vi delvis förkasta hypotes 11 då 

revisorstudenternas kultur visade sig vara signifikant endast då regressionen med 

regeldeontologi som beroende variabel genomfördes. Det innebär att kulturen inte påverkar 

revisorstudenters villighet att använda sig av alla koncepten i Auditor MEP, utan enbart 

konceptet regeldeontologi. 
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Tabell 5.18: Multipel regression med regeldeontologi som beroende variabel 

Modellens signifikans Signifikant Signifikant Signifikant 

Model 

Revisorstudenter                

Andra 

ekonomstudenter 

Alla 

ekonomstudenter 

Beta Sig. Beta Sig. Beta Sig. 

Konstant 
 

,000*** 
 

,006** 
 

,000*** 

Kön ,338 ,019* ,436 ,001** ,338 ,000*** 

Ålder ,144 ,287 -,043 ,722 ,002 ,979 

Svensk kultur samhörighet ,283 ,049* ,414 ,001** ,439 ,000*** 

Bransch -,144 ,294 -,015 ,898 ,025 ,763 

ANOVA sig ,003** 
 

,000*** 
 

,000*** 
 

adj. R2 ,250 
 

,370 
 

,338 
 

VIF value, highest 1,166 
 

1,077 
 

1,054 
 

*p < ,05 

 
 

 
 

 
 

**p < ,01 

 
 

 
 

 
 

***p < ,001 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

 
5.5 T-test  

Utifrån multipla regressionstesterna i föregående avsnitt märker vi att resultaten mellan 

revisorstudenter och andra ekonomstudenter är olika. Detta tyder på att studenternas tankesätt 

kan skilja sig mellan dessa två grupperna. För att säkerställa om det verkligen finns ett visst 

etiska tankemönster och förhållningssätt bland revisorstudenterna som skiljer sig från de 

andra ekonomstudenterna genomförs t-testen. T-testen kan tillämpas i denna undersökning, då 

vi har två oberoende stickprov samt variablerna är både normalfördelade och kvantitativa 

(Djurfeldt et.al., 2014). Genom att jämföra medelvärde av varje koncept mellan de här två 

studentgrupperna kan hypoteser accepteras eller förkastas. Hypoteserna som testas med t-

testen är därmed att: det finns skillnad i de fem respektive av moralfilosofiska skolor mellan 

revisorstudenter och andra ekonomstudenter. Resultat av den här testen redovisas i tabell 5:19 

nedan. Ur tabellen kan vi se att p-värden från testerna är mycket högre än signifikansnivå på 

5%, vilket gör att alla föregående hypoteserna, om skillnad mellan revisorstudenter och andra 

ekonomstudenter, förkastas. Detta betyder att vi inte kan statistiskt säkerställa att det finns 

någon skillnad, vad gäller etiska förhållningssätt, mellan revisorstudenter och de 

ekonomstudenterna som går i andra riktningar.  
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Tabell 5.19: T-test för skillnaden i etiskt förhållningssätt mellan revisorstudenter och andra 

ekonomstudenter 

 
Sig. (2-tailed) Förkastas/Förkastas inte 

Handlingsdeontologi 0,889 Förkastas 

Ekonomiskegoism 0,721 Förkastas 

Handlingsutilitarism 0,226 Förkastas 

Personligdygd 0,182 Förkastas 

Regeldeontologi 0,295 Förkastas 

   

5.6 Sammanfattning 

Med hjälp av multipel regressionsteknik har alla hypoteser i denna studie kunnat testas för att 

bedöma om hypoteserna ska verifieras eller falsifieras. Den här testen anses vara relevant för 

den här studien, eftersom modellen består av tre oberoende variabler och två 

kontrollvariabler. Resultatet sammanfattas i tabell 5.20 nedan, där det visas vilka hypoteser 

har accepterats respektive förkastats. 

  



Nguyen & Sandoval 

73 
 

Tabell 5.20: Resultat från hypotesprövningen 

Hypoteser om ålder 

Hypotes 1 Ju äldre revisorstudenterna är, desto mer använder de sig 

av handlingsdeontologi vid sina etiska beslutsfattanden. 

Förkastas 

Hypotes 2 Ju äldre revisorstudenterna är, desto mindre använder de 

sig av ekonomisk egoism vid sina etiska beslutsfattanden. 

Förkastas 

Hypotes 3 Ju äldre revisorstudenterna är, desto mer använder de sig 

av handlingsutilitarism vid sina etiska beslutsfattanden. 

Förkastas 

Hypotes 4 Ju äldre revisorstudenterna är, desto mer använder de sig 

av personlig dygd vid sina etiska beslutsfattanden. 

Förkastas 

Hypotes 5 Ju äldre revisorstudenterna är, desto mer använder de sig 

av regeldeontologi vid sina etiska beslutsfattanden. 

Förkastas 

Hypoteser om kön  

Hypotes 6 Revisorstudenternas kön påverkar graden av användning 

av handlingsdeontologi vid deras etiska beslutsfattanden. 

Förkastas ej 

Hypotes 7 Vid etiska beslutsfattanden kommer manliga 

revisorstudenter att använd sig av ekonomisk egoism i en 

större utsträckning än kvinnliga revisorstudenter. 

Förkastas 

Hypotes 8 Vid etiska beslutsfattanden kommer manliga 

revisorstudenter att använda sig av handlingsutilitarism i 

en mindre utsträckning än kvinnliga revisorstudenter. 

Förkastas ej 

Hypotes 9 Vid etiska beslutsfattanden kommer revisorsstudenters 

sätt att tillämpa personlig dygd att variera beroende av 

dennes kön. 

Förkastas ej 

Hypotes 10 Vid etiska beslutsfattanden kommer manliga 

revisorstudenter att använda sig av regeldeontologi i en 

mindre utsträckning än kvinnliga revisorstudenter. 

Förkastas ej 

Hypoteser om kultur  

Hypotes 11 Revisorstudenters kulturella backgrund anses påverka 

deras villighet att använda sig av de fem olika koncepten i 

Auditor MEP vid etiska beslutsfattanden. 

Förkastas 

delvis 
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6. Resultat och slutsats 

I det här kapitlet redovisas studiens slutsats i förhållande till syftet och forskningsfrågan 

kommer att besvaras. Därefter förs en diskussion om självkritik, studiens empiriska, teoretiska 

och metodologiska bidrag. Slutligen ges förslag till vidare studier och framtida forskningar. 

6.1. Sammanfattning av studien och dess slutsatser 

Syftet med denna uppsats är att besvara forskningsfrågan om hur svenska revisorstudenters 

etiska förhållningssätt påverkas av personliga egenskaper. För att uppnå målet har vi stött oss 

av tidigare forskning inom moralfilosofi, etisk beslutsprocess samt professionsteori. Genom 

en noggrann granskning av relevanta vetenskapliga artiklar inom det studerade ämnet kunde 

vi skapa en djupare förståelse om den etiska beslutfattningsprocessen samt de personliga 

egenskaper som har influens på den. Med tanke på kontexten och studiens ändamål har vi valt 

Sylvanders (2015) mätverktyg (Auditor MEP) för att bygga upp vår modell samt hypoteser. 

En kvantitativ insamlingsmetod i form av enkätundersökning har tillämpats för att kunna 

pröva hypoteserna empiriskt. Med hjälp av 219 ekonomstudenter från elva lärosäten i Sverige 

kunde vi samla in de nödvändiga data som behövs för våra analyser.  

Utifrån resultaten från testerna som redovisades i kapitel 5 kunde vi dra som slutsats att vi inte 

kunde påvisa att ålder hade någon påverkan på revisorstudenters etiska förhållningssätt eller 

ekonomstudenters generellt. Anledning till detta påstående är att ingen av alla fem koncepten 

som ingår i Auditor MEP visade sig vara signifikanta med den oberoende variabeln ålder, för 

alla tre grupper av studenter, då deras signifikansnivå var högre än den acceptabla 

signifikansnivån på 5%. Dessa grupper är revisorstudenter, ekonomstudenter som går andra 

inriktningar samt alla ekonomstudenter. Resultaten kan tolkas som att studenternas villighet 

att använda sig av något av de fem moraliska koncepten inte styrs av deras ålder. Lite 

förenklat kan vi påstå att äldre studenter inte kommer att använda sig av de fem studerade 

etiska koncepten i större utsträckning än de som är yngre. Det är förmodligen inte åldern som 

bestämmer vad man anser vara etiskt korrekt, utan det är förkunskaper och livserfarenhet som 

man har erhållit under sin livstid som avgör vad man tycker är etiskt viktigt eller inte.  

Resultaten från testerna visade att kön hade ett positivt samband med revisorstudenters etiska 

förhållningssätt, då signifikansnivån på fyra av fem moraliska koncept var mindre än 5%. Den 

enda beroende variabeln som inte var signifikant med könen var ekonomisk egoism. Detta 

betyder att manliga revisorstudenter inte har högre tendens att agera utifrån egenintresse för 
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att maximera sin egen nytta än kvinnliga. Trots det anser kvinnliga revisorstudenter att det är 

viktigare att använda sig av de fyra andra moraliska koncepten vid etiskt beslutsfattande än 

män. Förklaringen till dessa skillnader i olika grad av användning av de fyra koncepten är att 

män och kvinnor har skiljaktiga värderingar och egenskaper (Roxas & Stoneback, 2004). De 

kommer därför att fatta skiljaktiga etiska beslut och har olika uppfattningar om situationer. 

Dessutom sker den moraliska utvecklingen på olika kontext och olika takt hos kvinnor och 

män (Borkowski & Ugras, 1998). För de andra grupperna av ekonomstudenter blev resultaten 

nästan de samma. Skillnaden var endast att, för andra ekonomstudenter, hade kön inte någon 

effekt på variablerna ekonomisk egoism och personlig dygd då regressionerna inte var 

signifikanta (se avsnitt 5.4.2 och 5.4.4). 

Kulturen har i regressionstesterna mäts med hjälp av måttet svensk kultursamhörighet. Vi 

hade i åtanke att använda tre olika mått för att mäta kulturen med, men efter Pearson 

korrelationsanalys visade det sig att endast variabeln svensk kultursamhörighet hade ett 

samband med de beroende variablerna. Därför ingick endast denna variabel i våra 

regressionstester. När regressionstesternas genomfördes för handlingsdeontologi, ekonomisk 

egoism, handlingsutilitarism och personlig dygd som beroende variablerna, var testernas 

signifikansnivå högre än 5%. Detta betyder att variabeln svensk kultursamhörighet inte har ett 

signifikant samband med dessa fyra beroende variabler. Det enda konceptet i Auditor MEP 

som visade ett signifikant samband med revisorstudenters kultur var regeldeontologi. 

Förklaringen till detta kan vara att Sverige är ett land med låg osäkerhetsundvikande kultur 

(Jackson, 2001; The hofstede centre, u.å.). Detta leder då till att revisorns etiska besluten 

kommer att styras av tolkningen av reglerna och en sammanvägning av tänkbara utfall, vilket 

tillåts av de svenska reglerna inom revisionsbranschen (FAR, 2012; Jackson, 2001). Allt detta 

tyder då på att det är logisk att ju mer revisorstudenterna identifierar sig själva med den 

svenska kulturen, desto mer kommer de att vara villiga att använda sig av regeldeontologi vid 

sina etiska beslutsfattanden.  

Då regressioner genomfördes för de andra två grupperna (det vill säga grupperna med andra 

ekonomstudenter och alla ekonomstudenter), fick ett helt annat resultat angående sambandet 

mellan kultur och koncepten i Auditor MEP. Då visade det sig att variabeln svensk kultur 

samhörighet var signifikant med flera koncept i Auditor MEP (se kapitel 5). För gruppen med 

andra ekonomstudenter visade handlingsdeontologi och regeldeontologi ett signifikant 

samband med den oberoende variabeln svensk kultur samhörighet. För gruppen med alla 

ekonomstudenter var fyra av fem beroende variabler signifikanta med svensk 
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kultursamhörighet, vilka var handlingsdeontologi, ekonomisk egoism, personlig dygd och 

regeldeontologi. Detta tyder på att det finns en viss kulturell påverkan på ekonomstudenternas 

benägenhet att använda sig av de moralfilosofiska koncepten. Med ett positivt samband 

mellan variablerna kan vi tolka det som att, ju mer ekonomstudenterna identifierar sig själva 

med den svenska kulturen, desto mer lägger de vikt på de etiska dimensionerna vid sina etiska 

beslutsfattanden. Det blir väldigt intressant när det gäller variabeln ekonomisk egoism. 

Resultatet för alla ekonomstudenter visar att ju mer ekonomstudenter identifierar sig själva 

med den svenska kulturen, desto mer anser de att det är viktigt att handla enligt ekonomisk 

egoism vid etiska beslutsfattanden. Detta leder oss att koppla tillbaka till Hofstedes kulturella 

dimensioner. När vi granskar hans hemsida upptäcker vi att han har funnit två nya 

dimensioner som kallas långsiktig orientering och njutningslystnad
6
 (The hofstede centre, 

u.å.). Sverige ligger rätt högt på skala vad gäller dimensionen njutningslystnad. Detta betyder 

att människor i den svenska kulturen lägger stor vikt på njutning i livet och ha kul. De har en 

stark vilja att förverkliga sina impulser och önskningar. Detta kan vara en förklaring till varför 

ekonomstudenter tenderar att välja de handlingar som maximerar deras ekonomiska nytta 

framför de andra etiska dimensionerna, när de känner starkare samhörighet till den svenska 

kulturen.  

Allt detta bevisar att den kulturella backgrunden påverkar ekonomstudenters uppfattningar 

och bedömningar (Hunt & Vitell, 2006). Det är dock ett komplext ämne som omfattar många 

olika områden (Christie et.al., 2003), därför blir det svårt att kunna mäta det med hänsyn till 

endast en variabel; svensk kultursamhörighet. När resultaten blir olika på tre olika grupper 

leder det till en fråga om det kanske finnas en skillnad i etiska tankesätt mellan 

revisorstundeter och andra ekonomstudenter. Det är även en frågeställning som vi tänker ta 

hänsyn till. 

Förutom de tre oberoende variablerna har vi använt oss av tre kontrollvariabler i den här 

studien. Dessa är utbildning, lärosäte och arbetslivserfarenhet, där utbildningen har två del-

variabler som är termin och inriktning, medan arbetslivserfarenhet mäts genom antal år 

studenter har jobbat samt inom vilken bransch. Resultaten vi fick från kontrollvariablerna har 

inte gett det resultat som vi har förväntas oss. Speciellt när det gäller variablerna termin och 

bransch. Efter korrelationsanalysen visade det sig att terminen inte hade något samband med 

studenternas etiska förhållningssätt. Trots det tycker vi att variabeln termin borde påverka 

                                                        
6
 Njutningslystnad är vår egen översättning av indulgence. 
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deras etiska tankesätt, eftersom ju längre studenter studerar, desto mer kunskaper om etiska 

koder inom professionen erhåller de, vilket leder till att studenterna ska vara mer villiga att 

agera efter de fem etiska dimensionerna. Detta skapar en fråga om studenterna faktiskt får 

fördjupa sig inom etik under sin utbildningstid eller om lärosätena har erbjudit etiska kurser i 

tillräcklig mängd inom ekonomprogrammet. Den andra kontrollvariabeln bransch visade sig 

ha ett samband med studenternas etiska förhållningssätt efter korrelationsanalysen. Trots det 

visade resultaten från multipla regressionsanalyser att även om studenter har haft 

arbetslivserfarenhet inom ekonomibranschen så påverkades inte deras etiska beslutsfattanden. 

Som tidigare resonerat borde studenter som har jobbat inom ekonomi få bättre uppfattningar 

om etiska dilemman och därför sannolikt använda sig av de fem etiska dimensionerna vid sina 

etiska beslut. Dock blev detta resultat inte som vi har tänkt oss. Det kan förklaras som att för 

att kunna skapa praktiska uppfattningar om etik behöver man har jobbat inom 

ekonomibranschen ett antal år. Med tanke på studenternas position samt deras ålder, då de i 

genomsnitt bara är 24 år gamla (se avsnitt 5.1.1), har de troligen inte hunnit skaffa sig så 

många års arbetslivserfarenhet. En annan förklaring till resultatet kan vara att i praktiken 

spelar många andra faktorer in vid bedömningar av etiska beslut. Därför kan dessa studenter 

tycka att etiska beslut inte endast baseras på just de fem dimensionerna utan att man även ska 

ta hänsyn till andra aspekter.   

För att besvara frågan om det verkligen finns ett visst etiskt tankemönster och förhållningssätt 

bland revisorstudenterna som skiljer sig från de andra ekonomstudenterna utfördes t-testen (se 

avsnitt 5.5). Resultat från t-testen visade att vi inte statistiskt kunde säkerställa att det fanns 

någon skillnad i etiska förhållningssätt mellan revisorstudenter och de som går på andra 

riktningar. En orsak till detta kan vara att fördelningen mellan studenter som läser 

redovisning/revision inriktning och andra inriktningar är ojämn. Detta kan leda till ett 

snedvridet resultat då de flesta deltagande är revisorstudenter. Resultatet kanske hade blivit 

annorlunda om vi haft fler kategorier av studenter än två. En annan förklaring till t-testens 

resultat kan vara att studenter som söker sig till ekonomprogrammet är en viss typ av personer 

med ett särskilt personlighetsdrag. Detta gör att de har samma uppfattningar och värderingar 

om etik. Detta leder till ett gemensamt tankesätt hos ekonomstudenterna.  

Sammanfattningsvis måste vi konstatera att etik är ett väldigt komplicerat ämne att studera. 

Där finns många faktorer som påverkar revisorstudenters etiska förhållningssätt (Paino et.al., 

2012). På grund av tidsbegränsning har vi endast kunnat undersöka tre personliga egenskaper, 
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vilka är ålder, kön och kultur. Detta betyder att det kan finnas många andra personliga 

faktorer som har influens på revisorstudenters etiska synsätt som vi kan har bortsett.  

6.2. Självkritik 

Förutom en studie kring revisorstudenters etiska förhållningsätt ville vi undersöka om det 

fanns skillnaden mellan revisorstudenter och de som går i andra ekonomriktningar. Därför har 

de första nämnda kodat med 0 och de övriga med 1. T-testerna som genomfördes visade dock 

att det inte kunde påvisas någon statistiskt skillnad vad gäller etiska förhållningssätt mellan 

dessa två grupper. Detta kan bero på att studenterna endast delades in i endast två grupper, 

vilket kan ha lett till att resultatet snedvridits. Om respondenterna istället hade delats in i flera 

grupper, så hade testerna förmodligen visat att det finns skillnad mellan revisorstudenter och 

ekonomstudenter som läser andra inriktningar. 

En annan aspekt att ta hänsyn till är att det kanske varit mer optimalt att även använda andra 

datainsamlingsmetoder, för att reducera de nackdelar som finns med en webbaserad enkät. 

Vid användningen av denna metod uppstod en svårighet att kunna styra undersökningen mot 

endast de studenter som utgör vår målgrupp (Denscombe, 2011). Detta ledde till att vi även 

fick svar från en student som läste vårdinriktning och därmed inte ingick i vår målgrupp. 

Genom att dela ut enkäten i pappersform eller genomföra kompletterande intervjuer, kunde vi 

ha försäkrat oss om att endast få in svar från de studenter som var av intresse för den här 

studien. Dock har vi valt att använda oss av den webbaserade enkäten, eftersom den ger 

möjlighet att nå flera respondenter inom kort tid. 

Även svarsfrekvensen i undersökningen kunde ha förbättrats. Ett sätt att göra det skulle ha 

varit genom att först kontakta respondenterna och fråga om dessa vill delta i undersökningen. 

Det skulle då ha varit mer personligt och därmed kunnat stimulera flera studenter att svara på 

enkäten (Denscombe, 2011). Dock var det inte möjligt i den här studien eftersom den 

metoden är tidskrävande för att kunna utföras inom tidsramen för en C-uppsats. Ett annat sätt 

att öka svarsfrekvensen skulle ha varit genom att förbättra layouten av fråga 6 i enkäten. 

Genom att dela upp de 32 faktorer i mindre delfrågor skulle frågan ha känts som mindre 

tungläst (se bilaga 2). Detta skulle ha lett till att färre studenter stängt ner enkäten och därmed 

lett till fler fullständiga svar. 

Vi fick även förslag från en student som gick på Lunds universitet om att vi borde översätta 

enkäten till engelska. På detta sätt kunde vi öka svarsfrekvensen med tanken på att många 

utländska studenter befinner sig på avancerad nivå men de kunde inte förstå. Eftersom vår 
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frågeställning syftar till just svenska ekonomstudenter, ligger inte utländska studenter i vår 

fokus. Det fanns ingen möjlighet att endast få svenska studenternas e-postadress, därför var vi 

tvungna att skicka enkäten till alla studenter som läste magister- eller mastersprogrammen.  

En annan aspekt vi har tagit hänsyn till är redovisningen av data i våra tabeller. Vissa data 

fanns inte med i tabellerna i kapitel 5. Anledning till varför vi har tagit bort dem är att vi 

endast vill ta upp de data som är relevanta och väsentliga för att kunna dra slutsatser. 

Dessutom ville vi minska risken för förvirring och irritation för läsaren på grund av för stor 

mängd av data. 

6.3. Studiens bidrag 

I det här avsnittet presenteras våra tankar och resonemang kring studiens empiriska, teoretiska 

och metodologiska bidrag. Där anser vi att sättet som studien har genomförts på och resultatet 

av de utförda testerna, har gett möjlighet till att ge några bidrag inom de tre olika områdena. 

6.3.1. Empiriskt bidrag 

Tidigare forskningar kring ekonomstudenters etiska förhållningssätt och beteende har 

genomförts på studenter utanför Sverige (se till exempel Borkowski & Ugras, 1998; Wittmer 

& Al-Kazemi, 2013). Den här studien har istället fokuserat på svenska ekonomstudenter, där 

revisorstudenter utgör den viktigaste delen av urvalet. Som tidigare sagts har resultatet av den 

här studien visat att inte alla personliga egenskaper påverkar revisorstudenters etiska 

förhållningssätt. Hos den här gruppen är det enbart kön och delvis kultur som visar sig ha ett 

samband med studenternas etiska tänkande. När alla ekonomstudenter studeras samtidigt visar 

det sig att även här har kön och kulturella bakgrund en påverkan på ekonomstudenternas 

etiska förhållningssätt. Dock är sambandat betydligt starkare när den sist nämna gruppen står i 

fokus. Resultatet av den här studien ger därmed en bild av svenska ekonomstudenter som inte 

helt stämmer överens med bilden av andra studenter i utlandet (se till exempel Wittmer & Al-

Kazemi, 2013). 

Med hjälp av den utvecklade modellen och studiens resultat kan det ge en bättre förklaring till 

sambandet, som tidigare forskning har poängterat, mellan kön och ekonomstudenters etiska 

beteende. Detta beror på att tidigare forskning endast har tagit hänsyn till vissa 

moralfilosofiska skolor, medan den här studien tar hänsyn till de fyra stora moralfilosofiska 

skolorna. Eftersom dessa skolor ser individen ur olika perspektiv ger modellen möjligheten att 

ur resultatet hitta olika förklaringar till sambandet mellan kön och revisorstudenternas etiska 
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förhållningssätt. Det samma gäller för sambandet som det har visat sig finnas mellan 

ekonomstudenternas kulturella bakgrund och deras etiska förhållningssätt. 

6.3.2. Teoretiskt bidrag 

Utifrån tidigare presenterade resonemang kring resultat av tidigare forskning, förväntades i 

den här studien att revisorstudenterna skulle använda sig av alla de moralfilosofiska skolorna 

för att fatta ett etiskt beslut. Dessutom förväntades att deras etiska förhållningssätt skulle 

påverkas av deras personliga egenskaper. Dock har resultaten av de genomförda testerna visat 

att inte alla personliga egenskaper styrde revisorstudenters etiska förhållningssätt. Det är 

enbart kön och devis kultur som har visat sig vara signifikant, då förhållandet mellan 

personliga egenskaper och etiskt förhållningssätt studeras. Testerna har även visat att 

revisorstudenternas kön påverkar deras villighet att använda sig av fyra av de fem olika 

koncepten som ingår i Auditor MEP. Det enda konceptet som då inte visas påverkas av 

revisorstudenternas kön är ekonomisk egoism. Detta kan tolkas på två olika sätt. Det första är 

att det egentligen inte spelar någon roll vilket kön dessa studenter har, utan att det ligger till 

människors natur att agera egoistisk. Det vill säga att det ligger i revisorstudenters natur att 

agera utifrån sitt egenintresse för att maximera sin egen nytta.  

Den andra tolkningen av det här resultatet är att konceptet ekonomisk egoism i Auditor MEP 

är en kategori som inte passar revisorstudenter, även om utifrån tidigare teorier kan förväntas 

att dessa studenter ska agera som revisorer (se till exempel Sylvander, 2015; Weidman et. a.l, 

2001). Det innebär att jämfört med revisorer, kan revisorstudenter ha andra mönster för sitt 

etiska tänkande och därmed deras sätt att värdera de 32 olika faktorerna i fråga 6 i enkäten (se 

bilaga 2). Dock behöver faktoranalys genomföras för att kunna göra en profilering av 

revisorstudenter. Resultatet av det testet skulle då kanske kunna förklara varför det endast är 

etisk egoism som inte visar sig ha ett samband med kön. Det kan vara så att faktoranalysen 

visar att de faktorer som används för att mäta etisk egoism grupperas tillsammans med några 

av de andra koncepten i Auditor MEP. Det vill säga revisorstudenter kanske inte visar sig ha 

samma etiska profil som revisorer, då deras profil möjligen består av en annan uppdelning 

eller endast av fyra koncept.  

Att ålder inte visade sig vara signifikant i någon av de multipla regressionsanalyserna anser vi 

är oväntat, eftersom den använda teorin antydde på det motsatta. Enligt den presenterade 

teorin så skulle äldre revisorstudenter ha en mer utvecklad moralisk resonemangsprocess, 

eftersom den processen förbättras med tiden då studenterna blir mognare. Anledningen till att 
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det inte hittades något samban mellan dessa variabler kan vara att respondenterna har en ålder 

mellan 21 och 37 år, där 50% är under 25 år. Statistiskt sett har det varit så sedan länge, vilket 

kan ses i bilaga 5 som visar att historiskt sett har det varit så att de flesta studenterna som läser 

inom företagsekonomi brukar vara under 26 år. Det kan innebära att det inte finns någon 

större spriding i studenters ålder, därmed har de flesta inte hunnit ”utvecklats ifrån varandra” 

när det gäller den moralfilosofiska resonemangsprocessen. 

Vårt resultat ger även stöd till tidigare forskning (exempelvis Hunt & Vitell, 2006; Christie 

et.al., 2003), då vår studie visat att kulturella backgrunden påverkar ekonomstudenter 

uppfattningar och bedömningar. Kulturen anses vara en av de personliga egenskaper som har 

påverkan på individers etiska beslutfattningsprocess och därmed etiska beteende (Hunt & 

Vitell, 2006). Kulturen styr hur människor i olika situationer identifiera etiska problem 

(Christie et.al., 2003), vilket i sin tur avgör deras etiska uppfattningar och bedömningar. 

Genom att bevisa inverkan av graden av samhörighet till den svenska kulturen på 

ekonomstudenternas vilja att använda sig av de fem etiska dimensionerna, kan vi påpeka att 

det finns en kulturell påverkan på ekonomstudenternas etiska beslutfattningsprocess. 

6.3.3. Metodologiskt bidrag 

Ett exempel på metodologiskt bidrag som den här studien ger stöd till är att, i motsats till 

många tidigare forskningar kring individers etiska beteende, har den använt sig av ett 

företagscase som inte implicerar ett etiskt dilemma (se till exempel Borkowski & Ugras, 

1998; Wittmer & Al-Kazemi, 2013). Den försöker istället få en mer verklighetsrelaterad bild 

av studenternas etiska tänkande och förhållningssätt. Studenterna får tänka sig in i sina 

framtida yrken och utifrån det besvara fråga 6 i enkäten, vilken är den viktigaste frågan som 

används för att mäta det etiska förhållningssättet. Även om studenterna ännu inte utövar sina 

yrken, anser vi att den här frågan kan fånga en del av deras verklighet. Därför att vår 

målgrupp förväntas ha lärt sig grunderna i sina framtida yrken, samt börjat tänka som en 

professionell yrkesutövare. 

Ett annat metodologiskt bidrag är att även om den utvecklade modellen i den här studien har 

visat intressanta resultat så visar den sig inte fungera, i sin helhet, för att mäta sambandet 

mellan studenternas etiska egenskaper och deras etiska förhållningssätt. Det kan vara så att de 

olika variablerna i modellen har mätts på ett felaktigt sätt och det har lett till att vi inte har 

kunnat hitta flera samband mellan personliga egenskaper och etiskt förhållningssätt. Det 

innebär då att modellen behöver vidareutvecklas för att kunna fånga ett mer signifikant 
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statistiskt samband mellan dessa två koncept och därmed ge en bättre bild av det här 

förhållandet. 

6.4. Etiska implikationer 

Ett förvånande resultat som den här studien genererade är att det inte finns något signifikant 

samband mellan de deltagande studenternas etiska förhållningssätt och arbetslivserfarenhet. 

Om resultatet skulle bli detsamma om denna studie skulle göras med andra respondenter, 

innebär det att ekonomstudenter inte ökar sin etiska känslighet med hjälp av sina erfarenheter 

inom arbetslivet. Detta anser vi är oroväckande då det är de som snart ska komma ut på 

arbetsmarknaden inom ekonomibranschen, där etisk känslighet är en viktig egenskap för att 

förhindra oetiska beteenden och företagsekonomiska skandaler. 

Ett annat resultat som väckte vårt intresse är samspelet som visar sig finnas mellan svensk 

kultursamhörighet och de fyra koncepten i Auditor MEP, då alla ekonomstudenter studeras 

tillsammans. Av de oberoende variablerna som ingår i regressionsmodellen, är det endast 

kultur som påverkar ekonomisk egoism. Kulturen påverkan även de andra koncepten i Auditor 

MEP med undantag av handlingsutilitarism. Det resultatet anser vi är intressant eftersom 

handlingsutilitarism och ekonomisk egoism skulle kunna ses vara motsatta till varandra. Detta 

beror på att enligt handlingsutilitarismtiskt synsätt försöker individer maximera nyttan för alla 

inblandade, men ekonomisk egoism anser att individer är mer egoistiska och strävar efter sin 

egen nyttomaximering. Det här skulle kunna tolkas som att ju mer ekonomstudenterna 

identifierar sig med den svenska kulturen desto mer kommer de använda sig av ekonomisk 

egoism vid sina etiska beslutsfattanden. De kommer att vara mindre intresserade av att 

maximera alla andras nytta, därför finns det inget samband mellan svensk kultursamhörighet 

och handlingsutilitarism. 

Vi tycker att det är bekymmersamt när resultatet visar att ekonomstudenter är egoistiska. 

Speciellt när det sätts tillsammans med den bild som Hofstede Centre ger om Sverige utifrån 

de kulturella dimensionerna. Svensk kultur anses bland annat ha en hög grad av individualism 

och njutningslystnad (The hofstede centre, u.å.). Där individer lägger tonvikt på sitt 

egenintresse och förväntas kunna ta hand om sig själva samt sin närmaste familj. Dessutom är 

de optimistiska, värdesätter fritiden, agera som de vill och spendera pengar som de vill (ibid). 

Alla de här faktorerna kan innebära att det finns risk för att ekonomstudenterna agerar oetiskt, 

eftersom de betraktas vara pengafixerade och enligt resultatet av testerna är egoistiska. Om 

det här skulle visa sig vara sant, betyder det att arbetsgivarna behöver välja sina ekonomer 
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med stor omsorg. Dessutom kan det här innebära att aktörerna på den finansiella marknaden 

riskerar tappa förtroende för marknaden som helhet. Detta är inte önskvärt för den svenska 

ekonomin, då det kan leda till minskning av investeringar och export. Dock är det även 

möjligt att dessa risker skulle kunna reduceras genom att införa krav på etiska kurser i 

ekonomiutbildningen. Speciellt när variabeln termin visade att den inte hade någon påverkan 

på studenters villighet att använda sig av de fem etiska dimensionerna. Det tyder på bristen av 

etiska kurser på ekonomprogrammet. 

6.5. Limitationer och förslag för framtid forskning 

Den här studien bidrar till förståelse av hur ekonomstudenternas etiska förhållningssätt kan 

påverkas av deras kön. Dock finns det vissa begränsningar som har lett till att studien inte 

kunde vara mer omfattande. Vissa av dessa limitationer kommer nu att presenteras i samband 

med förslag till förbättringar i samband med framtida forskningar. 

Den utvecklade modellen skulle kunna vidareutvecklas så att nya personliga egenskaper 

testas. Dessa kan kanske fånga en statistisk förklaring till studenternas etiska tänkande och 

beteende. Dessutom skulle en profilering i framtida studier av studenterna kanske kunnat visa 

mer intressanta resultat och bättre förklaringar till den studerade fråga i den här studien. En 

sådan studie skulle kunna visa att den profil som har hittats för revisorer (Sylvander, 2015), 

kanske inte helt passar för att beskriva revisorstudenters förhållningssätt, då de kan ha andra 

uppfattningar och värderar därmed de olika faktorerna på andra sätt. Med hjälp av 

faktoranalys skulle man kunna hitta deras gemensamma profil och sedan testa sambandet 

mellan den och deras personliga egenskaper.  

En annan begränsning i denna studie är att vi bara ta hänsyn till vilka etiska dimensioner 

ekonomstudenterna anser vara viktiga vid beslut. Detta har vi bara studerat på ett teoretiskt 

plan och inte undersökt i praktik. Om man antar att något är viktigt så kan det endast antas 

påverka beteenden. Hur ekonomstudenterna faktiskt beter sig i praktiken behöver även 

studeras för att kunna jämföra de teoretiska kunskaperna med verkligheten, vilket i sin tur kan 

leda till en mer fullständig förståelse om det studerade ämnet. 

Studiens resultat kan inte generaliseras eftersom vår urvalsmetod medför risken till snedvridet 

resultat när det saknas en stor del av ekonomstudenterna (Bryman & Bell, 2013; Christensen 

et.al., 2010). Därför kan framtid forskning undvika denna begränsning genom att välja en 

annan metod för att kunna välja ut ett representativt urval, vilket ger möjlighet till 

generaliseringen av resultat (Bryman & Bell, 2013). 
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Ett annat förslag till framtida forskningar är att studera ekonomstudenternas etiska 

förhållningssätt genom att använda andra metoder som bättre kan fånga komplexiteten i det 

här ämnet. Personliga intervjuer skulle ge möjlighet att fördjupa sig i ämnet och skapa en 

djupare förståelse (Denscombe, 2011), som ger möjlighet att hitta andra faktorer som kan 

föras in i modellen så att den bättre kan fånga studenternas etiska förhållningssätt. Dessa 

intervjuer kan sedan kompletteras med en enkät, som reducerar svagheter som finns i den här 

studien (se avsnitt 6.2). 
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Bilagor 

Bilaga 1: Följebrev 

Hej! 

Vi är två ekonomstudenter från Högskolan Kristianstad som skriver vår C-uppsats. Uppsatsen 

handlar om hur olika personliga egenskaper kan påverka studenters etiska förhållningssätt. 

Eftersom vår målgrupp är studenter som går på ekonom-/civilekonomprogrammet, blir det 

Ditt svar som avgör resultatet av vår uppsats. Enkäten tar ca 10 minuter att besvara och består 

av 11 frågor, varav nummer 6 har en kort beskrivning av ett företag. All information som 

samlas in med hjälp av Ditt svar kommer att behandlas konfidentiellt. 

Vi vore oerhört tacksamma för Din hjälp och hoppas att Du har möjlighet att ta Dig tid att 

besvara enkäten som ni når via denna länk: https://sv.surveymonkey.com/s/3GSGDMH eller 

Klicka på knappen nedan för att påbörja enkäten. 

Tack för Din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar, 

My Nguyen och Francela Sandoval. 

Högskolan i Kristianstad 

Kontaktinformation:  

thi.nguyen0004@stud.hkr.se 

Tel: 0760930219 

kelinller.sandoval_rivas0013@stud.hkr.se 

Tel: 0737258146 

Handledare 

Johanna Sylvander 

johanna.sylvander@hkr.se 

Tel: 044-204028 

https://sv.surveymonkey.com/s/3GSGDMH
mailto:thi.nguyen0004@stud.hkr.se
mailto:kelinller.sandoval_rivas0013@stud.hkr.se
mailto:johanna.sylvander@hkr.se
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Bilaga 2: Enkät 

Personliga egenskapers påverkan på revisorstudenters etiska förhållningssätt  

 

Övergripande frågor 

 

1. Kön:     

 

2. Ange ålder: ______ 

 

3. Vilken inriktning läser du?  

 

 

ktning marknadsföring  

 

 

 

 

4. Vilken termin läser du nu? ______ 

 

5. På vilken/vilket högskola/universitet studerar du? 

_______________________________________________________ 

 

Utifrån beskrivningen av företaget nedan, tänk dig in i din framtida yrkesroll och vilken 

typ av ekonom du tänker bli (exempelvis revisor, banktjänsteman, marknads eller 

ekonomiassistent). 

 

Företagspresentation 

Företaget XX AB är en av världens största aktör inom modebranschen och en av Europas 

mest lönsamma producent av kläder och skor. Företaget har ett starkt varumärke med butiker i 

cirka 100 länder över världen. XX AB har sitt huvudkontor i Sverige och är noterad på 

NASDAQ OMX Stockholm. Inom företaget finns det en uppförandekod för anställda. Koden 
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innehåller riktlinjer som alla medarbetare måste följa gällande affärsetik och 

samhällsengagemang.  

På grund av sin storlek har XX AB egna ekonomer som bland annat tar hand om företagets 

investeringar, ekonomisk uppföljning och rapportering, expansion samt varumärke. Detta 

innebär att på XX ABs ekonomiavdelning finns det många ekonomer som uppfyller olika 

roller i företaget och företagets samspel med omvärlden. Dessa ekonomer måste dagligen 

samarbeta med varandra och fattar beslut som kan påverka sina kollegors arbete samt 

företaget som helheten. XX ABs storlek gör att externa ekonomer (exempelvis revisorer och 

marknadsföringskonsulter) kommer i kontakt med företaget och fattar beslut som påverkar 

olika intressenter. 

Beroende på vilken typ av ekonom du tänker blir, så är din framtida arbetsgivare antingen 

denna typ av företag eller en annan organisation som kommer i kontakt med denna typ av 

företag, exempelvis en revisionsbyrå som har detta bolag som kund. 

6. Utifrån din framtida yrkesroll, hur viktiga skulle följande faktorer vara för dig när 

du fattar beslut i ditt dagliga arbete?  

Förklaring av skalan 1= inte viktigt alls 10= Oerhört viktigt 

Att följa lagstiftningen, eftersom den skapats för att gynna samhället i stort 

Att jag alltid har ett rättvist tillvägagångssätt 

Att jag alltid lyssnar på alla berörda parter 

Att jag fattar mina beslut med integritet 

Att skapa mervärde för närområdet 

Att optimera användandet av min arbetsgivares resurser 

Att jag följer min arbetsgivares affärside 

Att respektera min arbetsplats regelverk, eftersom de är skapade för att generera mervärde för 

kunder, leverantörer med mera 

Att skydda mina ekonomiska intressen inom min arbetsplats 

Att beslutet är i linje med hur jag vill vara som person 

Att mina professionella plikter i varje enskild situation fullföljs 

Att skydda min professions rykte 

Att skapa mervärde för samhället i stort 

Att de som påverkas av beslutet respekteras 

Att jag uppnår mina budgetar 
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Att ta hänsyn till andra människors perspektiv för att bibehålla professionella relationer 

Att minimera kostnader för min arbetsgivare 

Att jag alltid utövar mitt yrke med omsorg 

Att inte skada personer som indirekt påverkas av mina beslut 

Att skydda min arbetsgivares rykte 

Att människor ses som värdefulla i sig själva, det vill säga inte ses som verktyg för att uppnå 

mål 

Att jag har empati för mina kollegor 

Att skapa mervärde för regionen 

Att jag upprätthåller trovärdigheten för mitt yrke 

Att besluten jag fattar är i linje med mina personliga kärnvärderingar 

Att se till att ägarna (dvs de som äger företaget jag jobbar på) är nöjda 

Att jag inte bryter mot eventuella tystnadsplikter 

Att jag hjälper min arbetsgivare att uppnå högsta möjliga ekonomiska resultat 

Att behandla andra som jag själv vill bli behandlad 

Att inte skada min arbetsgivares kunder/klienter 

Att agera transparent i beslutsprocessen 

Att jag alltid upprätthåller min professions etiska koder  

 

Kompletterande frågor 

7. Hur många års arbetslivserfarenhet har du? _________ 

 

8. Inom vilka arbetsområde? 

________________________________________________________ 

 

9. Är du född i Sverige? 

Ja Nej  

10. Till vilken grad identifierar du dig med Sverige och den svenska kulturen? (där 1= i 

mycket låg grad 10= i mycket hög grad) 
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11. Mitt modersmål är: 
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Bilaga 3: Påminnelsebrev 

Hej! 

Vi har tidigare kontaktat dig angående en enkät som handlar om hur ekonomstudenters etiska 

förhållningssätt påverkas av personliga egenskaper. Om Du redan har svarat på enkäten 

ber vi Dig att bortse från det här mejlet.  Eftersom vår målgrupp är ekonomstudenter som 

går på grund- samt avancerade nivå, blir det Ditt svar som avgör resultatet av vår uppsats.  

 

Vi uppskattar verkligen Din hjälp och hoppas att Du har möjlighet att ta Dig tid att besvara 

enkäten som ni når via denna länk: https://sv.surveymonkey.com/s/3GSGDMH eller Klicka 

på knappen nedan för att påbörja enkäten. 

 

Tack för Din medverkan! 

OBS! Du kan svara enkäten fram till söndag kväll. 

Om du inte vill ha fler påminnelser om den här enkäten, var god meddela det i ett returmail. 

 

Med vänliga hälsningar, 

My Nguyen och Francela Sandoval. 

Högskolan i Kristianstad 

Kontaktinformation:  

thi.nguyen0004@stud.hkr.se 

Tel: 0760930219 

kelinller.sandoval_rivas0013@stud.hkr.se 

Tel: 0737258146 

Handledare 

  

https://sv.surveymonkey.com/s/3GSGDMH
mailto:thi.nguyen0004@stud.hkr.se
mailto:kelinller.sandoval_rivas0013@stud.hkr.se
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Bilaga 4: Tabell 5.13: Korrelation matris för revisorstudenter 
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Bilaga 5: Antal studenter i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå. 

 

 

(SCB, 2013) 

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000-01-01 2001-02-01 2002-03-01 2003-04-01 2004-05-01 2005-06-01 2006-07-01 2007-08-01 2008-09-01

0-19 0-19 år 920 773 762 548 438 521 556 631 638 676 652 938 916 962 1018 1124

20 20 år 1560 1879 1752 1600 1408 1436 1536 1600 1783 1922 1732 1692 1798 1903 1918 1919

21 21 år 1822 2199 2510 2543 2459 2454 2468 2492 2726 2772 2749 2663 2631 2677 2549 2664

22 22 år 2280 2474 2707 2938 2965 2993 2950 3066 3213 3374 3051 3159 3140 3004 2976 3053

23 23 år 2100 2400 2681 2659 2858 2931 2998 2939 3181 3338 3350 3174 3172 3001 2979 3068

24 24 år 1910 2126 2366 2303 2327 2483 2535 2597 2704 2899 2950 2970 2756 2677 2526 2662

25 25 år 1603 1590 1830 1888 1784 1901 1968 1899 2154 2254 2357 2205 2208 1953 1910 2010

26 26 år 1252 1248 1260 1330 1331 1304 1387 1301 1516 1594 1601 1521 1483 1416 1320 1318

27 27 år 913 877 955 976 967 1004 1004 971 1024 1206 1229 1059 954 979 943 987

28 28 år 652 698 756 723 689 757 791 791 856 887 906 822 704 666 756 774

29 29 år 537 486 566 620 585 598 611 610 680 737 714 636 593 559 471 598

30 30 år 370 437 424 482 532 502 473 477 512 616 598 540 474 448 417 417

31 31 år 280 304 339 376 410 424 425 389 419 517 514 464 401 378 376 382

32 32 år 216 248 268 316 325 377 427 374 340 421 386 418 362 360 330 312

33 33 år 174 193 215 220 261 283 343 299 325 340 348 310 318 250 319 285

34 34 år 157 171 191 206 217 268 256 270 299 341 310 297 267 263 225 293

35 35 år 126 154 166 182 192 210 237 230 255 288 283 266 247 205 219 212

36 36 år 133 114 134 158 159 169 174 202 198 252 237 239 210 180 194 197

37 37 år 117 109 119 126 128 151 155 156 190 219 231 201 196 170 183 155

38 38 år 106 104 110 103 102 123 135 142 129 198 193 187 147 159 162 143

39 39 år 80 84 106 103 101 90 130 118 142 150 204 172 162 152 145 148

40-49 40-49 år 617 558 528 562 553 517 591 545 623 767 788 803 781 688 755 709

50-59 50-59 år 121 98 105 92 103 87 137 147 141 169 215 177 156 137 139 144

60+ 60+ år 13 10 6 13 1 6 13 16 15 17 22 19 33 35 33 31

0-19 0-19 år 823 842 794 831 749 829 916 901 923 919 832 986 1080 1197 1300 1361

20 20 år 1321 1537 1567 1605 1599 1592 1794 1954 2001 2036 1814 1776 1916 1993 2152 2371

21 21 år 1591 1834 2125 2148 2130 2304 2269 2485 2802 2943 2760 2555 2673 2746 2846 3144

22 22 år 1759 1908 2142 2348 2373 2444 2652 2613 2930 3278 3073 3102 2924 3046 3132 3283

23 23 år 1415 1733 1919 1996 2124 2243 2372 2622 2693 2973 3165 3073 2991 2818 2962 3168

24 24 år 1126 1283 1536 1625 1588 1805 1906 2024 2260 2318 2609 2510 2478 2441 2303 2522

25 25 år 929 911 1085 1185 1160 1318 1433 1480 1568 1771 1792 1817 1847 1716 1663 1801

26 26 år 638 734 789 837 902 941 1109 1089 1163 1230 1249 1180 1084 1234 1173 1246

27 27 år 497 513 628 639 674 791 849 865 907 914 970 889 806 771 790 891

28 28 år 341 416 460 541 550 606 689 737 732 833 705 658 600 611 609 717

29 29 år 249 303 392 379 442 513 539 598 637 650 658 561 535 467 484 557

30 30 år 239 230 290 353 382 470 443 473 552 580 591 507 491 433 453 463

31 31 år 169 243 259 269 364 405 468 457 496 549 514 515 409 419 376 418

32 32 år 135 155 229 230 313 347 414 425 437 443 492 445 419 366 364 378

33 33 år 112 146 174 210 280 299 379 426 414 434 422 437 370 388 379 376

34 34 år 130 151 162 187 245 297 367 367 409 378 404 350 407 351 368 395

35 35 år 125 139 134 171 205 244 330 329 360 375 379 369 295 365 365 334

36 36 år 104 118 143 155 185 198 267 314 361 338 353 336 290 299 319 352

37 37 år 130 125 114 145 164 180 256 278 291 325 341 328 274 259 305 300

38 38 år 114 127 129 120 153 187 202 225 289 303 304 299 269 243 215 270

39 39 år 105 107 128 120 136 141 186 201 224 276 303 259 279 228 267 226

40-49 40-49 år 662 713 698 716 716 771 945 1004 1137 1169 1322 1254 1247 1301 1442 1509

50-59 50-59 år 101 135 116 124 120 125 156 185 190 194 213 207 202 188 290 278

60+ 60+ år 2 4 2 2 3 3 5 10 6 12 13 13 15 20 14 15


