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Sammanfattning 
 
Problembakgrund: Behovet av affärsetik är utbrett i affärsvärlden. Flertalet händelser som 
skakat affärsvärlden är skandalerna om Lehman Brothers, WorldCom, Enron och Arthur 
Andersen, som skett kring millennieskiftet. Efter dessa skandaler har affärsetik 
uppmärksammats i stor utsträckning och flertalet företag använder sig av policys kring etiskt 
beteende. Affärsetiskt agerande är delvis lagstiftat men enskilda individers beslut är 
avgörande. Vårt intresse för affärsetik kommer från rekryteringsprocesser som vi själva 
genomgått och som innehöll tydliga inslag av affärsetik. Genom dessa processer har vi fått 
uppfattningen om att arbetsgivare, där vi ansökt om arbete, söker individer med hög etisk 
resonemangsförmåga. 
 
Problemformulering: Problembakgrunden har lett till följande problemformulering med 
efterföljande delfråga. 
 
●   Baserat på DIT-testet, hur resonerar svenska civilekonomstudenter etiskt?  

 
●   Går det att påvisa skillnader på etisk resonemangsförmåga, uppmätt med DIT-testet, 

mellan studenterna på de olika inriktningarna på civilekonomprogrammet vid Umeå 
universitet? 

 
Syfte: Kopplingen mellan studenter och affärsvärlden har bidragit till studiens syfte, vilket är 
att skapa förståelse för hur svenska civilekonomstudenter resonerar etiskt. Kunskapen kan 
användas av framtida arbetsgivare vid rekrytering, medan universitet kan utnyttja kunskapen 
vid planering av kursplaner och etisk utbildning. Civilekonomerna själva ges en bild av hur 
de resonerar etiskt. I övrigt förs en dialog kring eventuella geografiska och kulturella 
skillnader mellan svenska civilekonomstudenter och övriga jämförda länders 
ekonomistudenter. Syftet är även att diskutera ytterligare påverkansfaktorer av etisk 
resonemangsförmåga såsom kön, ålder och utbildningsnivå. 
 
Metod: Studien genomförs med en kvantitativ ansats och undersöker civilekonomstudenter på 
Umeå universitets etiska resonemangsförmåga. Mätinstrumentet som används är ett test med 
ett antal frågor utformade av James Rest, benämnt DIT-testet. DIT-testet distribueras i form 
av en anonym webbenkät. Enkäten skickas ut till samtliga civilekonomstudenter på Umeå 
universitet och ursprungstanken var att uttala oss om populationen Sveriges 
civilekonomstudenter. Enkäten sänds ut till 165 studenter och totalt besvarade 59 stycken på 
enkäten. Av dessa svar var 42 svar användbara, efter det interna bortfallet borträknats. Med 
tanke på antalet respondenter och svårigheten att säkerställa likheten mellan studieorter som 
erbjuder civilekonomprogram, blir resultatet en studie som generaliseras till Umeå universitet 
där vi ser likheter till Sveriges övriga civilekonomprogram. Enkäten sammanställs utifrån en 
rättningsmall, varifrån en etisk profil utläses. Resultatet analyseras med hjälp av Minitab, 
Excel och SPSS. 
 
Teori: Teorikapitlet består av en genomgång av tidigare studier gjorda med DIT-testet som 
mätinstrument. Tyngden har lagts vid studier gjorda på ekonomistudenter från olika delar av 
världen. Rests DIT-test bygger på Lawrence Kohlbergs studie om moralisk utveckling, vilken 
innehåller tre nivåer; den premoraliska, den konventionella och den principiella nivån. Vidare 
bygger studien på redovisningsteori av bland andra Riahi-Belkaoui som beskriver hur 
kvantitativ finansiell information bör tillhandahållas för att vara användbar vid ekonomiskt 
beslutstagande samt det faktum att redovisningsteori på internationell nivå innehåller 



  

skillnader. Avslutningsvis används Hofstedes teori om kulturella skillnader. Teorin innehåller 
fem dimensioner som har inverkan på kulturella skillnader. Här omnämns “avstånd till makt”, 
“osäkerhetsundvikande “individualism mot kollektivism”, “manligt mot kvinnligt” och “lång- 
eller kortsiktig framtidssyn” som de fem dimensionerna.  
 
Empiri och slutsats: Det empiriska resultatet visar att civilekonomstudenterna uppnår ett DIT-
värde på 32,65. DIT-värdet på 32,65 är i linje med de jämförda länderna Irland, Australien, 
Kina, Malaysia och Amerika. Att DIT-värden inte skiljer sig mer åt länder emellan förklarar 
vi med hjälp av globalisering, lagstiftningens utformning och det faktum att frågorna i DIT-
testet rör livets stora frågor som liv och död, där vi tänker att värderingar tenderar att vara 
lika över nationsgränser. Vidare visar studien att männens DIT-värde i genomsnitt är 28,56, 
medan kvinnornas genomsnittliga DIT-värde är något högre på 36,03. Skillnaden mellan kön 
har empiriskt stöd. I studien undersöks även programinriktningarna vid 
civilekonomprogrammet, varvid ingen signifikant skillnad framgår. Även ålder har 
analyserats och här finns inget signifikant stöd för skillnad i medelvärden, men vi kan utläsa 
en tendens att individer med en högre ålder, når en högre etisk resonemangsförmåga. Övriga 
påverkansfaktorer diskuteras, däribland utbildningsnivå och personlighet.  
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1. Inledning 
I inledningen presenterar vi studiens problembakgrund och problemdiskussionen, som sedan 
leder fram till problemformuleringen. Vi redogör vidare för studiens syfte och dess 
avgränsningar.  

1.1 Problembakgrund 
Etik beskrivs som reflektioner över vad en människa gör eller inte gör och hur det berättigas 
(Nationalencyklopedin, 2017a). Begreppet kan översättas till affärsvärlden, där affärsetik 
således handlar om hur normer granskas och ifrågasätts för att försvara handlande inom 
företag (Westlund, 1991, s. 3). Affärsetik omnämns med jämna mellanrum i media då härvor 
och skandaler gör sig kända (Westlund, 1991, s. 1). Exempel på skandaler, med pengar som 
drivkraft, är historierna om Lehman Brothers, WorldCom, Enron, Arthur Andersen och 
Volkswagen.  
 
Lehman Brothers var en investmentbank som år 2008 ansökte om konkurs efter en rad dåliga 
affärsbeslut och efter att på jakt efter högre vinster ha utsatt banken för, i retrospekt alltför 
hög risk (Hines et al., 2011, s. 40). Ytterligare två skandaler som skakat affärsvärlden är fallen 
om Enron och Arthur Andersens i början av tvåtusentalet (Beasley et al., 2006, s. 76). I Arthur 
Andersens fall blev Enron-skandalen år 2001 den sista droppen, bland ett stort antal pågående 
utredningar mot bolaget, då företaget sattes i konkurs som ett resultat av förlorat förtroende 
och tappade klienter (Beasley et al., 2006, s. 76-77). Vidare undersöktes Arthur Andersens 
inblandning av bevisförvanskning i Enron-fallet (Beasley et al., 2006, s. 76-77). Skandalen 
kring ett av dåtidens största energibolag Enron innefattade upprepade bokföringsbrott, 
insiderbrott och korruption (Catanach & Ketz, 2012, s. 16-23). Enron avslöjades, med att i sin 
koncernredovisning endast ha inkluderat intäkterna, medan de genom avancerade 
affärsupplägg uteslutit kostnaderna (Catanach & Ketz, 2012, s. 16-23). Vidare till WorldCom. 
Här kom skandalen att handla om en av Amerikas största tele- och internetleverantör som 
gick i konkurs år 2002 på grund av osann bokföring, genom att överskatta rörelseresultatet 
och företagets kassaflöde med cirka 35 miljarder kronor (Braun et al., 2004, s. 101-117). Den 
senaste i raden av skandaler är historien om Volkswagen. Volkswagen, en jätte inom 
bilförsäljning, ertappades år 2015 med att ha förvrängt mätningen av kväveoxider i en av sina 
bilmodeller (Jung & Park, 2017, s. 127-137). Enligt Jung & Park (2017, s. 127-137) 
programmerades bilarna till att visa en låg nivå kväveoxidutsläpp när det i själva verket var 40 
gånger så mycket som släpptes ut. Gemensamt för dessa skandaler är att samtliga företag 
betalat ett högt pris för jakten på ekonomisk framgång. Här ställer vi oss frågande till 
affärsetikens närvaro hos beslutstagarna och hur det har påverkat de enskilda utfallen. 
 
Inom affärsvärlden finns i regel ett tydligt mål, att tjäna pengar och att bli stora och 
framgångsrika. En framstående förespråkare för prioritering av lönsamhet och effektivitet i 
företag, Peter Drucker, har skrivit flertalet böcker och artiklar om ämnet (Line, 2002, s. 249-
252). Det finns dock kritiker som menar att Drucker vägrat inse vikten av etik och ifrågasätter 
hans skepticism mot affärsetik (Schwartz, 1998, s. 1685-1692). Enligt Mercia Selva Malar 
(2008, s. 136-142) bör företag ta beslut som är utvecklande för mer än lönsamheten, han 
menar att det är långsiktigt lönsamt att även agera etiskt, då det kommer att gynna företaget i 
framtiden. Även Primeaux & Stiebe (1994, s. 287-294) menar att lönsamhet och affärsetik går 
hand i hand och stärks av samverkan och att företag som agerar etiskt ökar lönsamheten.  
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Företag har valt att angripa frågan om affärsetik på olika sätt. Det finns företag som inte har 
någon rapportering att tala om, medan andra har betydande rapportering. Ett flertal företag 
väljer att lyfta fram affärsetiska aspekter som de valt att fokusera på i sin årsredovisning. Ett 
exempel är H&M, som trots negativ publicitet i media aktivt arbetar med etik. I 
årsredovisningen redovisar H&M interna kontroller de utför och lyfter fram sin etikpolicy 
eller “code of ethics”, vilken innehåller riktlinjer kring etiska frågor som ska styra personalen 
till rätt beslut i avgörande frågor (H&M, 2016). Även ICA-gruppen beskriver i 
årsredovisningen ingående kring sitt arbete om etik, där de arbetar tydligt med affärsetik och 
har en obligatorisk e-utbildning för samtlig personal (ICA-gruppen, 2016).  
 
Det finns riktlinjer som vägleder företag när det kommer till affärsetik. Det internationella 
nätverket Global Reporting Initiative (Global reporting, 2016) publicerar årligen ett flertal 
riktlinjer för hur företag ska förstå och kommunicera sitt arbete kring hållbarhet. I en GRI-
rapport ska företaget rapportera sin ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan på 
omvärlden (G4 sustainability reporting guidelines, 2015, s. 22-23). Det finns ett flertal 
underrubriker i GRI-rapporten som har tydlig koppling till affärsetik, underrubrikerna är 
bland annat mänskliga rättigheter, samhällspåverkan och produktansvar (G4 sustainability 
reporting guidelines, 2015, s. 22-23). Enligt Global reporting initiative (2016) väljer fler och 
fler företag att redovisa hållbarhetsrapporter och de menar att 92 % av världens 250 största 
företag idag ger ut dessa. Boliden är ett av de företag som har gett ut hållbarhetsrapporter 
årligen sedan år 2005 (Boliden Group, 2016). Ett annat exempel på riktlinjer är 
revisionsbyråernas branschorganisation FAR, som årligen tar fram regelverk kring affärsetiskt 
uppförande. För medlemmar som ansluter sig till FAR, är det obligatoriskt att följa uppsatta 
regler kring etik, här regleras bland annat jäv, tystnadsplikt och sponsring (FAR, 2017). 
 
Ytterligare exempel på riktlinjer i affärsvärlden går att återfinna genom Accounting Theory, 
härefter benämnt som redovisningsteori. Redovisningsteori utgörs av teorier om hur 
kvantitativ finansiell information skall tillhandahållas och vara behjälplig vid ekonomiskt 
beslutstagande (Riahi-Belkaoui, 2000, s. 32). När det kommer till redovisningsteori på 
internationell nivå råder precis som i lagstiftning, skillnader. Att utforma en redovisningsteori 
som fungerar internationellt, menar Riahi-Belkaoui (2000, s. 480) handlar om att förstå 
skillnader mellan länders redovisning. Han beskriver vidare att en av dessa skillnader utgörs 
av länders syn på politisk övertygelse och syn på lagar och regler. Hofstede, en forskare inom 
socialpsykologi, tar upp ett för oss intressant ämne. Han talar om kulturella skillnader länder 
emellan. I sin forskning beskriver Hofstede (2003, s. 29) fem dimensioner som har inverkan 
på kulturella skillnader. Här omnämns “avstånd till makt”, “osäkerhetsundvikande”, 
“individualism mot kollektivism”, “manligt mot kvinnligt” och “lång- eller kortsiktig 
framtidssyn” som de fem dimensionerna.  
 
Vidare till universitetsvärlden. På handelshögskolan i Umeå studerar över 2000 personer 
(Umeå universitet, 2017a). Civilekonomprogrammet erbjuds med olika inriktningar uppdelat 
på fyra klasser vid utbildningens start (Umeå universitet, 2017b). Handelshögskolan har i 
olika stor utsträckning, inkluderat affärsetik i ekonomutbildningen och de kurser som ges vid 
lärosätet. I både affärs- och universitetsvärlden är det uppenbart att etik är av stor vikt. Ett 
exempel av många, på en skola som har inkluderat affärsetik i undervisningen är enligt 
Kaplan (2009, s. 88-107) MBA Harvard business school, som efter 2000-talets skandaler har 
infört affärsetik i undervisningen. Enligt vår mening är kopplingen mellan affärs- och 
universitetsvärlden tydlig. Studenterna är de som i framtiden skall komma att jobba inom 
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affärsvärlden. Med detta som bakgrund finner vi studenternas etiska resonemangsförmåga 
intressant.  
 
En av de personer som i sin forskning talar om etik, är forskaren Kohlberg genom sin modell 
om kognitiv resonemangsförmåga (Kohlberg, 1981, s. 17-18). James Rest är en av dem som 
utgått från Kohlbergs forskning och med hjälp av den skapat ett test, DIT-testet (1979 s. 14). 
Syftet med DIT-testet är att bedöma en människas etiska resonemangsförmåga utifrån dennes 
tankemönster. I korthet går testet ut på att testpersonerna besvarar ett antal moraliska frågor, 
där de utifrån tolv alternativ ombeds välja och rangordna dess vikt i sammanhanget (Rest, 
1979, s. 291).  

1.2 Problemdiskussion 
Vi har ovan visat på en efterfrågan av etik inom affärsvärlden och uttryckt vårt intresse för 
studenters etiska resonemangsförmåga. DIT-testet är presenterat som mätinstrument. 
 
Affärsetik är ett väl utforskat område med mängder av genomförda studier. Chan et al., (2010, 
s. 39-53) redogör utförligt för en tioårsperiod av studier inom ämnet. Amerika är klart 
framträdande inom forskningen, medan Europa och Asien är på framfart. I artikeln redogör 
författarna för antal studier och Sverige står för 14 av totalt 1451 studier gjorda inom 
affärsetik i Amerika, Europa och Asien mellan 1999-2008. Callaghan et al., (2006, s. 547-
566) har år 2006 undersökt ifall Sveriges 100 största företag har tagit fram affärsetiska 
policys. Resultatet visar att 56 % av Sveriges 100 största företag hade en affärsetisk policy, 
jämfört med Amerika som i motsvarande undersökning hade 84 %. Framstående inom 
forskningen kring affärsetik är den amerikanska organisationen “The Association to Advance 
Collegiate Schools of Business”, som tidigt forskat i ämnet och som upplyser om vikten av att 
inkludera affärsetik i lärandet för universitetsstudenter (Chan et al., 2010, s. 39-53). Chan et 
al., (2016, s. 557) har fortsatt sin kartläggning om forskning i affärsetik och analyserat åren 
1999-2012, här framgår det tydligt att forskningen ökar i Europa och därmed får Amerika en 
minskad roll i sammanhanget. Som nämnts ovan, är forskningen inom affärsetik i Sverige 
jämförelsevis knapp. Här kan vår studie bidra med kunskap.  
 
McKay et al., (2015, s. 271-272) beskriver forskningen inom affärsetik som ett växande 
område och de ser en brist mellan gällande lagstiftning och affärsetiskt beteende. Befintliga 
lagar styr företag till ett minimum av affärsetiskt beteende medan samhället efterfrågar något 
mer (McKay et al., 2015, s. 271-272). Skillnaden ger företagen ett spelrum att själva ta beslut 
om sitt affärsetiska arbete. Lagar och regler kan styra människor mot ett visst beteende, men 
när lagstiftningen inte räcker till tar individens personliga omdöme och i förlängningen den 
etiska resonemangsförmågan vid. Perri (2015, s. 353-365) presenterar en pedagogisk strategi 
framtagen i lärande syfte om affärsetik för studenter, denna strategi visar på företags förmåga 
att vilja vinstmaximera och därmed ta beslut som strider mot god affärsetik. Perri menar att 
studenterna kommer att hamna i situationer där de måste göra en avvägning mellan företagets 
belöningar och affärsetik (Perri, 2015, s. 353-365). Han menar även att oetiskt beteende i det 
långa loppet kommer att uppdagas och att individen kommer få stå till svars för sitt agerande. 
Med ovanstående som bakgrund menar vi att ekonomistudenters etiska resonemangsförmåga 
är av betydelse för affärsvärldens framtid vad gäller etiskt beteende.  
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I denna studie har vi utgått från Rests DIT-test som är använt vid ett flertal studier med 
ekonomisk inriktning. Exempelvis har Clarke et al., (1996, s. 477-492) jämfört den etiska 
resonemangsförmågan mellan Irländska- och Amerikanska ekonomistudenter. Buchan & 
Flynn (2016, s. 116-125) har undersökt ekonomistudenters etiska resonemangsförmåga och 
hur den förändrats från en utbildnings början till dess slutskede. Ytterligare ett exempel är 
studien av Day & Nichols (1982, s. 201-208) där separata tester av grupper och individer 
gjorts på ekonomistudenter i Minnesota, varefter deras DIT-resultat jämförs.  
 
Vi ställer oss frågande till hur geografiska skillnader påverkar etisk resonemangsförmåga. 
Både Riahi-Belkaoui och Hofstede belyser geografiska skillnader genom sin forskning om 
redovisningsteori och kulturella skillnader. Inom vidare forskning av kulturella skillnader, 
framför allt inom redovisning, är Hofstedes namn frekvent förekommande. Vi ställer oss 
frågande till om det finns geografiska skillnader i DIT-resultat och ser därmed nyttan av att 
undersöka civilekonomstudenter i Sverige, där vi uppfattar en kunskapslucka när det kommer 
till etisk resonemangsförmåga.  
 
Utöver att studera ekonomistudenter vid handelshögskolan vid Umeå universitet som helhet, 
finner vi det intressant att se huruvida de olika inriktningarna skiljer sig åt när det kommer till 
etisk resonemangsförmåga. De olika inriktningarna är civilekonomprogrammet, 
civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik, civilekonomprogrammet 
mot service management och civilekonomprogrammet med internationell inriktning (Umeå 
universitet, 2016b). Intresset beror på den inverkan, vi tror, att personlighet har på DIT-
resultat. Tanken kommer från möjligheten att vissa typer av personligheter söker sig till 
specifika program. Inom området personlighet finns forskning samt en omfattande 
kartläggning av Rest (1979, s. 199-201).  

1.3 Problemformulering 
Den växande efterfrågan på affärsetik som vi menar finns i samhället och den skillnad på etisk 
resonemangsförmåga som råder enligt Kohlberg och Rest, har fått oss att fundera över hur 
ekonomistudenter i Sverige resonerar etiskt. Mätinstrumentet vid studien är DIT-testet och 
studien genomförs vid Umeå universitet. Detta har lett oss till problemformuleringen nedan. 
Vidare vill vi undersöka om det finns skillnader mellan de olika inriktningarna inom 
civilekonomprogrammet och studenternas etiska resonemangsförmåga. Vi kommer även att 
föra en dialog kring de eventuella påverkansfaktorerna kön och ålder. 
 
Studien söker besvara följande problemformulering: 
Baserat på DIT-testet, hur resonerar svenska civilekonomstudenter etiskt?  
 
Vår delfråga är formulerad enligt följande:  
Går det att påvisa skillnader i etisk resonemangsförmåga, uppmätt med DIT-testet, mellan 
studenterna på de olika inriktningarna på civilekonomprogrammet vid Umeå universitet? 

1.4 Syfte 
I problembakgrunden har vi visat på det faktum att studenter och affärsvärlden är nära 
sammankopplade. Studien undersöker, genom en kvantitativ metod i form av en enkät, Umeå 
universitets civilekonomstudenters etiska resonemangsförmåga. Syftet med studien är att 
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skapa en förståelse för hur svenska civilekonomstudenter resonerar etiskt. Kunskapen kan 
användas av både universitet, presumtiva arbetsgivare och studenter. Universiteten kan 
använda kunskapen vid planering av kursplaner och eventuell etisk utbildning. Arbetsgivare 
kan använda kunskapen vid rekrytering av framtida arbetstagare, samt vid planering av etiska 
utbildningsinsatser. Civilekonomstudenter ges en generell bild av hur de resonerar etiskt. 
Syftet är även att föra en diskussion kring eventuella geografiska och kulturella skillnader 
länder emellan och jämföra dem med DIT-resultat.  

1.5 Avgränsningar 
För att kunna fokusera på det som för studien är relevant, har vi gjort ett antal avgränsningar.  
 
●   I studien undersöks etisk resonemangsförmåga. Syftet är inte att ta ställning till vad 

som är etiskt eller oetiskt. Vad som är etiskt anser vi inte vara relevant, då studien 
syftar till att bedöma förmågan att resonera kring etiska frågor och inte resultatet av 
resonemanget. Vid genomförandet av DIT-testet ombeds testpersonen ta ställning till 
etiska dilemman. Bedömningen av respondentens svar fungerar dock inte som vid ett 
prov i matematik där det går att svara “rätt” eller “fel”. DIT-testet tar fram en profil i 
etisk resonemangsförmåga. 

 
●   Vidare avgränsas vår studie till Sverige och dess ekonomistudenter. Studien testas 

empiriskt på Umeå universitets civilekonomutbildning och dess inriktningar. Att 
urvalet begränsats till detta område beror på praktiska aspekter, där närhet till 
testpersonerna och att genomförbarheten har värderats högt.  

 
●   Studenternas närhet till arbetslivet har haft betydelse vid avgränsningen. Majoriteten 

av fjärdeårsstudenterna är nära examen och ska därefter, inom kort ut i arbetslivet. 
Dessa studenter har hunnit avsluta de flesta obligatoriska kurser och har därmed haft 
möjlighet att tillgodogöra sig den utbildning i etiskt tänkande, handelshögskolan i 
Umeå erbjuder. 

 
●   Studien undersöker civilekonomstudenters etiska resonemangsförmåga med hjälp av 

DIT-testet. Begreppet etisk resonemangsförmåga är brett och kan innehålla olika 
aspekter. Vi begränsar oss av detta skäl till att uttala oss om etisk 
resonemangsförmåga inom ramarna för DIT-testet.  
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2. Vetenskaplig metod 
I följande avsnitt redogörs för förförståelse, ämnesval och ontologi. Härefter beskrivs 
studiens epistemologi och forskningsansats. Litteratursök och teorival, litteraturgranskning 
och etiskt perspektiv behandlas slutligen. För att ge läsaren en överskådlig bild av studiens 
metod, delas metodavsnittet upp på två kapitel; vetenskaplig metod och praktisk metod. 

2.1 Förförståelse och ämnesval 
Wallén (1996, s. 81) beskriver tolkningslära eller hermeneutik, som förmågan att genom 
tolkning av exempelvis konversationer eller symboler, kunna förstå en innebörd. Symbolen 
har en fastställd betydelse och hermeneutiken syftar till att tolka det som symbolen ämnar att 
förmedla, förutsatt att tolkaren har en viss förförståelse (Olsson & Sörensen, 2011, s. 158-
159). Förförståelsen förutsätts inom hermeneutiken, även om detta inte nödvändigtvis innebär 
en korrekt tolkning. Wallén (1996, s. 81) ger i boken vetenskapsteori och forskningsmetodik 
ett exempel om trafikmärken som symbol. 
 
I exemplet med trafiksymboler kan rätt förförståelse handla om skillnaden mellan liv och död. 
En bilist behöver kunna förstå innebörden av en stoppskylt för att undvika en olycka. I vår 
studie har hermeneutiken en annan innebörd. Som civilekonomstudenter har vi en god 
förståelse för det teoretiska när det kommer till företagsekonomi och affärsetik då detta 
behandlats under flertalet kurser under utbildningens gång. Andrahandsförståelse beskrivs av 
Johansson-Lindfors (1993, s. 76) som förståelse som tillgodogjorts via litteratur, såsom 
studentlitteratur. Enligt beskrivningen av Johansson-Lindfors har vi fått en 
andrahandsförståelse tack vare vår civilekonomutbildning. Kunskap och erfarenhet från 
utbildningen har orienterat oss genom affärsekonomiska artiklar, vad gäller begrepp och 
sammanhang. Ämnet affärsetik har genomsyrat utbildningen, speciellt i vår inriktning mot 
redovisning, där lagstiftning och regler syftar till att begränsa oetiskt beteende. Under 
samtliga delmoment inom redovisning och revision, lyfts affärsetiska frågor genom 
obligatorisk litteratur, praktiska exempel under föreläsningar och workshops. Affärsetik är 
avgörande inom redovisning och är något vi personligen är intresserade av. Utbildningens 
grundkurser i statistik har lagt grunden för hur vi hanterat data i empiriavsnittet.  
 
Johansson-Lindfors (1993, s. 76) behandlar förstahandsförståelse, där begreppet beskrivs som 
kunskap via erfarenheter eller upplevelser. Våra upplevelser inom affärsetik kommer från 
tidigare anställningar och rekryteringsprocesser. Det som främst fångade vårt intresse kring 
ämnet affärsetik, var de etiska tester vi genomgått vid rekryteringsprocesser inom 
redovisnings- och revisionsbranschen. Vi som genomför studien har båda sökt arbete inom 
ekonomi där vi i processerna ombetts ta ställning till hur vi själva ställer oss till situationer av 
affärsetisk karaktär. Vi har även genomfört motivations- och personlighetstester där affärsetik 
varit framstående. Att etiken är av vikt vid en rekrytering, ligger till grund för vårt ämnesval.  

2.2 Ontologi 
Ontologisk frågeställning är en del av den samhällsvetenskapliga forskningen, där två synsätt 
utgörs av objektivism och konstruktionism. Avgörande för vilket synsätt som används, är 
synen på sociala företeelser och huruvida företeelsen utgör en yttre verklighet eller om den är 
formbar av sociala aktörer (Bryman, 2011, s. 41-43). 
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Enligt Ryan et al., (2002, s. 13-14) är objektivism, i sin enkelhet, en företeelse som beskrivs 
på ett visst sätt oberoende av en aktörs uppfattning. Objektivismen inom en organisation kan 
översättas till tydliga regler, en yttre ram att förhålla sig till och något som inte går att påverka 
(Bryman, 2011, s. 42-43). Till skillnad från objektivism, är konstruktionism ett synsätt där 
aktören anser att det sociala samspelet påverkar företeelser och att sociala företeelser ständigt 
förändras (Bryman, 2011, s. 43-44). Även konstruktionismen kan exemplifieras med hjälp av 
en organisation. Här handlar det om att sociala regler ifrågasätts och är påverkbara av yttre 
faktorer (Bryman, 2011, s. 44-45). Wallén (1996, s. 14-16) menar att konstruktionism handlar 
om att forskaren har en kunskap om sin omvärld och att dennes studie utformas av forskarens 
syfte och förutfattade meningar.  
 
Efter att ha undersökt de två alternativ som presenterats ovan anser vi att objektivismen bättre 
speglar vårt ontologiska synsätt. Beslutet har vi fattat med studiens utformning och syfte i 
åtanke. I studien beskrivs studenters etiska resonemangsförmåga utan att låta den färgas av 
yttre faktorer. Vi tar inte ställning till var etiken kommer ifrån, utan vill endast ge en objektiv 
bild av nuläget med tanke på den efterfrågan av affärsetik som återges i inledningen. Trots 
trovärdig faktagrund är det svårt att måla upp en helt objektiv bild. Detta till trots har vi gjort 
allt i vår makt för att presentera en objektiv undersökning. Vidare är mätinstrumentet, DIT- 
testet, väl beprövat och oberoende av vår tolkning då det används i sin ursprungsform. DIT-
testet, tillsammans med studiens kvantitativa metod talar för ett objektivistiskt synsätt. Enligt 
Bryman (2011, s. 42-43) används det objektivistiska synsättet framför allt vid kvantitativa 
undersökningar tillsammans med positivism som kunskapsteoretisk inriktning.  

2.3 Epistemologi 
Epistemologi eller kunskapsteori är läran om kunskap och hur kunskap kan uppnås (Wallén, 
1996, s. 12). Epistemologi och ontologi är tätt sammankopplade. Bell & Bryman (2011, s. 36) 
beskriver epistemologi som vad, inom ett särskilt område som anses vara acceptabel kunskap. 
Inriktningar inom kunskapsteorin är positivism, vilken anses naturvetenskaplig och objektiv, 
samt interpretativismens tolkande synsätt.  
 
Positivism uppfattas och beskrivs på olika sätt beroende på vem som uttalar sig. De flesta är 
dock överens om att positivismen förordar tillämpning av naturvetenskapliga metoder. Bell & 
Bryman (2011, s. 36-38) beskriver att företeelser som kan uppfattas via ens sinnen ska ses 
som kunskap enligt positivismen, samt att kunskap uppnås genom faktainsamling. Motsatsen 
handlar om att använda ett tolkande synsätt enligt interpretativismens grunder. 
Interpretativismen bygger på ett subjektivt synsätt där forskaren använder sin uppfattning för 
att tolka ett fenomen (Johansson-Lindfors, 1993, s. 40). Detta synsätt ger forskaren möjlighet 
att ta hänsyn till människans sociala handlingar och hur de uppfattas. Uppfattningen är att det 
behövs ett annat synsätt i forskningen kring människor än forskning kring naturvetenskapliga 
områden (Bell & Bryman, 2011, s. 36-38).  
 
I denna studie används ett positivistiskt synsätt. Fakta samlas in, varifrån slutsatser dras. Vi 
studerar mänskligt beteende objektivt. Interpretativismen kan dock kännas nära till hand, då 
studien handlar om människor. Målet är att beskriva etisk resonemangsförmåga bland 
studenter utifrån insamlad data, inte att värdera den. I DIT-testet besvarar testpersonerna ett 
antal frågor som sedan rangordnas efter betydelse (Rest, 1979, s. 291). De frågor som 
presenteras utgörs av ett flertal färdiga svarsalternativ. Att testet är uppbyggt som sådant, 
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lämnar inget utrymmer för egen tolkning. Svaren poängsätts och inte heller här färgas 
resultatet av vår subjektivitet, då en färdig rättningsmall används. Testet kommer att användas 
i sin helhet och endast det färdiga resultatet analyseras. Användandet är i linje med 
positivismens kärnvärden. Hade vi valt ut ett antal frågor ur testet eller skrivit om dem, hade 
vi påverkat studien och till viss del frångått positivismen.  

2.4 Forskningsansats  
En kvantitativ undersökning är vanligtvis uppbyggd utifrån ett deduktivt angreppssätt (Olsson 
& Sörensen, 2011, s. 48). Inom deduktivismen bygger forskaren sin hypotes på insamlad fakta 
och tidigare kunskaper. Utformningen av en hypotes görs efter insamling av fakta och teorier 
och skall sedan empiriskt testas (Bryman, 2008, s. 40). 
 
Med bakgrund av beskrivningen av det deduktiva arbetssättet och det faktum att det målas 
upp som vanligt vid en kvantitativ undersökning, drar vi slutsatsen att det deduktiva 
arbetssättet bäst beskriver vårt angreppssätt. I vårt fall lägger tidigare forskning grunden, 
vartefter empirin testas. Trots att vi är klara över att vår studie är deduktiv har vi valt att titta 
närmare på det induktiva arbetssättet, som målas upp som ett alternativ. Med ett induktivt 
arbetssätt utformas teorier utifrån det som observerats (Wallén, 1996, s. 89). Ett exempel kan 
vara en medicinsk studie med syfte att utreda olika aspekter av varför individer har drabbats 
av en specifik kronisk sjukdom (Bryman, 2008, s. 29).  
 
Vår studie präglas av ett deduktivt arbetssätt då fakta har samlats in. Utöver det deduktiva och 
induktiva arbetssätten finns ett ytterligare alternativ som vi valt att titta närmare på. Bryman 
(2008, s. 26) beskriver ett arbetssätt där det deduktiva utgör merparten, medan det induktiva 
får ett visst spelrum. Exempelvis kan en studie genom data, hypotes och empiriskt 
tillvägagångssätt helt genomsyras av deduktivismen. Väl framme i analysavsnittet för 
författaren ett resonemang där denne utgår från resultatet för att kunna tolka det i sitt 
sammanhang. Här används induktionen, om än i liten skala. Vi landar i att vår studie är 
utformad såsom senast presenterats. Deduktivt i sitt huvuddrag, med ett visst inslag av det 
induktiva vid analys av resultatet. Det induktiva angreppssättet används för att koppla 
samman resultatet i ett sammanhang och på så vis exemplifiera eventuella likheter och 
skillnader i det empiriska resultatet.  

2.5 Litteratursökning  
Smith (2011, s. 19-20) beskriver vikten av att forskare undersöker sina teorier och granskar 
dessa kritiskt. En del av detta är att göra ett kritiskt teorival, något som Johansson-Lindfors 
(1993, s. 87) menar innefattar teorisök och teorianvändning. Teorisök är till viss del 
förknippat med den utformade problemformuleringen, och ger en fingervisning var författaren 
skall leta efter data (Johansson-Lindfors, 1993, s. 87). I vårt fall där problemformuleringen rör 
DIT-testet och affärsetik, utgör dessa ord ett inledande teorisök. Det kritiska teorivalet 
kommer att behandlas vidare i avsnitt 2.6. 
 
Enligt Bell & Bryman (2011, s. 123-125) är litteratursök beroende av forskarens noggrannhet 
vid inläsningen av forskningsrapporter, böcker och tidskrifter. Litteratursökning kan med 
fördel göras genom att läsa litteraturförteckningen i existerande studier inom ett liknande 
område som ska studeras varifrån forskaren kan få inspiration till relevanta källor. Vidare kan 
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författaren söka information i databaser i digital form av olika slag (Collis & Hussey, 2009, s. 
91). Vid Umeå universitet finns det ett flertal elektroniska databaser som innehåller tidskrifter 
och artiklar i sin helhet. Utöver nämnda källor kan det vara av värde att komplettera med 
källor från icke-akademiska institutioner (Bell & Bryman 2011, s. 123-125). De höjer dock ett 
varningens finger för användningen av källor från allmänna sökmotorer som Google i för stor 
utsträckning då dessa sällan granskas.  
 
Litteratursökningen i denna studie är gjord på följande sätt. Inledningsvis är öppna sökningar 
gjorda via universitetsbibliotekets hemsida efter framför allt vetenskapliga artiklar. Använda 
sökord är exempelvis “DIT-test” och “business ethics”, detta för att få inspiration till 
inledningen och problembakgrunden. Under metodkapitlet bestod stor del av 
litteratursökningen av användning av studentlitteratur om vetenskaplig metod och här har ett 
flertal böcker inom området använts. Till teorikapitlet används källor från universitetets 
sökdatabaser samt komplettering från studentlitteraturen. Vi har framför allt använt databasen 
“Business Source Premier (Ebsco)”. Vid sökning i databasen har vi endast använt oss av 
källor som är referentgranskade. Referentgranskning innebär att en expert inom området, 
exempelvis en annan forskare eller institution har granskat skriften för att försäkra dess 
kvalitet (Shatz, 2004, s. 30-31). Vid eftersökningar av nyckelorden “DIT-test”, “business 
ethics”, “accounting theory”, “moral development” och “culture dimensions”, har totala 
genomsökningar av databasen Ebsco genomförts. Med total genomsökning menar vi att 
samtliga träffar på nämnda nyckelord har undersökts närmare, efter avgränsning i tid. Vid 
öppna sökningar på universitetsbibliotekets hemsida har vi även här endast använd 
referentgranskade artiklar.  

2.6 Litteraturgranskning 
Utöver teorisökning beskrivs teorianvändning som en del av det kritiska teorivalet. Med 
teorianvändning, menar Johansson-Lindfors (1993, s. 87-89), att det finns tre 
ställningstaganden, nämligen ursprung, den empiriska grunden och aktualitet, som skribenten 
behöver ta ställning till. I ursprunget speglas användningen av första- eller andrahandskällor, 
medan den empiriska grunden talar om primär- och sekundärkällor. 
 
Vikten av att i största möjliga mån använda sig av förstahandskällor är något vi i alla 
avseenden har tagit hänsyn till. Vid de tillfällen då vi stött på andrahandskällor, har vi 
övervägande uppsökt och använt oss av ursprungskällan. Vi anser det vara viktigt att använda 
förstahandskällor, då andra- eller till och med tredjehandskällor kan leda till att 
ursprungsförfattaren förvanskas. Risk för förvanskning vid användning av andra- och 
tredjehandskällor beskrivs av Johansson-Lindfors (1993, s. 89). Vid ett fåtal tillfällen har vi 
tvingats referera till andrahandskällor. I dessa fall har inte ursprungskällan funnits tillgänglig 
för oss på grund av ålder eller att den endast funnits på bibliotek i andra länder. Vid ett av 
tillfälle när vi använt en andrahandskälla gäller referatet en studie av Damon et al., denna 
studie har vi eftersökt men inte funnit vilket gör att vi använder Rest som andrahandskälla. En 
andra andrahandskälla berör Kohlbergs kognitiva forskning och syn på människan. Här 
citeras Rest i brist på ursprungskällan. Båda dessa stycken återfinns i avsnitt 4.3. Ytterligare 
en användning av en andrahandskälla är i avsnitt 4.4.2 och talar om Kohlbergs teorier som 
utformats efter en västerländsk population, här har vi hänvisat till andrahandskällan Ma & 
Cheung, då ursprungskällan inte finns att tillgå. Även den tabell som redogör för olika DIT-
resultat i metodavsnittet 3.2.4 är en andrahandskälla. I avsnitt 6.1 har vi använt oss av en 
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andrahandskälla. Här handlar det om att vi hänvisat till Rasmussen & Windsor som i sin tur 
hänvisat till Rests bok Revised Manual for the Defining Issues Test: An Objective Test of 
Moral Judgement Development. Boken är inte tillgänglig för oss, därmed har vi använt 
hänvisat till Rasmussen & Windsor. Vi anser inte att dessa källor talar emot studiens 
trovärdighet, då andrahandskällorna utgörs av trovärdiga namn eller fackgranskade artiklar.  
 
Vad gäller primär- och sekundärkällor hävdar Johansson-Lindfors (1993, s. 89), att författaren 
själv i en primärkälla utformar den empiriska grunden, medan författaren i en sekundärkälla 
utgår från andras erfarenheter vid formulering av sina resonemang. Vår studie innefattar båda 
dessa källtyper. Vi själva genomför undersökningarna, samtidigt som befintlig forskning och 
framför allt etiktestet vi använder, har en betydande roll. De två sistnämnda utgör, i vårt fall, 
sekundärkällor. Att studien utformats på detta sätt beror delvis på tidsaspekten men även med 
tanke på det faktum att vi inte känner oss trygga med att utforma ett eget test på grund av vår 
avsaknad av erfarenhet. Tillvägagångssättet menar vi stärker studiens trovärdighet. Som 
tidigare nämnt så är mätinstrumentet väl beprövat vilket stärker tillförlitligheten. Tyvärr 
medföljer en nackdel i vårt val av användning av ett test som utgör en sekundärkälla. 
Nackdelen berör det faktum att sekretessbestämmelser förhindrar oss från att dela all 
information rörande rättningen av DIT-testet. Mallen finns dock tillgänglig i fysisk form för 
opponenter och handledare om den efterfrågas.  
 
Aktualitet handlar i forskningsavseenden om att hålla sig à jour inom sitt forskningsområde, 
men det kan också innebära avväganden om en källa är relevant eller inte i förhållande till sin 
ålder (Johansson-Lindfors, 1993, s. 88). För vår del har aktualiteten varit en viktig aspekt, 
men inte vad kommer till ålder, utan snarare i avseendet hur relevant källan är. Exempelvis är 
testet av etiskt resonemangsförmåga som vi använt oss av något äldre och har nyttjats från 
början av 1970-talet. Det faktum att testet genomförts vid ett flertal tillfällen i andra studier 
väger för oss tyngre än åldern. Att testet uppdaterats på 1990-talet, menar vi talar för dess 
aktualitet, även om vi inte har tillgång till den senare versionen. Den senare varianten 
innehåller endast små förändringar och visar därmed att testet är relevant i övrigt. DIT-2 
innehåller fem dilemman, istället för DIT-testets sex (Bebeau et al., 1999, s. 644). I övrigt är 
berättelserna något uppdaterade, precis som metoden för att identifiera svar som saknar 
trovärdighet (Bebeau et al., 1999, s. 644).  

2.7 Etiska perspektiv 
En aspekt inom den företagsekonomiska forskningen är den roll värderingar spelar inom 
etiken. Ett antal principer kan exemplifieras. Dessa principer är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet och principen om 
falska förespeglingar (Bell & Bryman, 2011, s. 137). 
 
Bell & Bryman (2011, s. 137) menar att kravet på information kopplas samman med den 
information som ges till testpersonerna. Deltagarna ska informeras om studiens syfte och dess 
moment. Ytterligare en aspekt av studien som deltagarna skall informeras om är frivilligheten 
och rätten att avbryta sitt deltagande. Denna information faller in under samtyckeskravet (Bell 
& Bryman, 2011, s. 137). Konfidentialitets- och anonymitetskravet beskrivs som rätten för 
studiens deltagare att vara anonym, samt på vilket sätt uppgifter skall behandlas och förvaras, 
nämligen oåtkomliga från obehöriga och med största möjliga konfidentialitet (Holme & 
Solvang, 1997, s. 32). Vidare beskriver Bryman (2011, s. 137) hur information varken får 
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vilseleda deltagare eller vara falsk, samt att forskningsdata skall användas ändamålsenligt. 
Detta utgör nyttjandekravet och principen om falska förespeglingar.  
 
Några av de aspekter som nämns ovan finns inkorporerade i DIT-testet. Deltagaren får genom 
mailutskicket information om vad de förväntas göra, hur lång tid testet tar och hur kommande 
frågor kommer att se ut. De får även veta att deras svar inte kommer att bedömas som “rätt” 
eller “fel”, vilket är viktigt för att testpersonen skall kunna värdera sitt deltagande. Utöver den 
information som inkluderas av testets upphovsmakare görs mindre tillägg, däribland frågan 
om ålder, kön och programtillhörighet. Testet utförs anonymt för att respondenterna ska svara 
så ärligt som möjligt. Ejlertsson (2014, s. 12) menar att respondenten har större möjlighet att 
svara ärligt genom anonymitet. Vi kommer även ge respondenterna en inblick i vår studie 
genom information i mailutskicket för att påvisa vad resultatet ska användas till. Allt detta 
görs för att respondenten kan bedöma om de vill delta i undersökningen eller inte. Vidare 
beskriver vi i mailutskicket att deltagandet är helt frivilligt och att respondenterna när som 
helst kan avbryta undersökningen. Då det beprövade och erkända DIT-testet används i sin 
helhet, anser vi att informationen varken är vilseledande eller falsk. 
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3. Praktisk metod 
I detta avsnitt behandlar vi forskningsdesign, enkät och DIT-testet. Sedan beskrivs 
population, urval och bortfall. Vidare redogörs för databearbetning, statistiska verktyg och 
metoddiskussion.  

3.1 Forskningsdesign 
Begreppen kvantitativ och kvalitativ forskningsdesign används var för sig för att beskriva en 
studies utformning. En kvalitativ studie är induktiv, innehåller fallstudier och subjektiva 
datainsamlings- och/eller analysmetoder (Johansson-Lindfors, 1993, s. 72). Ett utmärkande 
drag inom den kvalitativa forskningen är viljan att måla upp en bild utifrån respondentens 
egna perspektiv (Bell & Bryman, 2011, s. 409). Bell & Bryman (2011, s. 393-394), 
exemplifierar olika intervjumetoder inom kvalitativ metod, såsom kvalitativ intervju, 
gruppintervju och observation.  
 
Vi använder oss av en kvantitativ forskningsdesign, något som återspeglas i form av en 
enkätundersökning och genom ett deduktivt angreppssätt. Enligt Bell & Bryman (2011, s. 49) 
hör den deduktiva inriktningen samman med en kvantitativ studie. Även Johansson-Lindfors 
(1993, s. 58) beskriver det kvantitativa angreppssättet som deduktivt i normalfallet. 
Enkätundersökningar och experiment är grundstenar inom den kvantitativa forskningen (Bell 
& Bryman, 2011, s. 162-163). Enkäter, i form av förarbetade teorier och modeller är något 
som den kvalitativa forskningen tar avstånd från.  
 
Det faktum att specifika angreppssätt kopplas samman med det kvalitativa respektive det 
kvantitativa leder till att det finns en outtalad överenskommelse forskare emellan, som menar 
att vissa metoder hör till det ena eller andra (Johansson-Lindfors, 1993, s. 144). Johansson-
Lindfors (1993, s. 144) understryker möjligheten för en kvantitativ forskare att undersöka 
respondenternas uppfattning om den sociala verkligheten. Det tycks således inte vara helt 
förbjudet att inom forskningen röra sig utanför de ramar som satts upp. Det finns exempel på 
kvantitativa undersökningar som rör sig utanför de outtalade riktlinjerna. En studie om 
industriarbetares attityder och beteende i den engelska staden Luton är ett sådant exempel 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 144). Precis som i Luton-fallet är vårt ämne av kvalitativ 
karaktär, då vi undersöker etisk resonemangsförmåga. Det faktum att det som undersöks inte 
är avgörande för studiens tillvägagångssätt är betryggande för oss, då vi valt en kvantitativ 
väg genom en enkätundersökning. 

3.2 Enkät 
För att besvara studiens problemformulering har vi valt att genomföra en webbaserad 
enkätundersökning i form av DIT-testet. Enkäten genomförs i mars och april månad under 
våren 2017.  
 
Enkät som del i en studie används i olika distributionsformer. Det är vanligt att enkäten sänds 
till respondenten via brev som postenkät. Ett annat alternativ är att en grupp samtidigt får 
tillgång till enkäten vid en så kallad gruppenkät, exempelvis en skolklass eller en arbetsgrupp 
(Eljertsson, 2014, s. 8-11). Vidare kan forskaren använda sig av distributionsformen enkät till 
besökare, där den grupp som söker sig till en särskild plats ombeds svara på enkäten, såsom 
besökare på en läkarmottagning eller i en utvald butik. Ännu en variant på enkät är den 
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webbaserade enkäten (Lantz, 2014, s. 49). En webbaserad enkät genomförs via en dator där 
respondenten får enkäten skickad till sig via mail eller via en direktlänk på en hemsida.  
 
Enligt Eljertsson (2014, s. 11) är en anledning till att enkäter används i studiesammanhang, 
möjligheten att styra kostnaderna. Vid en högre budget går det att lägga mer pengar på 
exempelvis uppkopiering av enkäter och porto, medan en lägre budget tvingar forskaren att 
välja billigare alternativ, såsom en webbaserad enkät (Eljertsson, 2014, s. 11-12). Vi som 
genomför denna studie är studenter och har ingen budget att tala om. Av detta skäl faller valet 
på en enkät distribuerad via e-post, på grund av praktiska och ekonomiska skäl. Vid en 
intervjusituation finns risken att forskaren påverkar respondenten, en risk som är lägre vid en 
enkät, genom att forskaren inte kommunicerar med respondenten under svarstillfället 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 113). Att påverka respondenten undviks helt i vårt fall genom 
användning av enkät via e-post. Vid användandet av enkät som datainsamlingsmetod går det 
att nå ett stort urval samtidigt sett till geografi och kvantitet i relation till kostnad och tid 
(Eljertsson, 2014, s. 12). Vid val av datainsamlingsmetod har vi haft den praktiska 
genomförbarheten i åtanke, då målet är att nå ett stort urval för att kunna dra slutsatser av 
resultatet. Nackdelen med en enkätundersökning är enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 113) 
risken för bortfall. Det anses svårare att få respondenter att svara på en enkät jämfört med en 
intervju, samt att motivationen till att svara på en enkät är vanligen lägre än vid en intervju 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 113). 
 
Vid övervägandet av andra distributionsformer som postenkät eller gruppenkät inser vi 
svårigheten med att genomföra enkäten på dessa sätt. En postenkät kräver utförliga 
personuppgifter till tänkt målgrupp, vilket vi saknar. Även kostnaderna, som vi nämnt innan 
har påverkat vårt val. Gruppenkät hade varit ett användbart alternativ i vårt fall, men med 
tanke på att samtliga i vår målgrupp skriver uppsats denna termin, finns ingen samlad grupp 
att tillgå då studenterna är utspridda över universitetet eller befinner sig på annan plats. 
Olsson & Sörensen (2011, s. 148) menar att enkät som insamlingsmetod har blivit allt 
vanligare och vid de tillfällen beprövade enkäter finns tillgängliga, bör de användas. I vårt fall 
använder vi det väl använda och beprövade DIT-testet, framför att utforma ett eget test. 
Ytterligare en fördel med DIT-testet är det faktum att det innehåller slutna frågor, där 
respondenten endast kan välja mellan färdigkonstruerade svar. Arbnor & Bjerke (1994, s. 
243) menar att slutna frågor underlättar för forskaren vid sammanställning av resultat.  
 
I vårt val av distributionsmetod behöver ett antal överväganden göras. Enligt Bell & Bryman 
(2011, s. 663) finns det två val när det kommer till enkätundersökningar via internet. De två 
enkätundersökningarna som beskrivs är enkät via e-post och webbaserad enkät. En webbenkät 
är utformad genom att respondenter hänvisas till en specifik webbsida, medan en e-postenkät 
mailas direkt till respondenten (Bell & Bryman, 2011, s. 663-664). Det sistnämnda 
alternativet e-postenkät, innebär praktiska problem i vårt fall. DIT-testet är i sin 
ursprungsform utformat för användning i pappersformat, färdiga för utskrift. Formatet innebär 
problem för oss när enkäten skall distribueras via mail, då respondenten inte kan fylla i sina 
svar direkt i enkäten. Vårt val av distributionsmetod är istället webbaserad enkät. Valet av 
webbenkät innebär att respondenten, via länken, direkt kan besvara och skicka in sina svar. 
Vidare är det en fördel att använda en webbenkät när det kommer till sammanställande av 
data. Bell & Bryman (2011, s. 664-665) menar att det finns fördelar med en webbenkät, i 
form av att en databas lagrar och tillgängliggör data. Vår enkät nås via Google forms, där vi 
på förhand lagt in vår enkät. Webbaserad enkät har en fördel ur anonymitetsperspektivet, då 
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e-postenkät kan ge respondenten tvivel om enkätens anonymitet då enkäten sänds åter med en 
mailadress (Bell & Bryman, 2011, s. 673).  
 
Vår enkät nås via en länk som mailats ut till studenterna med hjälp av en maillista tillgänglig 
via universitetets kurshemsida. I mailet beskrivs syftet med studien och varför deras 
deltagande är viktigt för oss, samt en instruktion hur enkäten besvaras. 165 studenter finns på 
maillistan. Mailet finns i sin helhet i appendix 2. 

3.3 DIT-testet 
James Rest är upphovsmannen till DIT-testet, eller the Defining Issues Test (Center for the 
Study of Ethical Development, 2016a). DIT-testet är ett test där respondenten läser texter om 
etiska dilemman. Efter texten ombeds respondenten ta ställning till ett flertal påståenden om 
de olika dilemman som presenterats och sedan rangordna dessa påståenden mot varandra 
vartefter ett värde i etisk resonemangsförmåga tas fram (Rest, 1979, s. 14).  
 
Rest har som forskningsledare, tillsammans med Muriel M. Bebeau som utbildningsledare, 
etablerat ett officiellt center för forskning kring etisk utveckling. Sedan 1970-talet har 
forskare tillsammans med studenter från flertalet områden haft ett informellt samarbete, men 
det dröjde ett decennium innan det officiella centret utvecklades. Centret tillhör The 
university of Alabama och är beläget i Tuscaloosa, Amerika. För närvarande har centret tre 
anställda och fyra doktorander. Det huvudsakliga fokusområdet är studier med hjälp av DIT-
testet. Centret har utvecklat det ursprungliga DIT-testet och även tagit fram det reviderade 
DIT2-testet. Centret äger rättigheterna till båda testen. (Center for the Study of Ethical 
Development, 2016b) 
 
Tillvägagångssättet för att få använda DIT-testet är att ansöka till centret genom ett formulär 
där användningsområdet beskrivs, samt vilken version av testet som önskas. På blanketten 
finns möjlighet att välja mellan det ursprungliga DIT-testet och det uppdaterade DIT2-testet. 
Vid användandet av DIT2-testet sänds svaren in till centret i Amerika, där svaren 
sammanställs och de återkopplar resultatet. Centret tar betalt för denna tjänst, priserna varierar 
mellan $31-$4416 beroende på hur många kopior som efterfrågas. (Center for the Study of 
Ethical Development, 2016b) 
 
Efter mailkontakt med centret blir vi informerade om möjligheten att använda den 
ursprungliga versionen av DIT-testet, utan hjälp från centret vid sammanställning av svaret, 
till det betydligt lägre priset $25. Denna variant är utformad för att studenter och forskare med 
låg budget ska kunna använda DIT-testet, utan att det ekonomiska ska stå i vägen för studiens 
genomförande. Vårt val faller på detta alternativ. Vid ansökningen bifogas en sammanfattande 
beskrivning av vår studie, signerad av vår handledare. Studiens syfte godkändes därefter av 
centret, som en del av deras process vid användning av DIT-testet. I följande underrubriker 
behandlas DIT-testets utformning, etisk profil utifrån DIT-testet, DIT-testet jämfört med 
andra tester i etisk resonemangsförmåga samt kritik mot DIT-testet. Att detta avhandlas i 
metodavsnittet beror på att enkäten utgörs av DIT-testet, då vi valt att använda det som 
mätinstrument. Vidare anser vi att avsnitten inte hör till teorikapitlet.  
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3.3.1 DIT-testets utformning 
Vi väljer att använda DIT-testet i sin helhet och ingen pilotundersökning kommer att 
genomföras. En pilotundersökning ger en bild av hur metod och teknik för datainsamling 
fungerar genom en begränsad undersökning (Bell & Bryman, 2011, s. 106). Skälet att vi inte 
använder oss av en pilotundersökning är att testet använts i ett flertal tidigare studier, något vi 
behandlat i vår inledning. Det är även så att det som möjligen skulle kommit fram under en 
pilotundersökning inte kan förändras av oss utan att förändra ursprungsmaterialet, vilket 
minskar jämförbarheten till andra studier. Om exempelvis en fråga är svår att relatera till, 
skulle ett uteslutande av frågan innebära att testet förändras vilket vi vill undvika. Vidare 
genomförs testet på sitt ursprungsspråk, engelska. Skälet till detta är att studenterna vid 
civilekonomprogrammet har all undervisning under den sjunde terminen på engelska. Vi 
förutsätter därmed att samtliga respondenter förstår innebörden och kan besvara enkäten. För 
att inte påverka studiens reliabilitet har vi valt att inte översätta DIT-testet till svenska. Arbnor 
& Bjerke (1994, s. 351) menar att en studies reliabilitet generellt är högre vid användning av 
ett oförändrat sekundärmaterial. 
 
Det ursprungliga DIT-testet inleds med en informativ förstasida. Respondenten informeras om 
att deras svar inte anses “rätt” eller “fel”, utan att det är respondentens åsikt om det sociala 
problemet som undersöks (Rest, 1979, s. 289-290). Vidare efterfrågas personuppgifter som 
namn, ålder, kön, klass och period samt vilken skola respondenten tillhör. Härefter följer ett 
exempel på den typ av fråga som testet innehåller. Efter exemplet visas hur frågeformuläret 
fylls i. Det ursprungliga försättsbladet innehåller mycket information som vi anser relevant. 
Att namn på respondenten efterfrågas, ställer dock till problem för oss, då studien ska vara 
anonym. Även period och skola efterfrågas, vilket vi anser irrelevant i vår studie då vi har 
denna information. Försättsbladet kommer därför helt att uteslutas och information kommer 
istället att bifogas i ett mailutskick. Vidare efterfrågar vi ålder, kön, inriktning på 
civilekonomprogrammet, samt en fråga om respondenten själv besvarat enkäten, inledningsvis 
i enkäten (Appendix 1).  
 
DIT-testet innehåller sex stycken moraliska dilemman som respondenten ska ta ställning till. 
Varje fråga inleds med en förklarande text där respondenten ska gå in i en roll och ta ställning 
till hur respondenten skulle ha agerat i den givna frågan. Inledningsvis är det en fråga om 
“ja”, “nej”, eller “kan ej ta ställning”. Efter detta val ska respondenten betygsätta tolv faktorer 
som kan påverka det inledande valet på en femgradig skala. Skalan går från betydelse av “stor 
vikt” till “ingen vikt”. Avslutningsvis väljer respondenten fyra av de tolv faktorerna som har 
störst betydelse för respondenten. (Rest, 1979, s. 291-296)  
 
Den första frågan respondenten ska ta ställning till är berättelsen om “Heinz and the drug”. 
Berättelsen beskriver en man, Heinz, som behöver medicin till sin cancersjuka fru. Medicinen 
finns på ett apotek i staden där paret bor, är ny på marknaden och väldigt dyr att köpa. 
Medicinen kostar $200 att framställa men apotekaren begär tio gånger så mycket i betalning. 
Heinz använder alla sina pengar och lånar allt han får, men lyckas endast samla ihop hälften 
av det begärda priset. Heinz frågar apotekaren om rabatt eller om han får köpa medicinen på 
avbetalning. Apotekaren nekar Heinz till köpet. Frågan som ställs i DIT-testet är om Heinz 
ska stjäla medicinen. Respondenten ska första svara “ja”, “nej”, eller “kan ej ta ställning”. 
Härefter kommer tolv faktorer som kan påverka beslutet om Heinz ska stjäla medicinen eller 
inte. Exempel på faktorer är om Heinz är villig att riskera att bli skjuten under stölden eller 
riskera att hamna i fängelse för brottet. En annan faktor är om apotekarens rätt till sin 
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uppfinning är av vikt i avgörandet. Respondenten ska härefter värdera dessa faktorer och 
sedan avgöra vilka faktorer som är av störst vikt. (Rest, 1979, s. 291) 
 
Den andra berättelsen som ingår i DIT-testet handlar om en studentgrupp vid Harvard 
University som protesterar mot att skolan ger möjligheten att ta kurser i “militärkunskap” och 
få tillgodoräkna sig poängen i sin examen. Den kritiska studentgruppen är emot Amerikas 
inblandning i Vietnamkriget och anser att programmet ökar risken att studenter skickas till 
Vietnam. Professorer vid universitetet håller med, men skolans rektor vill att skolan behåller 
utbildningen. För att få sin vilja igenom tar studentgruppen beslutet om att ta över skolans 
administrativa byggnad för att visa sitt missnöje. Frågan i DIT-testet är om studenterna skulle 
ha tagit över byggnaden eller inte. Den tredje berättelsen rör en man som dömts till ett tioårigt 
fängelsestraff, men som rymmer efter ett år. Mannen flyttar till en ny stad, börjar om och 
startar ett eget företag. I företaget behandlas kunderna väl, de anställda får höga löner och 
företaget skänker pengar till välgörenhet. En dag, åtta år efter att mannen rymt från fängelset, 
upptäcker en granne att mannen är den efterlysta rymlingen. Det etiska dilemmat är att ta 
ställning till om mannen ska anges till polisen. Den fjärde berättelsen handlar om en kvinna 
som är obotligt sjuk i cancer. Kvinnan kommer att dö inom sex månader och har outhärdliga 
smärtor. Kvinnan ber sin doktor att ge henne en dödlig dos morfin för att slippa smärtorna. 
DIT-frågan att ta ställning till är om doktorn bör ge den dödliga dosen eller inte. Den femte 
berättelsen handlar om en man som driver en bensinstation. Mannen behöver anställa en ny 
mekaniker och funderar på att anställa en duktig kinesisk man till jobbet. Ägaren är dock 
medveten om att kunderna till bensinstationen inte tycker om personer med orientalisk 
bakgrund och risken finns att kunderna väljer en annan bensinstation om den kinesiska 
mannen får jobbet. Det moraliska dilemmat respondenten ska ta ställning till är hur ägaren till 
bensinstationen ska agera. Den sjätte och sista berättelsen handlar om gymnasieeleven Fred 
som publicerar sina åsikter om exempelvis Vietnamkriget och skolans regler i en tidning. 
Skolans rektor tillåter Fred att publicera tidningen om artiklar först skickas till rektorn för 
översyn. Fred följer uppsatta regler och tidningen publiceras med stort intresse till följd. 
Övriga studenter engagerar sig starkt i frågorna Fred skriver om. Skolan får negativ respons 
från föräldrar då tidningen anses icke patriotisk. Frågan att ta ställning till är om rektorn ska 
förbjuda tidningen. (Rest, 1979, s. 293-296) 
 
Samtliga frågor sätter respondentens etiska resonemangsförmåga på prov och återfinns i DIT-
testet som utgör vårt mätinstrument för etisk resonemangsförmåga. 

3.3.2 Etisk profil utifrån DIT-testet 
Utifrån de moraliska dilemman som respondenten tagit ställning till, tas en profil fram. 
Profilerna utgör grunden för att besvara studiens frågeställningar. Poängsättning sker med 
hjälp av en manual som beskriver tillvägagångssättet. Enligt manualen tilldelas de olika 
svarsalternativen poäng genom att fördela dem till sex etiska stadier beroende på vad 
respondenter väljer för alternativ (Rest, 1979, s. 24-39). Bedömningen går ut på att summera 
poäng från de olika alternativen och sedan summera dem för att ge ett p-värde utifrån DIT-
testet. Om exempelvis respondenten, i det sex frågorna, tre gånger valt svarsalternativ som 
hör till de sjätte stadiet får de poäng för dessa under det sjätte svaret. Poängen beror på hur 
svaren rangordnats i förhållande till de andra frågorna och kan ge ett, två, tre eller fyra poäng, 
där högst poäng ges till det svarsalternativ som rangordnats högst. Efter att samtliga stadier 
sammanställts summeras poängen från stadie fyra, fem A, fem B och 6, varefter de divideras 
med 0,06. Resultatet är detsamma som respondenternas P-värde utifrån DIT-testet. I 
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berättelsen om Heinz ombeds testpersonen värdera om lagstiftning skall följas eller om ett liv 
ska räddas, även om det innebär att bryta mot lagen (Rest, 1979, s. 37). I detta exempel 
tilldelas högre etisk resonemangsförmåga till den som värderar liv över lagstiftning. Stadierna 
som beskrivs är indelade mellan ett och sex och beskriver individer, som på lägsta stadiet, gör 
som de blivit tillsagda och på det högsta stadiet accepterar att lagen inte nödvändigtvis är det 
bästa moraliskt sett (Rest, 1979, s. 36).  
 
En mer djupgående förklaring av de olika svarsstadierna beskrivs nedan. De individer som 
återfinns i det första stadiet är “lydiga” och benägna att följa regler. På detta stadie talas ofta 
om barn som inte förstår syftet med regler. På stadie två ses varje individ som bärare av en 
egen vilja. Den egna viljan är olika för varje individ och det moraliskt bästa beslutet enligt en 
individ på nivå två är det som bäst gynnar aktören. På det tredje stadiet är individen medveten 
om att andra individer tänker på henne och att andra förstår att hon vet det. Tankarna som 
medföljer denna nivå gör att vänskap värdesätts och att personen agerar härefter. Stadie fyra 
inrymmer individer som menar att samhällets lagar utgör normen och att även den minsta 
avvikelse från lagen orsakar kaos. Resultatet blir att lagar skall följas för att samtliga individer 
lyder under dem. På det femte och sjätte stadiet är lagen av vikt, men här börjar individer 
resonera kring om lagen accepteras av rationella och opartiska personer. Om så är fallet är 
handlingen moralisk på stadie fem. Det sjätte stadiet inkorporerar även samhällets syn på vad 
en lag skall åstadkomma och tar hänsyn till det i bedömningen om en handlings moral. (Rest, 
1979, s. 24-36)  
 
 

Stadium Motivation för moraliskt beteende 

1 Lydnads- och strafforientering 

2 Naiv egoistisk orientering 

3 Anpassning 

4 Lag och ordning 

5 Ömsesidig social orientering 

6 Universell etisk orientering 

 
Tabell 1: Kohlbergs sex stadier av moralisk utveckling. 

Källa: Kohlberg (1981, s. 17-19). 

 
De olika karaktärsdragen som beskrivs ovan och som bidrar till en persons etiska 
resonemangsförmåga är det som bedöms i DIT-testet. Svar på de moraliska berättelserna som 
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hör till stadie fyra, fem och sex och indikerar på högre etisk resonemangsförmåga, medan de 
lägre nivåerna tyder på lägre etisk resonemangsförmåga. Utöver dessa stadier finns ytterligare 
ett alternativ, som finns till för att kontrollera svarens tillförlitlighet. Detta stadie kallas M-
stadiet och är inlagda i testet med syfte att vara komplexa och högtravande, utan att sakna 
egentlig mening. Genom att inkorporera M-stadiet i testet vill upphovsmannen förhindra att 
respondenten besvarar frågor för att verka viktig och inte utifrån vad de egentligen anser bäst i 
linje med deras egen uppfattning (Rest, 1979, s. 91-92). M-stadiet ligger inbäddade i samtliga 
frågor, utan att respondenten har vetskap om detta. Ytterligare en kontroll som genomförs för 
att testa respondentens tillförlitlighet är det så kallade “consistency test”. Här kontrolleras 
respondentens gradering av de olika svarsalternativen jämfört med den vikt de tilldelats. En 
tillförlitlig respondent bör inte rangordna några svarsalternativ högre, än det som tilldelats 
högst vikt i den sista frågan (Rest, 1979, s. 93). Om respondenten exempelvis har tilldelat sin 
enda “Great importance” till svarsalternativ tolv, men samtidigt inte gett den högst vikt när de 
fyra viktigaste alternativen skall redogöras för, tyder det på att respondenten inte är 
tillförlitlig. Medan M-testet är inbyggt i DIT-testet, är “consistency test” något som måste tas 
hänsyn till när resultatet sammanställs. 
 
Sammanställt resulterar respondentens svar, utifrån ovanstående, i en etisk profil. DIT-värdet 
mäts i siffror mellan 0-95 och resonemangsförmågan ökar mellan nämnt spann. Att 
variationen mäter från 0-95 beror på att tre av de moraliska dilemman, endast har tre möjliga 
poänggivande svar. Respondenten kan således få maximalt 9 poäng istället för 10 på dessa 
frågor. Nedan följer några exempel på DIT-resultat i Amerika från Rests bok.   
  

Exempel  på  etisk  resonemangsförmåga  hos  utvalda  
grupper  i  Amerika  

62,5   Liberala  präster  

50,6   Medicinstudenter  

50,1   Juridikstudenter  

41,6   Collegestudenter  

40,0   Medel  för  vuxna  med  viss  utbildning  över  
grundskolenivå  

31,8   Skolungdomar  (14-18  år)  

21,9   Skolungdomar  (10-14  år)  

11,2   Vuxna  som  endast  genomfört  grundskola  
 

Tabell 2: Exempel på DIT-resultat i olika jämförelsegrupper. 

Källa: Rest (1979, s. 114). 
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3.3.3 DIT-testet jämfört med andra tester i etisk resonemangsförmåga 
Ett flertal test för att bedöma etisk resonemangsförmåga finns att tillgå. Det finns studier med 
syfte att jämföra tester med varandra för att komma fram till vilket test som ger en rättvis bild 
i olika sammanhang. Vi kommer nedan behandla de test som finns att tillgå inom akademisk 
forskning. Samtliga test har övervägts vid vårt val av mätinstrument. 
 
I en studie av Ishida (2006, s. 66-72) jämförs DIT-testet men MJT-testet. MJT-testet har 
mycket gemensamt med DIT-testet, såsom etiska dilemman med flervalsfrågor men även 
olikheter. MJT-testet mäter hur konsekvent en person bedömer överväganden av etisk 
karaktär. Respondenten ska dels besvara om de håller med om ett agerande eller inte, dels 
genom att avgöra till vilken grad de finner agerandet acceptabelt. Resultatet visar på en 
skillnad i etisk resonemangsförmåga mellan de båda testen och att skillnaden är som störst för 
de testpersoner som anser att den bästa utgången kan uppnås genom universella regler. De 
personer som tilldelats en viss etisk resonemangsförmåga genom DIT-testet tilldelas ofta en 
lägre resonemangsförmåga med MJT-testet, något som bör tas hänsyn till vid val av 
mätinstrument (Ishida, 2006, s. 66-72). Gowing et al., (2007, s. 121-134) är ytterligare 
exempel på forskare som testar skillnader mellan DIT-testet och andra test, i detta fall 
Schwartz Personal Values Questionnaire, härefter SPQ. För att utröna skillnaderna ombeds 
testpersonerna att genomföra både ett DIT-test och ett SPQ. I SPQ-testet ska respondenten 
besvara 56 frågor om individuella värderingar, gradera dem från ett till sju, beroende på hur 
väl testpersonen anser att dessa stämmer med sina egna värderingar och även att rangordna 
värderingar efter dess vikt. Resultatet visar på ett samband mellan etisk resonemangsförmåga 
och personliga värderingar (Gowing et al., 2007, s. 121-134). 
 
“Stewart–Sprinthall Management Survey”, eller SSMS, är även det ett test som säger sig 
bedöma etisk förmåga. SSMS är baserat på DIT-testet med 5 etiska problem, men istället för 
att vara utformat generellt är syftet att ställa frågor som berör offentlig förvaltning (Rizzo & 
Swisher, 2004, s. 340). I Rizzo & Swishers (2004, s. 335) forskning jämförs SSMS-testet med 
DIT-testet och resultatet visar på att DIT-testet är att föredra när utbildningsinsatser ska 
värderas eller när gruppers etiska normer ska testas mot varandra. De menar att SSMS ger en 
insikt i hur etiska situationer värderas inom offentlig förvaltning. SSMS-testet har tydliga 
likheter med DIT-testet. Ett annan test som har tydlig koppling med DIT-testet och Kohlbergs 
forskning är “The Moral Judgment Interview”, härefter MJI. I utförandet av MJI-testet 
tillfrågas testpersonen om etiska problem, varefter denne ska ta ställning till ett antal frågor 
med syfte att utreda testpersonernas etiska resonemangsförmåga (Elm & Weber, 1994. s. 
346). I MJI-testet för testpersonen ett eget resonemang kring etisk resonemangsförmåga till 
skillnad från DIT-testet där respondenter väljer det, av de färdiga alternativen som passar bäst 
med dennes syn på det uppmålade scenariot (Elm & Weber, 1994. s. 348-349). 
 
De test som nämns ovan är ett urval av de test som finns att tillgå inom etisk 
resonemangsförmåga. Testen finns omnämnda i den akademiska litteraturen när det kommer 
till affärsetik och är därmed de test som är av störst intresse vid val av mätinstrument. Ett av 
testen som presenterats är ett test av kvalitativ karaktär, nämligen MJI-testet. Då vår studie är 
kvantitativ väljs detta test bort direkt. En viktig faktor vid val av test är mängden studier som 
genomförts med testet. Av de ovannämnda är DIT-testet, utan tvekan, det som omnämns mest 
inom akademisk forskning rörande affärsetik (Ishida, 2006, s. 65). Vi finner DIT-testet extra 
intressant, samt SSMS som har stora likheter med DIT-testet. Just i vår testgrupp lämpar sig 
inte SSMS, eftersom det ämnar undersöka etiska dilemman inom den offentliga sektorn, men 
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SSMS öppnar upp möjligheterna att utforma vårt eget test, utifrån DIT-testet, men inriktat 
mot affärsetik. Tanken är intressant, men de fördelar som tidigare presenterats med beprövade 
testmetoder och vår bristande kunskap inom psykologi får oss att utesluta detta. Härefter blir 
det självklara valet för oss, DIT-testet. I valet av DIT-testet, presenteras ytterligare ett val. 
Nämligen användandet av DIT-testet i sin ursprungsform eller det reviderade DIT2-testet. 
DIT2-testet innehåller några uppdateringar jämfört med sin föregångare, dels är de etiska 
dilemman som presenteras reviderade och något kortare, dels krävs färre respondenter för 
tillförlitliga svar, något som beror på att en metod för att eliminera opålitliga svar har införts 
(Bebeau et al., 1999, s. 644). Algoritmen är även förändrad. Trots de relativa fördelar som 
presenterats genom DIT2-testet, faller vårt val på DIT-testet. Skälet till vårt val beror till stor 
del på praktiska och ekonomiska skäl, då rättigheterna är billigare, men vi ser även fördelar 
med att hantera insamlad data på egen hand.  

3.3.4 Kritik mot DIT-testet 
En rad studier har som nämnts, använt sig av DIT-testet men det finns även kritiker till testet. 
I en kritisk studie av Emler et al., (1982, s. 1073) uppmärksammas potentiell politisk skevhet i 
DIT-testet. I studien genomför 72 respondenter två DIT-test, ett som “sig själv” och ett såsom 
de föreställer sig en extremt radikal eller extremt konservativ person skulle ha svarat (Emler 
et al., 1982, s 1076). Resultatet av undersökningen visar på ett starkt samband mellan politisk 
inriktning och etisk resonemangsförmåga, samt att respondenter kan anpassa sina svar utifrån 
vilken politisk ideologi de ombetts representera (Emler et al., 1982, s. 1078-1079). 
Forskningen visar att respondenter kan manipulera testet för att uppnå en högre moralisk 
resonemangsförmåga, uppmätt med DIT-testet. Vidare forskning som granskar användning av 
DIT-testet på den politiska arenan är en artikel av Bailey. Syftet med studien är att bedöma 
respondenters förmåga att bedöma moralisk resonemangsförmåga och politisk inriktning hos 
andra respondenter (Bailey, 2011, s. 314). Respondenter ombeds att dels genomföra ett DIT-
test utifrån egna resonemang och dels ta ställning till om andra respondenternas etiska 
resonemangsförmåga och dess relation till politisk inställning (Bailey, 2011, s. 319). 
Resultatet av hans studie visar ett samband mellan hög etisk resonemangsförmåga och 
förmågan att bedöma andras etiska resonemangsförmåga, samt att den uppskattade 
bedömningen är snarlik det faktiska resultatet. Studien talar emot ett samband mellan DIT-
bedömning och politisk inriktning.  
 
Då vi i vår studie inte ämnar undersöka politisk inriktning är den kritik som riktats mot DIT-
testets förmåga att bedöma detta inte avgörande för vår studie. Kritiken kan dock ha betydelse 
när vi diskuterar DIT-resultat i förhållande till redovisningsteori. Detta är viktigt att ta med sig 
från Emlers kritik gentemot DIT-testet, då det är möjligt för respondenten att manipulera 
resultatet och på så vis nå en högre etisk resonemangsförmåga. Även Baileys undersökning 
talar för detta genom att visa på respondenternas förmåga att godtyckligt bedöma DIT-
resultat. Indirekt innebär förutsägbarheten av DIT-resultatet att förmågan istället kan 
användas till att förställa resultatet. Samma kritik kan dock riktas till samtliga undersökningar, 
där respondenter i någon form deltar då det alltid finns möjlighet att förvanska resultatet. 
 
Ytterligare en kritik som lyfts fram talar om DIT-testets universalitet, alltså hur väl det kan 
användas av olika kulturer. Cheung & Ma (1996, s. 700-713) är två av de forskare som 
undersöker DIT-testets universalitet. Studiens syfte är att studera etisk resonemangsförmåga 
hos människor från Kina jämfört med nordamerikaner och britter. Mätinstrumentet är ett 
reviderat DIT-test, där endast fyra av de sex frågorna används, var två av frågorna tagits bort 
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då de ansågs vara kulturspecifika (Cheung & Ma, 1996, s. 701-706). Det som vidare lyfts 
fram när det gäller skillnader i kultur är synen på familj och närstående, och hur närmiljön 
värderas högre i Kina i förhållande till västvärlden (Cheung & Ma, 1996, s. 703). Även Tsui 
& Windsor (2001, s. 148-149) visar upp bevis på kulturella skillnader vid användandet av 
DIT-testet, i detta fall mellan Australien och Kina.  
 
Cheung & Ma (1996, s. 701) ställer sig inledningsvis frågande till den kulturella 
överförbarheten i Kohlbergs teorier och talar om hur testet är utformat efter en västerländsk 
population. Detta till trots pekar den forskning som genomförts, på en överförbarhet kulturer 
emellan och endast ett fåtal aspekter som talar emot kulturell överförbarhet. I några av de fall 
då överförbarheten misslyckats har det berott på synen på familj och solidaritet inom gruppen.  

3.4 Population och urval 
En population utgörs av samtliga personer som studien vill uttala sig om, utifrån vilka urvalet 
görs (Bryman, 2011, s. 190). I vårt fall utgörs populationen av civilekonomstudenter i Sverige 
som studerar sitt sista år. Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 91-92) är en totalundersökning 
av en population optimal, men sällan genomförbar med tanke på tid och kostnad. Även Bell & 
Bryman (2011, s. 188) beskriver problematiken kring urval och hur forskare behöver 
prioritera utifrån tid, urvalsstorlek och pengar. Av praktiska skäl kommer vi därför att göra ett 
urval, nämligen ett icke-sannolikhetsurval. Ett icke-sannolikhetsurval tillåter forskaren att 
göra egna bedömningar av populationen vilket kan färga urvalet (Johansson-Lindfors, 1993, s. 
95). Ett exempel på ett icke-sannolikhetsurval är det subjektiva urvalet, där forskarens 
kännedom om populationen tillåts styra urvalet där det finns grund till generalisering över 
hela populationen. I vårt fall handlar detta om att vi anser att Umeås civilekonomstudenter 
kan tänkas representera hela Sveriges ekonomistudenter. Bell & Bryman (2011, s. 204-205) 
omnämner samma typ av urval, men då utan att prata om forskarens kännedom. De beskriver 
bekvämlighetsurval som ett, för forskaren tillgängligt urval vid tidpunkten, och som är relativt 
generaliserbart. Detta till trots beskriver Bell & Bryman användandet som vanligt vid 
undersökningar inom ekonomi på grund av de resurser som krävs för att genomföra ett 
sannolikt urval (Bell & Bryman, 2011, s. 204-205). Ett sannolikhetsurval innebär att forskaren 
gör ett slumpmässigt urval ur en population där varje enhet ur populationen har lika stor chans 
att bli undersökt, vilket minskar risken för sampling- eller urvalsfel (Bell & Bryman, 2011, s. 
190). I vårt fall kommer vi rent praktiskt att undersöka de studenter som studerar det fjärde 
året på civilekonomprogrammet i Umeå. Dessa studenter är 165 stycken till antal. 
Anledningen till att vi inte gör ett sannolikhetsurval är att respondenterna då blir för få till 
antalet.  
 
I urvalet på 165 finns en viss risk för täckningsfel. Ett täckningsfel är enligt Dahmström 
(2005, s. 319), fel som uppstår på grund av fel i urvalsramen. Vid undertäckning saknas 
respondenter som borde ingå i urvalsramen, medan övertäckning är ett fel där personer som 
undersöks inte hör till det egentliga urvalet (Dahmström, 2005, s. 320). I vårt fall finns risk 
för båda dessa typer av täckningsfel. Överrepresentation i form av att studenter som studerar 
sitt femte år och därmed läst mer än vår egentliga urvalsgrupp som studerat fyra års 
ekonomiutbildning. Vi anser att överrepresentationen, i vårt fall, inte i någon större 
utsträckning påverkar studiens kvalité då närheten till arbetslivet är densamma som för vår 
egentliga urvalsgrupp. Skillnad i mängden ekonomiutbildning kan dock skilja sig åt mellan 
grupperna. Risk för underrepresentation förekommer också, i vårt fall, då studenter möjligen 
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inte finns med på maillistan eller gör ett avbrott under just denna termin. För de som gör ett 
avbrott är avståndet till arbetslivet inte detsamma som för vår urvalsgrupp, varför det i vårt 
fall inte utgör ett problem. De som riskerar att inte nås via mail, utgör i vår studie en viktigare 
underrepresentation att påtala. Vi ser risken som liten att studenter inte finns med på 
maillistan och menar därmed att studien har hög kvalitet. Då vi ovan för en dialog om närhet 
till arbetslivet och betydelsen av denna typ av under- eller överrepresentation kan man ställa 
sig frågande till varför vi, utöver de som studerar fyra års ekonomiutbildning, inte studerar de 
som läst fem år. Skälet är att vi ser praktiska svårigheter med att nå samtliga i denna utökade 
urvalsgrupp. 
 
Bell & Bryman beskriver vikten av generaliserbarhet. De menar att det endast går att 
generalisera sin studie till den population man tagit stickprov från (Bell & Bryman 2011, s. 
210). Här menar dock Johansson-Lindfors (1993, s. 95-96) att kännedom tillåter författaren att 
göra ett urval baserat på det subjektiva urvalet och på så vis fortfarande har möjlighet att 
generalisera studien. Vi ser gemensamma nämnare studenter emellan som skulle kunna tala 
för studiens generaliserbarhet. Sveriges civilekonomutbildningar är relativt standardiserade, 
med liknande antagningskrav och kursinnehåll (CareerOn, 2017). Tämligen vanligt är att en 
klass civilekonomer innehåller studenter från hela Sverige. Studenter tycks således vara 
flyttbara och enligt våra erfarenheter är det vanligt att blivande studenter söker till Sveriges 
samtliga civilekonomprogram för att förbättra chansen att bli antagen. För att understryka 
likheten mellan de studenter som läser civilekonomprogrammet har vi undersökt 
antagningsstatistik från höstterminen 2013. Ur nämnda statistik kan utläsas att 
antagningspoängen, vad gäller gymnasiebetyg, är snarlika när det kommer till de olika 
civilekonomutbildningarna i Sverige. I Linköping och Luleå är skillnaden i 
antagningspoängen som störst på 20,0 respektive 16,5 poäng, medan Karlstad, Jönköping, 
Örebro, Halmstad, Umeå och Borås alla ligger mellan 17,35 och 18,7 poäng (Universitets- 
och högskolerådet, 2013). Mellan civilekonomprogrammen återfinns således likheter i 
antagningspoäng, något som talar för att likvärdiga individer söker sig till respektive 
utbildning. Trots de likheter som finns i antagningspoäng och utbildningarnas utformning, kan 
vi inte säkert säga att urvalet representerar populationen. Vi landar härmed i att studien inte är 
generaliserbar till hela Sveriges civilekonomstudenter, men att likheter finns mellan 
studieorter. För att kunna uttala oss om populationen hade både ett större antal respondenter 
och fler universitet behövts undersökas.  

3.5 Bortfall 
Bortfall är enligt Winter (1982, s. 35) då respondenterna som ingår i en studies urval, av olika 
anledningar inte deltar i undersökningen. Wallén (1996, s. 63) beskriver problematiken kring 
bortfall och delar upp externt och internt bortfall. Externt bortfall handlar om att respondenter 
inte nås eller väljer att inte delta i en undersökning och internt bortfall sker när en respondent 
inte svarar på samtliga frågor i en undersökning (Wallén, 1996, s. 63). Winter (1982, s. 35-36) 
menar att bortfall kan vara slumpmässigt eller ej. Han menar att slumpmässigt bortfall inte 
innehåller mönster eller gemensamma nämnare bland de uteblivna respondenterna. Om ett ej 
slumpmässigt bortfall sker, bör forskaren undersöka varför gruppen inte deltar i studien och 
även anpassa sina slutsatser efter det (Winter, 1982, s. 35-36). Lantz (2014, s. 173) beskriver 
vikten av att redogöra för storleken på studiens bortfall samt ha i åtanke vilken betydelse 
bortfallet har för studiens empiriska resultat.  
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Totalt har 165 civilekonomstudenter blivit ombedda att besvara DIT-testet. Av dessa 165 
personer har 59 studenter besvarat enkäten. Procentuellt innebär det en svarsfrekvens på  
36 %, alltså ett externt bortfall på 64 %. Att inte fler svarat tror vi dels beror på enkätens 
längd och komplexitet och dels studenters allmänna inställning till enkäter. Att genomföra 
DIT-testet noggrant tar mellan 30-40 minuter och kräver koncentration. Av detta skäl tror vi 
att tiden är en stor bidragande faktor till bortfallet. Vi ser det som troligt, att respondenter 
börjat svara på enkäten men inte fullföljt den då den tagit för lång tid. Då vår urvalsgrupp 
själva skriver uppsats under denna period, kan det vara så att de inte upplever sig ha möjlighet 
att avsätta den tid som krävs för att genomföra enkäten. Vidare kräver DIT-testet 
koncentration för att förstå enkätens upplägg. Jämfört med andra, lättöverskådliga och snabbt 
besvarade enkäter så är denna enkät mer komplex och kräver en större arbetsinsats av 
respondenten. Studenternas allmänna inställning till enkäter kan också vara avgörande för 
bortfallet. Många företag och organisationer genomför enkätundersökningar via e-post och det 
kan leda till en känsla av ointresse för ännu en enkät.  
 
DIT-testet har, som vi tidigare nämnt, används vid ett flertal studier och det är genomgående 
att inre bortfall förekommer. Samtliga studier har testpersoner som, av något skäl, valt att inte 
genomföra hela enkäten. Vid den amerikanska studien gjord av Benling & Snodgrass (1996, 
s. 80-81) kunde 237 av 321 användbara svar utläsas från urvalet, alltså 74 %. Herington & 
Weavens (2007, s. 159-160) studie på ekonomistudenter fick 232 användbara svar av 369, 
alltså 63 %. Bortfall fanns, i något högre grad, även i Mohamed Saat et als., (2012, s. 220) 
studie, då de genomförde tre DIT-test i en jämförande studier av redovisningsstudenter i 
Malaysia. Första DIT-testet genomfördes i början av en termin, andra i slutet av terminen och 
den tredje sex månader efter avslutad termin. Här gick det att utläsa 113 användbara svar av 
340, alltså 33 %. I vårt fall fick vi som nämnts 59 svar. Av dessa kan vi inte använda 17 svar 
på grund av inre bortfall, där svaren varit ofullständiga och kan därmed inte inkluderas i det 
empiriska resultatet. Procentuellt ger det 71 % användbara svar och ett inre bortfall på 29 %. 
Det saknas information om nämnda studiers externa bortfall.  

3.6 Databearbetning och statistiska verktyg 
Respondenternas svar sammanställs automatiskt i Google forms i Word- eller Excelformat.  
Dessa svar behöver dock bearbetas för att kunna analyseras vid de statistiska testerna. Enligt 
Winter (1992, s. 53) är bearbetning av insamlad data nödvändig, då råmaterialet ofta är 
svårhanterligt. Efter datainsamling har vi manuellt tagit fram en DIT-poäng från 
respondenternas enkätsvar enligt manualen beskriven i avsnitt 3.2.4, varefter respondenternas 
separata DIT-värden sammanställts. Sammanställningen innehåller samtliga respondenters 
DIT-värde, samt kön, ålder och val av inriktning (Appendix 5). Vidare har resultaten 
kvantifierats och överförts till statistikprogrammet Minitab och SPSS där tester genomförts. I 
statistikprogrammen är huvudfokus att göra data överskådligt till empiriavsnittet, genomföra 
t-tester och ta fram standardavvikelser. Vidare har vi utfört ANOVA-test, regressionsanalys 
och en univariat variansanalys.  
 
Bell & Bryman (2011, s. 350) beskriver det faktum att kvantitativ data med fördel kan 
beskrivas med hjälp av diagram då de är lätta att tolka och förstå. De inledande frågorna i vår 
enkät; ålder och programinriktning har vi valt att redovisa med hjälp av ett cirkeldiagram och 
ett histogram för att få en snabb överblick på fördelningen i svarsfrekvens. Vidare modeller 
som används är boxplot-diagram, histogram, residualplot och scatterdiagram.  
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3.7 Metoddiskussion 
I stort är vi nöjda över det metodval vi gjort under arbetets gång. Det finns dock delar som vi i 
efterhand reflekterat över, om vi valt den bästa metoden. En av dessa delar berör vårt relativt 
stora bortfall, som vi kopplat samman med bland annat enkätens längd. Här tror vi att 
svarsfrekvensen hade gynnats av en kortare enkät. DIT-testet är utformat som sådant att det 
även kan utföras med tre frågor istället för de ursprungliga sex. För detta alternativ finns en 
annan rättningsmall att tillgå och korrelationstestet Cronbach Alpha för de tre frågorna är 
nästan lika högt som för testet i sin fulla längd, med ett värde på 0,7 jämfört med 0,8 
(Warming-Rasmussen., & Windsor, 2003, s. 81). Cronbach Alpha mäter intern konsistens, 
något som vid en enkätundersökning kan handla om att olika enkätfrågor, som undersöker 
samma sak, ska korrelera för att höja värdet på Cronbach Alpha. Ett högt värde på Cronbach 
Alpha, som högst kan uppgå till 1, visar på studiens reliabilitet (Winter, 1992, s. 51). Bell & 
Bryman (2011, s. 172) beskriver 0,8 som en godtagbar nivå på måttet Cronbach Alpha och 
om värdet understigs kan studien anses ha för låg reliabilitet. I vårt fall hamnar frågan om vi 
skulle ha använt tre eller sex frågor i gränslandet för vad som är användbart i frågan om 
reliabilitet. Då de tre frågorna på DIT-testet uppmätts till ett Cronbach Alpha-värde på 0,7 
vilket är för lågt i Bell & Brymans mening, känns det som rätt metodval att använda det 
ursprungliga DIT-testet med sex frågor när det gäller reliabilitet.  
 
Ytterligare en aspekt som vi tror till viss del negativt påverkat vår studie är urvalet. Vårt urval 
är Umeå universitets civilekonomstudenter, något som beror på ekonomiska och praktiska 
skäl. En större urvalsgrupp hade gjort studien generaliserbar. Hade det av ekonomiska och 
praktiska skäl varit möjligt att studera samtliga skolor som tillhandahåller 
civilekonomprogrammet över hela Sverige, hade vi i efterhand föredragit att göra det. 
Troligtvis hade fler enkätutskick till det större urvalet gett oss ytterligare svar, något som är 
till fördel vid statistiska undersökningar. Optimalt hade varit att fysiskt besöka samtliga 
universitet och ha möjlighet att kunna genomföra enkäten på plats i ett klassrum för en hög 
svarsfrekvens. 
 
Vidare har studien genomförts under en avgränsad period, våren 2017, vilket kan ha påverkan 
på resultatet. Om exempelvis en stor skandal uppmärksammats dagarna innan 
enkätundersökningen genomförts, skulle resultatet ha kunnat vara annorlunda. Detta då etisk 
resonemangsförmåga kan komma att påverkas av yttre faktorer. Vi tänker oss i och med detta, 
att samhällsklimat och rådande mediedebatt, kan inverka på studiens resultat. Vi kan inte 
påverka det rådande samhällsklimatet men det är av vikt att informera läsaren om perioden då 
undersökningen genomförts. 
 
Vid studiens slutskede har vi insett att resultatet skulle kunna förbättrats genom någon mindre 
förändring. Vi borde ha efterfrågat vilken inriktning på D-nivå studenterna valt. Studenter vid 
civilekonomprogrammet vid Umeå universitet kan välja om de ska studera Affärsutveckling 
och internationalisering, Finansiering, Management, Marknadsföring eller Redovisning under 
sin sjunde termin vid handelshögskolan (Umeå universitet, 2016b). Frågan hade kunnat bidra 
till svar när det gäller skillnader mellan de olika inriktningarna på D-nivå, vilket kan jämföras 
med andra studiers resultat. Det är också rimligt att anta att studenter har större inblick i vad 
de vill studera och senare arbeta med, när de kommer till studier på D-nivå. 
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4. Teoretisk referensram 
I följande avsnitt redogör vi för studiens teoretiska referensram. Avsnittet innehåller 
affärsetik, redovisningsteori och Hofstedes teori om kulturella skillnader, Kohlbergs teori om 
moralisk utveckling samt tidigare studier och information om DIT-testet. Samtliga avsnitt 
innehåller definitioner och tidigare forskning inom området. 

4.1 Affärsetik  

4.1.1 Begreppen etik och moral 
Koskinen (1995, s. 18-19) belyser skillnaden på begreppen etik och moral. Etik och moral 
används gärna tillsammans som ett gemensamt uttryck, men det finns en avgörande skillnad i 
ordens betydelse. Begreppen härstammar från det latinska samt det grekiska språket. Ordet 
etik kommer från de grekiska orden “ethos” och “ethiko’s” som betyder “seder och bruk”, 
respektive “något som har med karaktären att göra”. Uttrycken anger principer för hur en 
människa beter sig i ett socialt sammanhang, de innersta värderingarna hos en människa och 
förhållningssättet till livet i helhet. Begreppet moral har sitt ursprung i det latinska ordet 
“mores” vilket betyder “seder”. Vid översättning av ursprungsbegreppen är de lika, men 
betydelsen skiljer sig åt genom att moralen är kopplad till det sociala beteendet och etiken är 
kopplad till en människas karaktär (Brytting, 2002, s. 26). Ett exempel ur moralisk syn är att 
du inte alltid behöver uttrycka dina personliga åsikter om en bekants, enligt ens egen mening, 
osmakliga klädesplagg. Koskinen (1995, s. 24-25) benämner vidare etik som läran om moral. 
Moral är något som alla människor har, medvetet eller omedvetet. Detsamma gäller inte etik 
som är medvetet och går att kommunicera. 

4.1.2 Begreppet affärsetik 
Affärsetik eller företagsetik, är etik inom affärsvärlden. Affärsetik handlar bland annat om att 
rangordna och analysera det vi värderar; positivt eller negativt, medan moral i affärsvärlden 
handlar om att skapa ett konsekvensetiskt synsätt (Koskinen, 1995, s. 157). Enligt Frostensson 
(2011, s. 32-33) ska ett företags affärsetik vara i linje med företagets organisation. Vidare 
menar han att företagets etik, i vissa fall är en sammanslagning av företagets samtliga 
anställdas etik. Synen på affärer och personal kan visa på en persons etiska 
resonemangsförmåga. Koskinen (1995, s. 157-158) lyfter fram ett synsätt som är vanligt hos 
företagsledare, där denne ser det som sin enda uppgift att företaget ska gå med vinst och där 
ledaren varken har tid eller lust att lära sig om etik. Detta menar han visar på ett tydligt 
tankefel hos ledaren med en bristande etisk analys som grund.  
 
Affärsetik kan definieras på flera sätt. Brülde & Strannegård (2007, s. 24-25) beskriver 
affärsetik som “ett slags praktisk eller tillämpad etik där man ägnar sig åt de etiska problem 
som kan aktualiseras i samband med affärsverksamhet”. Brytting & Egels (2004, s. 6-7), 
använder två definitioner, en moralfilosofisk som vilar på ämnet etik, den andra med 
inriktning mot företagsetiska sakfrågor. Definitionerna följer nedan. 

 
“Företagsetik behandlar fenomen inom det ekonomiska livet (t.ex. köp, sälj, sparande, 

investeringar, marknadsföring, beslutsfattande, arbetsliv och ledarskap) utifrån ett 
moralfilosofiskt perspektiv med användning av en moralfilosofisk begreppsapparat.” 
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“Företagsetisk forskning är forskning som behandlar relevanta företagsetiska sakfrågor, 
d.v.s. etiskt kontroversiella eller uppmärksammade delar av näringslivets praktik.”  

 
Vidare menar Whetstone (1998, s. 177-179) att affärsetikens uppgift är att vägleda till bättre 
handlingar i affärsetiska frågor. Brülde & Stranngård (2007, s. 26) beskriver affärsetikens 
uppgift i att utforma kognitiva tekniker för beslutsfattare och att utveckla goda vanor samt 
praktisk visdom att använda sig av. Tanken är att genom moralfilosofin utveckla individers 
beslutsfattande genom att identifiera och uppmärksamma etiska problem, hitta lösningar på 
problemet och kunna argumentera för sitt val av lösning (Brülde & Stranngård, 2007, s. 26). 
Affärsetiska problem kan identifieras inom olika delar av samhället. Brytting & Egels (2004, 
s. 7-9) beskriver relevanta affärsetiska sakfrågor utifrån tre samhälleliga nivåer. På makronivå 
kan det handla om världshandel eller branschetik. Världshandel rör övergripande frågor som 
“fair trade” och debatten om globalisering medan branschetik handlar om etiska frågor som 
rör en viss bransch, exempelvis finansbranschen. På organisationsnivå beskriver de att företag 
står inför andra affärsetiska sakfrågor. Hit hör frågorna om barnarbete, etisk marknadsföring 
och korruption i företagens alla led. På mikronivå är det individen som står i centrum där 
frågorna bland annat handlar om yrkesetik och interna relationer. Yrkesetik är specifika frågor 
som rör en viss yrkeskategori, såsom säljare eller revisorer och berör ämnen som etik i 
samband med befordran, rekrytering, uppsägning och strejk (Brytting & Egels, 2004, s. 7-9). 
Bonnedahl et al., (2007, s. 133-134) menar att företagets sociala ansvar har fyra delar; 
ekonomiskt, lagligt, etiskt och filantropiskt ansvar. De menar att det ekonomiska ansvaret är 
störst och de övriga är av mindre vikt och det filantropiska ansvaret som bland annat handlar 
om att ge bistånd till dem som behöver, har företaget minst ansvar för i ordningen (2007, s. 
133-134).  

4.1.3 Tillämpad affärsetik 
Intresset för affärsetik har ökat markant efter millennieskiftets många skandaler. Amerika 
skakades av Enron-, Arthur Andersen- och WorldCom-skandalerna, medans Sveriges blickar 
riktades mot landets toppchefers generösa ersättningar med gigantiska belopp i bonusprogram 
(Brülde & Strannegård 2007, s. 11-12). Media har fyllts med berättelser om vad som ansetts 
vara oetiskt beteende i företagsvärlden och det fanns en tydlig efterfrågan av förändring från 
millennieskiftet och framåt. Frostensen (2011, s. 124-125) beskriver en förändring i 
diskussionen kring svensk affärsetik de senaste årtionden. Han menar att det under 1970- och 
1980-talet talades om affärsetik i politiska sammanhang. Framför allt diskuterades 
företagsdemokrati, frågan om makt i företagen och fackföreningars inflytande. Diskussionen 
har utvecklat sig till 2010-talets fokusering på den internationella kontexten. Aktuella frågor 
är svenska företags påverkan på verksamhet i andra, ofta mindre utvecklade länder 
(Frostensen, 2011, s. 125-126). Brülde & Strannegård (2007, s. 11-12) menar att en 
förändring skett efter millennieskiftets skandaler där Amerika år 2002 införde den så kallade 
SOX-lagen, eller Sarbanes-Oxley Act. Lagen innebär bland annat att den verkställande 
direktören och ledningsgruppen i ett företag, är skyldiga att rapportera alla sina 
aktievärderingar, samt avvikelser från dessa. Lagen har fått internationellt genomslag. De 
beskriver vidare att Sverige har infört en etik- och förtroendekommission i syfte att stärka 
förtroendet för näringslivet. Anledningen till kommissionen var, att ett näringsliv utan 
förtroende saknar genomslagskraft och ansågs skadligt för Sverige (Brülde & Strannegård 
2007, s. 11-12). 
 



  

   27 

Brülde & Strannegård (2007, s. 13-14) ställer sig frågan var intresset för affärsetik kommer 
ifrån och nämner moraliskt förfall, etiska lågvattenmärken i media och ökad insyn med 
teknikens utveckling som möjliga förklaringar till det stora intresset. Enligt Brytting (2005, s. 
18-20) har intresset för affärsetik i Sverige vuxit fram från materialismen, 2000-talets tekniska 
utveckling och den gamla skattelagstiftningen som gjorde det möjligt för en skattemässig 
gråzon, mellan olaglig skatteflykt och en tveksam, men laglig skatteplanering. Frågan om 
affärsetik har riktats mot den ekonomiska aspekten. Brytting (2005, s. 18-20) menar att det nu 
finns möjlighet att göra gott i flera hänseenden, men att risken att göra ont är större än 
någonsin. Han menar att handlingsutrymmet och möjligheten till individens fria val ger 
bränsle i den etiska debatten. Bonnedahl et al., (2007, s. 178-179) beskriver problematiken 
kring det faktum att juridiska ramverk bidrar till att företag drivs med vinstsyfte. De menar att 
företag som lyder under aktiebolagslagen, i första hand drivs med syfte att producera vinst åt 
sina aktieägare. Etiskt handlande kommer i andra hand efter att den ekonomiska vinsten är 
säkrad. Ägare och ledning kan omprioritera, men det hör inte till vanligheten (Bonnedahl et 
al., 2007, s. 180-181). 
 
Vad gäller forskningen inom affärsetik är den utbredd inom flera delar av världen. Beets-
Douglas et al., (2013, s. 202-203) redogör för de i dagsläget 24 främsta akademiska tidskrifter 
som innehåller affärsetik, här lyfts Journal of Business ethics och Business ethics Quarterly 
fram som de främsta. I Amerika har affärsetik eller business ethics, varit ett starkt akademiskt 
område sedan 1970-talet medan det i Europa har vuxit fram först på 1980-talet (Brülde & 
Strannegård, 2007, s. 14). Mellan 1983 och 1989 startades sex stycken professurer i 
företagsetik vid europeiska universitet (Bryttning & Egels, 2004, s. 3). Brülde & Strannegård 
(2007, s. 14), menar att Sverige var sena med att anamma den affärsetiska forskningen och 
framhåller det faktum att det dröjt till mitten av 1990-talet förrän det gick att läsa kurser i 
affärsetik vid svenska högskolor eller universitet. Childs (2012, s. 225-230) menar att det 
finns ett stort behov av utbildning i affärsetik hos ekonomistudenter. Childs undersöker 
studenter vid ett kanadensiskt universitet genom ett ekonomiskt experiment, vilket visar att 
förstaårsstudenterna som deltog i studien, har upp till dubbelt så hög benägenhet att agera 
oetiskt jämfört med studenter inom andra ämnesområden. McNair & Milam (1993, s. 797-
799) har undersökt vilken typ av undervisning redovisningsstudenter får i affärsetik, vilka 
metoder som används och vilka problem som finns vid inlärningen. Resultatet visar att lärarna 
önskar mer undervisning i affärsetik och att problemen ligger i tidsbrist och undermåligt 
undervisningsmaterial om affärsetik (McNair & Milam, 1993, s. 807-809). 
 

4.1.4 Affärsetik i utbildningen på handelshögskolan vid Umeå universitet 
Affärsetik finns representerat i olika delar av Umeås universitets civilekonomprogram. I 
mångt och mycket är de fyra civilekonomprogrammen snarlika varandra vad gäller kurser, 
detta då flertalet kurser finns med i samtliga programinriktningar (Umeå universitet, 2016b). 
Exempelvis studeras juridik, nationalekonomi och statistik av samtliga studenter (Umeå 
universitet, 2016b). I flertalet kurser berörs affärsetik. I företagsekonomi A behandlas 
exempelvis ämnet affärsetik under kurserna inom marknadsföring och organisation (Umeå 
universitet, 2016a). Utöver de kurser som studeras av samtliga civilekonomstudenter återfinns 
valbara kurser. Här finns bland annat kurser med tydligare inriktning mot affärsetik såsom 
“Service Marketing and Marketing Ethics and Sustainability” på C-nivå som i allra högsta 
grad innehåller affärsetik (Umeå universitet, 2012). Vidare kan studenter vid 
handelshögskolan på D-nivå välja bland fem specialiseringar inför det fjärde året, dessa är 
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affärsutveckling och internationalisering, marknadsföring, redovisning, finansiering och 
management (Umeå universitet, 2016b). Samtliga inriktningar berör affärsetik under kursens 
gång (Umeå universitet 2016c; Umeå universitet 2016d; Umeå universitet 2016e; Umeå 
universitet 2016f; Umeå universitet 2016g). I kursplanen för hela civilekonomprogrammet har 
handelshögskolan i Umeå även ett uppsatt lokalt mål som lyder “Visa förmåga att integrera 
etiska och hållbara resonemang vid analys, värdering och beslut” (Umeå universitet, 2013). 
Vidare har Handelshögskolan i Umeå två starka forskningsområden, varav det ena är Institutet 
för hållbarhet och företagsetik (Umeå universitet, 2015).  

4.2 Redovisningsteori och Hofstedes teori om kulturella skillnader 
Utöver att besvara studiens problemformulering, vill vi föra en diskussion kring det empiriska 
resultatet i förhållande till redovisningsteori och Hofstedes teori om kulturella skillnader. Detta görs 
för att belysa eventuella geografiska och kulturella skillnader länder emellan vad gäller exempelvis 
lagstiftning och könsroller, i förhållande till DIT-resultatet. Skälet till att vi valt just Redovisningsteori 
beror dels på det faktum att geografiska skillnader härigenom är tydliga, och dels på vårt intresse för 
redovisning. Hofstedes teori om kulturella skillnader har vi valt med tanke på det faktum att Hofstede 
är framstående inom både forskningen inom kulturella skillnader och när ämnet kopplas till affärsetik. 
Vidare används Hofstedes teori för att resonera kring resultatets påverkansfaktorer. Teorierna beskrivs 
nedan. 

4.2.1 Redovisningsteori 
Det finns ett flertal definitioner på begreppet redovisning. En definition beskriver begreppet 
redovisning som en tjänst med syfte att tillhandahålla kvantitativ finansiell information med 
syfte att vara behjälplig vid ekonomiskt beslutstagande (Riahi-Belkaoui, 2000, s. 32). En 
sammankoppling av definitionen ovan med ordet teori ger en förklaring till “accounting 
theory”, eller redovisningsteori. Redovisningsteori är således teorier om hur företag ska 
använda sig av kvantitativ information för att fatta ekonomiska beslut.  
 
Utöver försök att utforma en definition av begreppet redovisningsteori, har försök att skapa en 
generell internationell redovisningsteori genomförts (Riahi-Belkaoui, 2000, s. ix; s. 67). 
Schweikart (1992, s. 471-472) menar att forskningens huvudfokus, fram till år 1992, har legat 
på att omvandla information till affärsbeslut, trots att etik anses vara en viktig del av 
redovisningen. När det kommer till redovisning används olika standarder beroende på vilket 
land man befinner sig i (PWC, 2016). Beträffande redovisning, närmare bestämt internationell 
redovisning, talas det om ett universellt system som kan användas i alla länder. Internationell 
redovisning innefattar således praktik och principer som är allmänt accepterade i flertalet 
länder (Riahi-Belkaoui, 2000, s. 480). Ahmed Riahi-Belkaoui (2000, s. 480), professor i 
redovisning, talar om att förstå nationella olikheter i redovisning länder emellan, för att kunna 
implementera en universell redovisningsteori. Han menar att de olikheter som beskrivs är 
bland annat ekonomisk utveckling, affärskomplexitet, politisk övertygelse, samt lagar och 
regler. Även Choi & Meek (2011, s. 1) talar om internationella skillnader, där de nämner 
politisk struktur, lagstiftning, företagsrisker och affärsmetoder som skiljer sig åt när det 
kommer till hur redovisning genomförs runt om i världen. Även Nobes & Parker (2008, s. 25-
30) talar om internationella skillnader i redovisning och nämner precis som Riahi-Belkaoui 
lagstiftning och politik, samtidigt som de även beskriver kulturens betydelse, samt vikten av 
vem som tillhandahåller pengar inom en ekonomi som betydelsefulla när det kommer till 
internationella skillnader. Mellan Choi & Meek, Nobes & Parker och Riahi-Belkaoui finns 
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således en överensstämmande syn när det kommer till diskussionen om skillnader i 
internationell redovisning.  
 
Gällande de lagar och regler som råder i ett land, kan det handla om generell eller skyddande 
lagstiftning (Riahi-Belkaoui, 2000, s. 485). En aspekt som kan tänkas påskynda utvecklingen 
av en internationell redovisningteori är den ökande globaliseringen. Globalisering innebär 
länders utveckling mot en universell standard i fråga om ekonomi, handel, kultur och politik 
(NE, 2017). Zolo (2007, s. 48) menar att mängden internationell lagstiftning ökar. Vidare 
målar Riahi-Belkaoui (2000, s. 485) upp Skandinavien som en grupp av länder med utvecklad 
ekonomi, låg tillväxt och stabil valuta. Skandinaviens lagstiftning är socialt inriktad och 
befolkningsmängden är stabil. Han beskriver hur Amerika tillhandahåller högutvecklade 
industrier med stort fokus på innovation och ett minimum av kommersiell- eller 
företagslagstiftning. Vi ser att det finns tämligen stora skillnader mellan Amerika och 
Skandinavien. Skillnader råder även mellan dessa två exempel och övriga länder i världen. 
Storbritannien har, enligt Riahi-Belkaoui (2000, s. 485), ett starkt band till moderlandet, något 
som speglas i lagstiftning och genom administration. Företag i Storbritannien är utvecklade 
även om de har en tydlig traditionell syn (Riahi-Belkaoui, 2000, s. 485). Vidare menar Riahi-
Belkaoui att Asien, bortsett från Japan, har anammat mycket av sin affärsetik från 
västvärlden, även om de i vissa fall orsakar krockar mellan kulturella normer. Många länder i 
Asien har höga befolkningstal och är i jämförelse med västvärlden, underutvecklade (Riahi-
Belkaoui, 2000, s. 486). Riahi-Belkaoui menar att affärsutveckling i många fall handlar om 
ren byteshandel. 

4.2.2 Hofstedes teori om kulturella skillnader 
Geert Hofstede (1991, s. 236) belyser internationella och kulturella skillnader mellan 
befolkningars värderingar. Hofstede är en Nederländsk, framstående forskare inom 
socialpsykologi som tagit fram den välanvända kulturdimensionsteorin (Geert Hofstede, u.å.). 
I Sverige, liksom i andra länder råder olika lagar och regler som i någon mån speglar våra 
värderingar. Detta är tämligen vedertaget. Teori om de kulturella skillnaderna länder emellan 
har målats upp av Hofstede (1991, s. 236). Han undersöker fem dimensioner som har 
empiriskt stöd för inverkan på kulturella skillnader. Hofstede bygger sin 
kulturdimensionsteori på sin världsomfattande studie på människor från 50 nationaliteter 
mellan 1967-1973 (Hofstedecentre, u.å.a). De fem dimensionerna benämns i tabell 3. 
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Hofstedes fem kulturdimensioner  

Avstånd till makt 

Osäkerhetsundvikande 

Individualism mot kollektivism 

Maskulinitet mot femininitet 

Lång- eller kortsiktig framtidsorientering 

Tabell 3: Hofstedes fem kulturdimensioner. 

Källa: Hofstede (1991, s. 236). 

“Avstånd till makt”, handlar enligt Hofstede (2003, s. 29) om hur individer relaterar till att 
maktfördelningen i ett land är ojämlik. Den andra dimensionen “osäkerhetsundvikande” 
handlar om hur individer förhåller sig till osäkerhet kring framtiden. Dimensionen berör hur 
individer i samhället försöker hantera stress genom att minska osäkerhet. För individer i 
kulturer med höga värden i denna dimension, föredras tydliga sociala normer och regler. Den 
tredje dimensionen “individualism mot kollektivism” rör individens integration i olika 
grupper. I länder som anses vara kollektivistiska har individerna en stark känsla av att, genom 
sin kultur, tillhöra en livslång grupp eller organisation. Ett land med individualistiska 
tendenser innehåller i större utsträckning individer som förväntar sig kunna välja den grupp 
eller organisation de ska tillhöra (Hofstede, 2003, s. 29). Exempelvis rankas Latinamerika ha 
höga kollektivistiska värden, medan USA ses som individualistiska (Hofstedecentre, u.å.b). 
Nästa dimension, är enligt Hofstede (2003, s. 29), “maskulinitet mot femininitet” som 
relaterar till vilken emotionell roll män och kvinnor har. De kulturer som rankas som feminina 
lägger stor vikt vid relationer och livskvalitet, medan maskulina kulturer anses värdera 
rikedom, självsäkerhet, materiella ting och konkurrens. Sverige antas ha en av världens mest 
feminina kulturer (Hofstedecentre, u.å.c). Den femte och sista dimensionen innefattar “lång- 
eller kortsiktig framtidsorientering”, vilket handlar om huruvida individens fokus riktas mot 
nutiden eller mot framtiden. Kulturer med långsiktig framtidsorientering prioriterar ordnade 
relationer genom status och sparsamhet, medan den kortsiktiga framtidsorienteringen lägger 
stor vikt vid att återgälda gåvor och tjänster, samt att “rädda ansiktet”. Kina är ett exempel på 
ett land med långsiktig framtidsorientering (Hofstedecentre, u.å.d).  
 
Det finns en rad affärsetiska studier som stammar från Hofstedes forskning. I Harrison et als., 
(1994, s. 242) studie undersöks möjligheten att förklara och förutse filosofiska skillnader i 
organisationer och kontrollsystem mellan Australien, Amerika, Hong Kong och Singapore. 
Harrison et als., (1994, s. 242) resultat visar på en signifikant, kulturell inverkan på skillnader 
i organisation och kontrollsystem mellan nämnda länder. Hofstede närvarar även i Merchant 
et als., (1995, s. 619) forskning, som ämnar undersöka skillnad mellan Amerika och Taiwan i 
mätning och utvärdering av belöningssystem. Resultatet tyder på att individer från Taiwan har 
mindre långtidsfokus än amerikaner. Även Harrison & Mckinnon (1999, s. 483) är forskare 
som genom sina studier av kulturella skillnader inom management control systems, nyttjar 
Hofstedes teorier. Även Chow et al., (1999, s. 441) forskar om kulturella skillnader och även 
de använder sig av Hofstedes forskning. Hofstedes forskning är utgångspunkten i O´connors 
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(1995, s. 383) studie om kulturella skillnader mellan lokala och utländska chefers syn på 
vikten av en budget. 
 
Trots att Hofstedes forskning använts som teori vid ett flertal studier är forskningsvärlden inte 
enhälligt positiva till hans resonemang. En av dem som ställer sig frågande är Kirkman et al., 
(2006, s. 286), som har sammanställt studier med utgångspunkt från Hofstedes teori. De 
menar att den kritik som riktats mot teorin framför allt har handlat om att de fem 
kulturdimensionerna är alltför förenklade, att den ursprungliga undersökning Hofstede gjort 
begränsats till ett enda multinationellt företag, samt det faktum att teorin inte tar hänsyn till att 
kultur förändras över tid. Koveos & Tang (2008, s. 1045) har undersökt om Hofstedes teori 
tar hänsyn till kulturella förändringar över tid. De kommer fram till att två av Hofstedes 
kulturdimensioner, är konstanta oberoende av tid medan tre av dem; “individualism mot 
kollektivism”, “lång- eller kortsiktig framtidsorientering” och “avstånd till makt” förändras 
inom överskådlig tid. Även Kwon et al., (2016, s. 88-89) har forskat kring Hofstedes teorier 
och fokuserat på den kritik som framförts, gällande kulturella förändringar över tid. Kwon et 
als., studie visar att de olika kulturdimensionerna förändras över relativt kort tid och att 
förändringar sker i olika hastighet. Hofstede däremot, menar att kultur kan ta upp till en 
generations livstid att förändra (Hofstede, 2001, s. 34). Samtlig kritik som riktats mot 
Hofstedes teori om kulturdimensioner är relevant att ha i åtanke vid användning av teorin, 
något vi tagit hänsyn till i vårt analysavsnitt. I vår studie diskuterar vi Hofstedes teorier i 
relation till DIT-resultat och för en dialog om eventuella kulturella skillnader kan förklara 
DIT-resultatet.  

4.3 Kohlbergs teori om moralisk utveckling 
DIT-testet är använt inom flera forskningsområden samt i en rad företagsekonomiska 
undersökningar (Center for the Study of Ethical Development, 2016a). DIT-testet bygger på 
Kohlbergs forskning inom kognitiv psykologi (Rest, 1979 s. 14). Kognitiv psykologi 
behandlar hur människor inhämtar och bearbetar information, det vill säga 
informationsprocessen (Nationalencyklopedin, 2017b). Den första empiriska forskningen 
inom ämnet kognition kom enligt Lundh et al., (1992, s. 7-28) i början av 1800-talet, då 
Francis Galton undersökte fri association, samt människors förmåga att skapa en mental bild. 
Trots forskning kring kognitiv psykologi, fanns inget allmänt erkännande inom området 
förrän under 1950- och 1960-talet då forskningen slog igenom (Lundh et al., 1992, s. 7-28). 
Killen & Smetana (2006, s. 29-31) sammanställer i sin bok om moralisk utveckling från 2006, 
betydande studier inom området. Här lyfts kognitiv psykologi och moralisk utveckling fram 
som framstående inom nutida forskning.  
 
Redan innan den kognitiva forskningens genombrott har Kohlberg förespråkat kognitiv 
utveckling. Kohlberg menar att människor bör ses som föränderliga; de tolkar händelser som 
sker och miljön utgör sammanhanget. Som en del av sin forskning har han även konstruerat 
en metod där etisk resonemangsförmåga bedöms. (Rest, 1979, s. 7) 

4.3.1 Kohlbergs tre nivåer om moralisk utveckling 
Kohlberg (1981, s. 17-18) beskriver tre nivåer av etisk resonemangsförmåga som innefattar 
“premoralisk”, “konventionell” och “principiell” nivå. Dessa tre nivåer kan även delas upp i 
sex stadier. Den första nivån, premoralisk, innefattar individer med låg förmåga att resonera 
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etiskt, medan den sista nivån är till för dem som har en väl utvecklad förmåga att resonera 
etiskt.  
 

Nivå Stadium Motivation för moraliskt beteende 

Premoralisk 
1 Lydnads- och strafforientering 

2 Naiv egoistisk orientering 

Konventionell 
3 Anpassning 

4 Lag och ordning 

Principiell 
5 Ömsesidig social orientering 

6 Universell etisk orientering 

  
Tabell 4: Kohlbergs tre nivåer och sex stadier i moralisk utveckling. 

Källa: Kohlberg (1981, s. 17-19). 

 
4.3.1.1 Premoralisk nivå 
Kohlberg beskriver personer som befinner sig på den premoraliska nivån som egoistiskt lagda 
och underlydande, för att undvika bestraffning (Kohlberg, 1981, s. 17). Den överordnade kan 
exempelvis vara en förälder eller en chef. Den premoraliska nivån styrs av tanken om rätt och 
fel, bra och dåligt och här tas ingen hänsyn till att andra människor kan vara av en annan 
åsikt. En person på denna moraliska nivå handlar utifrån sin egen vinning och vänliga 
handlingar förväntas återgäldas med en gentjänst (Lickona, 1976, s. 32-33). Inom den 
premoraliska nivån återfinns stadie ett; lydnads- och strafforientering samt stadie två; naiv 
egoistisk orientering (Kohlberg, 1981, s. 17). Stadiet lydnads- och strafforientering handlar 
om att lyda det man blivit tillsagd, medan stadiet naiv egoistisk orientering, kännetecknas av 
viljan att tillfredsställa sina egna behov och i viss grad andras. Uttrycket “You scratch my 
back and I’ll scratch yours.” karakteriserar det andra stadiet. På den premoraliska nivån följs i 
synnerhet de regler som överensstämmer med personens egna intressen (Lickona, 1976, s. 32-
33).  
 
4.3.1.2 Konventionell nivå 
Den konventionella nivån handlar bland annat om ett ökat konsekvenstänkande jämfört med 
den tidigare nivån. Personer med ett moraliskt tänkande på den konventionella nivån 
inkluderar människor i sin närhet i övervägandet vid moraliska beslut, här exemplifieras 
familjen, arbetsgruppen eller den egna nationen (Kohlberg, 1981, s. 18). Omtanken sker 
oberoende av direkt eller personlig vinning. Vidare beskriver Lickona (1976, s. 32-33) att det 
som gynnar gruppen i helhet, är rätt och det som missgynnar gruppen, är fel enligt den 
konventionella nivån. Den konventionella nivån utgörs av det tredje stadiet; anpassning och 
det fjärde stadiet; lag och ordning. Stadiet anpassning, handlar om att personen agerar på ett 
sådant sätt som anses social acceptabelt (Lickona, 1976, s. 32-33). Individen på den 
konventionella nivån, beter sig på ett sätt som tillfredsställer eller hjälper andra i ett typiskt 
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“snäll flicka/pojke”-synsätt. Att framstå som vänlig är enligt Kohlberg (1981, s. 18) ett 
genomgående tema för detta stadie. I det fjärde stadiet lag och ordning, ser personen sig som 
en del av någonting större för att samhället ska fungera med hjälp av lag och ordning. I stadiet 
beskrivs ett systemperspektiv, där rätt beteende handlar om att uppfylla sina åtaganden, med 
anledning av att lagar och regler bidrar till systemets fortgående (Lickona, 1976, s. 32-33). 
 
4.3.1.3 Principiell nivå 
Den tredje nivån benämns som den principiella nivån och handlar i stor utsträckning om 
moralisk mognad. Kohlberg (1981, s. 18) beskriver här, hur individer på den principiella 
nivån anstränger sig för att definiera moraliska värderingar och att vad som anses rätt varierar 
utifrån person och situation. Detta till trots finns överordnade rättigheter, såsom rätten till liv 
och frihet. På den principiella nivån återfinns stadie fem; ömsesidig social orientering och 
stadie sex; universell etisk orientering. I det femte stadiet ses lagar som en del av ett socialt 
kontrakt som alla i samhället är en del av. Samhället får en större betydelse i detta stadie och 
en gemensam tankegång är resonemanget om “största möjliga lycka för största möjliga antal 
människor” (Lickona, 1976, s. 32-33). I detta stadie anammas, att det som är moraliskt rätt, 
inte alltid är rätt i lagens mening. Kohlberg (1981, s. 18) menar att det sjätte och sista stadiet 
handlar om att individen inte har en bestämd uppfattning om vad som är rätt eller fel, utan att 
en handling ska vara etiskt försvarbar. Vid tillfällen när lagstiftning skiljer sig från de etiska 
principer individen har, går de etiska principerna före (Lickona, 1976, s. 32-33). Ett exempel 
är mänskliga rättigheter som, enligt tankesättet, bör överträffa lagstiftning. Den principiella 
individen är medveten om uppsatta regler, förstår varför de finns och de bakomliggande 
principerna och tar beslut som är styrda av etiska principer framför regler (Kohlberg, 1981, s. 
18). 

4.3.2 Studier med Kohlberg som utgångspunkt 
Det finns ett flertal studier med ursprung i Kohlbergs forskning. Rest (1979, s. 13-14) 
beskriver ett exempel på en sådan studie som handlar om barns sociala kunskap. Studien är 
författad av Damon, Selman och Turiel. I sin studie har Damon och hans kollegor formulerat 
och presenterat sociala frågeställningar för barn i individuella intervjuer. Mellan Kohlbergs 
och Damon et als forskning finns skillnader i mätmetoder och hur social utveckling 
klassificeras, men att inspirationen kommer från Kohlbergs forskning syns tydligt, inte minst i 
det övergripande tillvägagångssättet (Rest 1979, s. 13-14). Ytterligare forskning, med 
utgångspunkt i kognitiv resonemangsförmåga, kan kopplas samman med Kohlberg via 
“cognitive moral development”, även kallat CMD. Kohlberg har bidragit till CMD-
forskningens kärna, och därmed också forskning som grundas i CMD (Goolsby & Hunt, 
1992, s. 55-56). Ett exempel på en studie som bygger på CMD är gjord av Ferrell & Gresham 
(1985, s. 95) och har som syfte att integrera nyckelbeslut i etiskt och oetiskt beteende i en 
beredskapsmodell i flera steg.  
 
Forskning som hämtat inspiration från Kohlbergs moraliska utvecklingsstadier har bemötts 
både positivt och negativt från psykologer och forskningsvärlden. En kritik som riktats mot 
Kohlbergs forskning innefattar möjligheten att applicera studien på alla kulturer, något som 
Kohlberg påstår vara möjligt (Snarey, 1985, s. 202). I en studie från 1985 granskar Snarey 
studier om moralisk utveckling och hur den skiljer sig åt kulturellt, för att sedan kunna ta 
ställning till om Kohlbergs teorier går att acceptera universellt (Snarey, 1985, s. 202-229). Det 
han kommer fram till, är att Kohlbergs teorier rimligen kan korsa kulturella gränser, givet 
vissa förutsättningar såsom förståelse för språk samt att respondenten kan relatera till de 
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sammanhang som frågorna berör. Om vi applicerar Snareys kritik på vår studie behöver vi ta 
ställning till testpersonens språkkunskap och deras förståelse för de ämnen frågorna berör. För 
att presentera vår syn på testpersonens förståelse exemplifierar vi en av Kohlbergs 
problemformuleringar, nämligen historien om “Hienz and the drug”. I berättelsen ombeds 
respondenten besvara frågan huruvida en man bör stjäla droger till sin svårt cancersjuka fru 
(Kohlberg, 1981, s. 12-13). I en kultur med en begränsad medicinsk kunskap blir det 
problematiskt att ta ställning till det moraliska dilemmat om medicinens betydelse. Vår studie 
genomförs i ett modernt samhälle, vilket gör att förståelsen av DIT-testets berättelser inte bör 
vara ett problem. Inte heller det faktum att testet kommer att genomföras på engelska ser vi 
som problematiskt. Delar av respondenternas ekonomiutbildning innehåller som nämnts, 
kurser på engelska, vilket är ett språk de förväntas kunna.  
 
I vår studie utgör Kohlbergs teorier en viktig del genom sin representation i DIT-testet. Av 
detta skäl finner vi det viktigt att visa på relevansen i Kohlbergs teorier. Vi har ovan nämnt 
både direkt och indirekt delaktighet av Kohlbergs forskning, dels i form av närvaro som grund 
till olika teorier, men också i studier som direkt syftar till att utreda Kohlbergs teorier och 
relevans. I vår studie är Kohlbergs närvaro indirekt.  

4.4 Tidigare studier  
Ett flertal forskare har använt DIT-testet inom en mängd områden. Förutom den uppenbara 
kopplingen till psykologi och beteendevetenskap används testet även inom medicin, teknik 
och ekonomi i stor utsträckning (Center for the Study of Ethical Development, 2016c). Day & 
Nichols (1982, s. 201) använder DIT-testet vid jämförande av etisk resonemangsförmåga hos 
grupper jämfört med individer. Fisher & Sweeney (1998, s. 905) använder DIT-testet för att 
jämföra politiska attityder med etisk resonemangsförmåga. Giammarco (2016, s. 26) har 
nyligen forskat kring personlighet och individuella skillnader med hjälp av DIT-testet. Centret 
för studier inom etisk utveckling har gjort en sammanställning på DIT-testets användande de 
senaste tio åren och visar att testet använts minst 100 gånger under denna period (Center for 
the Study of Ethical Development, 2016c). Moon (1985, s. 21-25) gjorde tidigt en 
sammanställning över DIT-testets användning världen över och beskriver det faktum att DIT-
testet år 1985, utförts i 20 olika länder. DIT-testet är främst använt i Amerika, men det finns 
exempel på svenska studier. I Sverige är DIT-testet använt i en medicinsk studie gjord vid 
Växjö universitet, studien undersöker självuppfattning i samband med stress (Sivberg, 1998, 
s. 3-21). Det finns även studenter som skrivit uppsatser inom ekonomi som använt DIT-testet. 
I en kandidatuppsats av Khan & Tsitinidis (2009, s. 32-34) har DIT-testet använts på svenska 
revisorer vid en jämförelse av svenska, danska och amerikanska revisorer. Studien visar att 
svenska revisorer är på en genomsnittligt lägre nivå av etisk resonemangsförmåga än de 
danska och amerikanska revisorerna. Studenterna Johansson & Jonasson (2010, s. 37-38) har 
använt DIT-testet vid undersökning av bankpersonals etiska resonemangsförmåga vid sin 
kandidatuppsats. Vi är, vad vi vet, ensamma om att undersöka den etiska 
resonemangsförmågan hos studenter i Sverige.  
 
I den generella användningen av DIT-testet kan specifika grupper urskiljas. Exempelvis har 
testet använts på studenter världen över. Chan & Ma (1987, s. 491) var tidiga med att använda 
DIT-testet på kinesiska studenter och genomförde en studie i syfte att undersöka eventuella 
skillnader mellan män och kvinnors etiska resonemangsförmåga. Även Glover & Kuyel 
(2010, s. 463) har undersökt studenter, här genom en jämförelse av amerikanska och turkiska 
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studenter, där utgångspunkten har varit att undersöka kulturella skillnader. Studien visar en 
skillnad i medelvärde och att de turkiska studenterna når ett högre DIT-värde. Vidare har 
Jeffrey (1993, s. 86) undersökt amerikanska studenter som studerar olika universitetsprogram; 
studenter inom humaniora, redovisningsstudenter samt övriga ekonomistudenter. Jeffreys 
studie undersöker skillnaden i etisk resonemangsförmåga mellan programmen samt mellan 
årgångarna. Studien visar att studenterna med inriktning mot redovisning besitter den högsta 
etiska resonemangsförmågan och att femteårsstudenterna har högre etisk 
resonemangsförmåga än de som studerat kortare tid.  
 
Forskningen inom området är motsägande. Behling & Snodgrass (1996, s. 79-84) har även 
dem undersökt ekonomistudenter och jämfört dessa med andra program inom humaniora, 
samhällsvetenskap och naturvetenskap. Resultatet visar ingen signifikant skillnad mellan de 
olika studenternas etiska resonemangsförmåga. Clarke et al., (1996, s. 477) har använt DIT-
testet på studenter vid en studie av kulturella skillnader mellan amerikanska och irländska 
ekonomistudenter. Studien visar ingen signifikant skillnad mellan de två grupperna, men i 
båda fallen går det att urskilja en högre etisk resonemangsförmåga hos kvinnor än hos män 
(Clarke et al., 1996, s. 486). Dellaportas (2004, s. 48) undersöker kulturella skillnader mellan 
redovisningsstudenter från Australien och Malaysia under sitt examensår med hjälp av DIT-
testet. Studiens resultat visar att det inte finns stöd för att kulturella skillnader skulle ha 
påverkan på den etiska resonemangsförmågan (Dellaportas, 2004, s. 61-62). 
  
Vidare studier har gjorts för att jämföra ekonomistudenters olika inriktningar. Herington & 
Weaven (2007, s. 154) har jämfört marknadsföringsstudenter med övriga ekonomistudenter 
vid ett amerikanskt universitet, med hypotesen att studenter inom marknadsföring har lägre 
etisk resonemangsförmåga än övriga ekonomistudenter. Forskarna undersökte om ämnet 
marknadsföring attraherar studenter med låg etisk resonemangsförmåga. Hypotesen förkastas 
men forskarna resonerar kring det oetiska beteendet inom marknadsföring som en produkt av 
branschens agerande och viljan att göra ekonomisk vinst (Herington & Weaven, 2007, s. 160-
163). Studenter inom redovisning är en grupp som blivit kraftigt analyserade med hjälp av 
DIT-testet. Chan & Leung (2006, s. 436) har undersökt kinesiska redovisningsstudenter med 
hjälp av DIT-testet. Bean & Bernandi (2008, s. 9) har sammanställt 25 studier gjorda på 
studenter inom redovisning med syfte att kunna dra slutsatser om målgruppen. Resultatet visar 
att det finns empiriskt stöd för att kvinnliga studenter har högre etisk resonemangsförmåga än 
manliga, samt att fler studieår resulterar i högre etisk resonemangsförmåga (Bean & Bernandi, 
2008, s. 18).  
 
Ovan nämnda studier är sammanställda i en tabell nedan. I tabellen finns endast 
undersökningar gjorda på ekonomistudenter med hjälp av DIT-testet. Samtliga p-värden som 
använts är studiens senaste p-värden. Med det menas att om studien undersöker studenters 
etiska resonemangsförmåga vid två tillfällen, har vi avläst det senaste p-värdet för att få siffror 
som bäst speglar nuet. Vid de tillfällen flera studier har gjorts på ekonomistudenter i ett land 
med hjälp av DIT-testet, har vi noterat samtliga p-värden och tagit ett genomsnitt av dessa. 
Att vi beräknat ett genomsnitt beror på att vi i vårt analysavsnitt ämnar jämföra resultaten. 
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Figur 1: Sammanställning över ekonomistudenters etiska resonemangsförmåga uppmätt med 

DIT-testet i fem olika länder. Mer detaljerad information återfinns i appendix 3. 

 
Mohamed Saat et al., (2012, s. 215) har studerat redovisningsstudenter vid sex olika 
universitet i Malaysia där studenter genomfört DIT-test innan och efter undervisning i 
affärsetik, samt efter sex månader genomförd praktik i redovisningsbranschen. 
Frågeställningen i studien undersöker möjligheten att genom utbildning i affärsetik, stärka 
studenters etiska resonemangsförmåga, något som har empiriskt stöd (Mohamed Saat et al., 
2012, s. 215). Andra forskare påvisar tveksamhet. Jones (1989, s. 73) uppmärksammar 
välkända skolor, såsom Harvard, MIT och Georgia Tech som ställer sig frågande till om det 
faktiskt går att lära ut affärsetik. I studien används DIT-testet för att jämföra skillnaden innan 
och efter obligatorisk undervisning i affärsetik under en kortare period, mot att läsa en hel 
kurs som studenten själv valt (Jones, 1989, s. 73-94). Resultatet visar att studenter som har 
valt en kurs inom etik, utvecklat en hög etisk resonemangsförmåga efter perioden, medan 
studenterna som deltar i den obligatoriska kursen, inte visar en lika stark utveckling inom 
affärsetik (Jones, 1989, s. 73-94). 
 
Buchan & Flynn (2016, s. 116) har forskat kring effekten i etisk resonemangsförmåga hos 
ekonomistudenter innan och efter införandet av SOX, samt undervisning i affärsetik. SOX, 
infördes i Amerika runt millennieskiftet efter flertalet skandaler i affärsvärlden. Lagens syfte 
är att stärka företags interna kontroll av finansiell rapportering (Holt, 2007, s. 25-28). Studiens 
resultat visar att kvinnor har högre resonemangsförmåga än män både innan och efter SOX 
men att männens resonemangsförmåga ökar markant (Buchan & Flynn, 2016, s. 123-124). 
Ytterligare studier är gjorda inom området. Early & Kelly (2004, s. 53) undersöker studenter 
med en frågeställning om en eventuell “Enron-effekt”. I studien ingick amerikanska 
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ekonomistudenter som genomfört DIT-test innan och efter Enron-skandalen med 
undervisning i affärsetik mellan testerna. Resultatet visar att den etiska resonemangsförmågan 
inte ökat mellan testtillfällen (Early & Kelly, 2004, s. 53). 
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5. Empiriskt resultat  
I detta kapitel redovisas studiens empiriska resultat. Statistiska skillnader i DIT-resultat 
redovisas i tabeller med DIT-värden, för snabb överblick. Kapitlet innehåller det 
övergripande empiriska resultatet för samtliga respondenter, enligt de olika 
programinriktningarna samt detaljerad information utifrån eventuella påverkansfaktorer. 

5.1 Materialgenomgång 
Från 165 utskickade enkäter, har 59 svar inkommit. Av dessa kan 42 användas till analys. Att 
17 svar eliminerats beror på att respondenterna inte varit konsekventa vid prioriteringen av 
svarsalternativ och i rangordningen av svarsalternativens vikt, något Rest omnämner som 
“consistency test”. I de 17 svaren ingår även svar där respondenten inte fyllt i hela enkäten. 
Om respondenten inte utfyllt hela enkäten i alltför stor utsträckning, innebär det att 
respondentens svar inte är tillförlitligt (Rest, 1979, s. 93-95). Han beskriver det faktum att 2-
15% av respondenternas svar vid DIT-test i regel elimineras från resultatet för att de saknar 
tillförlitlighet. 
 
Fördelningen av svar presenteras nedan i ett histogram respektive ett cirkeldiagram. 
Histogrammet visar spridning i ålder hos respondenterna och i cirkeldiagrammet kan 
respondentens program utläsas. Programmen som undersökts är CEP 
(Civilekonomprogrammet), IBP (International Business Program), HLP (Handel- och 
Logistikprogrammet) och SM (Service Managmentprogrammet). Härefter i uppsatsen 
används programmens förkortningar. Vad gäller fördelningen mellan de olika inriktningarna 
är det något färre svar från IBP, medan CEP har svarat i störst utsträckning. I övrigt är 
fördelningen tämligen snarlik. Att fler CEP-studenter besvarat vår enkät kan bero på att flest 
respondenter läser denna inriktning. Enligt antagningsstatistik blev, i andra urvalet 125 
studenter antagna till civilekonomprogrammet utan inriktning höstterminen 2014, medan 50 
studenter antogs till inriktningen mot service management, 40 studenter till handel- och 
logistikinriktningen och 68 studenter till det internationella civilekonomprogrammet 
(Universitets- och högskolerådet, 2013). Vad gäller spridning i ålder kan vi genom 
histogrammet nedan se att flest respondenter befinner sig i åldern 23-27 år. En student som 
påbörjat sina högskolestudier direkt efter gymnasiet är i skrivande stund generellt sett 22 år, 
då fyra års studier är genomförda. Att de flesta respondenter är mellan 23-27 år innebär 
således att merparten av civilekonomstudenterna påbörjar sin utbildning mellan 1-4 år efter 
avslutade gymnasiestudier. Även antagningsstatistik från Universitets- och högskolerådet 
(2013) tyder på att majoriteten av studenter som antagits i ett första urval är under 25 år.  

  

  



  

   39 

Figur 2: Histogram över åldersfördelningen bland studiens respondenter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3: Cirkeldiagram över programfördelningen bland studiens respondenter. 

5.2 Förmågan till etiskt resonemang hos civilekonomstudenter vid Umeå 
universitet 
De inledande empiriska testerna resulterade i ett histogram över handelshögskolan i Umeås 
civilekonomers etiska resonemangsförmåga. Diagrammet nedan visar fördelningen av DIT-
resultat, samt en inlagd normalfördelningskurva i röd färg. Figur 4 tyder på att DIT-resultat är 
normalfördelat, en slutsats vi drar genom att jämföra fördelning av våra värden med 
normalfördelningskurvan. Ett histogram syftar till att grafiskt summera en data-fördelning 
(Berenson et al., 2005, s. 37). Symmetrisk fördelning i ett histogram, där höger och vänster 
sida av medelvärdet utgör varandras spegelbild, tyder på normalfördelning (Berenson et al., 
2005, s. 193). Nästa steg är att göra en normal sannolikhetskurva som är ännu ett hjälpmedel 
för att bedöma om data är normalfördelat eller ej (McCabe & Moore, 1999, s. 80). Vår 
sannolikhetskurva visas nedan till höger. I diagrammet visas data mot en teoretisk 
normalfördelning, där normalfördelning föreligger i de fall där punkterna, ungefärligt, formar 
en rak linje (McCabe & Moore, 1999, s. 80). Att data är normalfördelad är avgörande för 
vilka tester som genomförs i empiriavsnittet, då vissa tester endast lämpar sig på 
normalfördelad data. Diagrammet nedan visar även antalet respondenters genomsnittliga DIT-
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värden och standardavvikelse. Det genomsnittliga DIT-värdet för samtliga respondenter är 
32,65 med standardavvikelsen 11,88. Antalet respondenter är 42 stycken.  

Figur 4: Histogram med normalfördelningskurva. 

Figur 5: Sannolikhetskurva. 

5.3 Förmågan till etiskt resonemang hos civilekonomstudenter vid Umeå 
universitet utifrån de olika programinriktningarna 
Utöver att undersöka civilekonomprogrammet i helhet har vi, som vi tidigare nämnt även 
undersökt de enskilda programmen vid handelshögskolan i Umeå. För att kunna genomföra 
statistiska tester har vi benämnt de olika programmen med siffror. Följande siffror har 
använts; CEP = 1, IBP = 2, HLP = 3, SM = 4. 
 
Det visar sig att programmens medelvärden deskriptivt skiljer sig något åt med avseende på 
DIT-resultat. Däremot finns inga statistiskt signifikanta skillnader i DIT-resultat mellan de 
olika programmen, när detta testas med statistiska analyser. Samtliga siffror nedan är 
genomsnittsvärden. Studenterna från programinriktningen CEP har ett DIT-värde på 31,17 
med en standardavvikelse på 11,17. IBP har ett DIT-värde på 28,80 med standardavvikelsen 
13,28. Studenterna vid HLP når ett DIT-värde på 36,15 med en standardavvikelse på 13,17 
och SM har avslutningsvis, ett DIT-värde på 33,58 med standardavvikelsen 11,03 (Appendix 
4). Fördelningen de olika programmen emellan, beskrivs med hjälp av ett boxplot-diagram 
nedan. Ett boxplot-diagram visualiseras med hjälp av en låda och vertikala linjer på vardera 
sidan om lådan. I lådan befinner sig den mittersta hälften av undersökningens resultat medan 
medianen visas med en horisontella linje. Vid den övre vertikala linjen återfinns den övre 
fjärdedelens resultat och vid den undre vertikala linjen återfinns den nedre fjärdedelens 
resultat (Moore, 2007, s. 44-45). Ur vårt data, med hjälp av boxplot-diagrammet, kan vi utläsa 
att HLP har ett högre genomsnittligt DIT-resultat än övriga program och den lägst uppmätta 
nivån återfinns inom programmet IBP. Det är flest respondenter från programmet CEP vilket 
kan förklara den större spridningen inom detta program. 
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Figur 6: Boxplot med programinriktning i förhållande till DIT-resultat. 

 
För att uttala oss om det finns någon skillnad mellan de olika programinriktningarna har vi 
genomfört en envägs variansanalys, även kallat ett ANOVA-test. Berenson et al., (2005, s. 
396) beskriver ANOVA-testet som en utökad version av t-testet. ANOVA-testet används för 
att jämföra medelvärden mellan flera grupper (Moore, 2007, s. 631). För att testet ska kunna 
användas ska urvalet innehålla flera grupper, vara normalfördelat, inneha liknande 
standardavvikelse samt avsakna outliers (Berenson et al., 2005, s. 405). Vi anser att dessa 
kriterier är uppfyllda i vårt urval. Testet genomförs på fyra olika programinriktningar, 
tabellerna i avsnitt 5.2 tyder på att det statistiska materialet är normalfördelat och data har en 
standardavvikelse mellan 11,03 till 13,28. Vi utesluter våra två outliers innan testet genomförs 
för att uppfylla samtliga kriterier om ANOVA-test.  
 
Det genomförda ANOVA-testet visar inte på någon signifikant skillnad mellan 
programinriktningarna, vilket kan utläsas genom att P-värdet för jämförelsen är 0,405 
(Appendix 4). Vi använder oss av signifikansnivån 5 %. Signifikansnivå handlar om 
sannolikheten att förkasta nollhypotesen även om den är sann, även kallat felrisk (Berenson et 
al., 2005, s. 202). Moore & Notz, (2009, s. 489) beskriver signifikansnivån som hur starka 
bevis som krävs vid ett statistiskt test och menar att det handlar om att de resultat som 
uppstår, ej uppstår av slumpen. De menar vidare att en vald signifikansnivå på 0,10 innebär 
visst tecken på signifikans, nivån 0,05 innebär måttliga bevis på signifikans och nivån 0,01 
innebär starka bevis för signifikans. Vi har valt signifikansnivån 5 % för samtliga test gjorda i 
denna studie. Anledningen till valet är på grund av storleken på urvalet. Hade urvalsgruppen 
varit större, hade vi möjligen valt en lägre signifikansnivå för att minimera felrisken. I detta 
ANOVA-test kommer p-värdet 0,05 samt p-värden lägre än 0,05, således ses som signifikant, 
medan värden däröver inte är signifikanta. Testet ger p-värdet 0,405 vilket inte är signifikant. 
Hade signifikant skillnad kunnat påvisas genom ANOVA-testet, hade ytterligare statistiska 
tester behövts genomföras för att kunna uttala sig om vilken programinriktning som visade på 
signifikant skillnad. Då ingen signifikant skillnad föreligger är detta inte nödvändigt.    
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5.4 Övriga faktorers påverkan på etisk resonemangsförmåga hos 
civilekonomstudenter vid Umeå universitet 
Utöver ett genomsnittligt värde för samtliga studenter har vi valt att titta närmare på två 
ytterligare faktorer som kan ha påverkan på DIT-resultatet. Dessa faktorer är kön och ålder. 

5.4.1 Kön 
I databearbetningen har vi, likt faktorn programinriktning, benämnt de olika könen med 
siffror för att kunna analysera resultatet statistiskt. Vid kvantifiering har vi valt att omnämna 
män som siffran 1 och kvinnor som siffran 2. Totalt besvarade 19 män och 23 kvinnor 
enkäten. I genomsnitt är männens DIT-värde 28,56 med en standardavvikelse på 11,64, 
medans kvinnornas genomsnittliga DIT-värde är något högre på 36,03 med 
standardavvikelsen 11,21 (Appendix 4). Vad gäller spridning har männens DIT-resultat en 
större spridning än kvinnorna, med det lägsta individuella resultatet på 3,33 och det högsta 
individuella resultatet på 48,30. Kvinnor har även de, viss spridning med ett minsta värde på 
5,13 och det högsta värdet på 58,33. Dessa kallas outliers. En outlier är ett värde utanför det 
övergripande mönstret (McCabe & Moore, 1999, s. 13). I vårt fall kan outliers vara ett resultat 
av att sällsynta mätvärden återfunnits genom undersökningen, med en relativt liten 
urvalsgrupp. Den totala spridningen av data återfinns i diagrammet nedan, där den blå boxen 
representerar den mittre halvan av datan.  

Figur 7: Boxplot med påverkansfaktorn kön i förhållande till DIT-resultat. 

 
För att avgöra om skillnaden mellan könen är signifikant har vi genomfört ett t-test. 
Ett t-test används för att jämföra data mellan två grupper, i detta fall medelvärden (McCabe & 
Moore, 1999, s. 537). Det genomförda t-testet visar signifikant skillnad med ett p-värde på 
0,042. I vårt fall innebär resultatet att det rent statistiskt uppvisas en skillnad mellan könen i 
DIT-resultat. Resultatet visar även på ett 95 % konfidensintervall mellan -14,67 och -0,28 vad 
gäller skillnader i DIT-resultat mellan kön. Ett konfidensintervall anger sannolikheten att 
intervallet innehåller den sanna parametern i upprepade tester (Moore, 2007, s. 346). I vårt 
fall innebär det att ett stickprov, i 95 % av fallen, kommer att hamna inom det givna 
konfidensintervallet -14,67 och -0,28 (Appendix 4). Att intervallet inte innehåller noll, ökar 
säkerheten för en faktisk skillnad mellan de olika könen i DIT-resultat. För att med säkerhet 
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kunna uttala oss om skillnaden i DIT-resultat mellan kön gör vi även en analys där vi justerar 
könsskillnader för ålder med hjälp av testet “multivariat variansanalys” (Appendix 4). 
Resultatet visar när på, samma signifikanta skillnad med ett p-värde på 0,052, alltså just över 
vår signifikansnivå på 0,05. Resultatet tyder på en stark trend där skillnad mellan kön och 
DIT-resultat föreligger, även om ålder tillfälligt tas ur ekvationen och samma ålder är 
förutsatt.   

5.4.2 Ålder 
I studien deltog respondenter i åldrarna 22-30 år. Samtliga åldrar är relativt jämnt fördelat, 
med största antalet respondenter i åldern 26 år framför 24 respektive 25 år. Färre till antalet är 
respondenterna i åldrarna 22, 28 respektive 30 år. Det genomsnittliga DIT-värdet för 
respektive ålder skiljer sig mellan 28,33 för 22-åringar till 36,86 för 27-åringar (Appendix 4). 
Vidare har respondenterna som är 22, 23 och 26 år störst spridning inom åldersgruppen, vilket 
tydliggörs med boxplot-diagrammet nedan. För att undersöka om det finns signifikanta 
skillnader mellan ålder och DIT-resultat har vi gjort två olika statistiska test, ANOVA-test 
samt en regressionsanalys. 

Figur 8: Boxplot med påverkansfaktorn ålder i förhållande till DIT-resultat. 

  
5.4.2.1 ANOVA 
ANOVA-testet används, som nämnt i avsnitt 5.3, för att analysera om medelvärdet av en 
testgrupp skiljer sig signifikant åt mellan en grupp och någon av flera andra. Precis som ovan 
utförda ANOVA-test uteslöts outliers från datat. Vi har utfört två olika ANOVA-test på vårt 
data. Det första ANOVA-testet utfördes genom att ställa samtliga åldrar mot DIT-resultatet, 
alltså alla 22-åringar, alla 23-åring och så vidare. Resultatet visar att skillnader i ålder inte är 
signifikant, när det kommer till DIT-resultat. Testet ger oss ett p-värde på 0,319. Den låga 
svarsfrekvensen gör dock att det finns anledning att tro att resultatet kan vara missledande då 
det blir få respondenter i varje åldersgrupp. (Appendix 4). Av detta skäl utfördes ännu ett 
ANOVA-test, denna gång med åldersgrupperna indelade med två års spann för att få större 
grupper att jämföra. En åldersgrupp utgörs av två åldrar, exempelvis 22/23 år och 24/25 år. 
Detta ANOVA-test visar ett p-värde på 0,161 (Appendix 4). Ur det två genomförda ANOVA-
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testen kan ingen signifikant skillnad utläsas, däremot tyder resultatet på en trend, där DIT-
resultat ökar med ålder. Detta påstående stärks av regressionsanalysen nedan. 
 
5.4.2.2 Regressionanalys 
En regressionsanalys mäter det linjära sambandet mellan två kvantitativa variabler, under 
specifika förutsättningar (Moore, 2007, s. 115). Förutsättningen är att en förklarande variabel 
i någon mån kan förutspå förändringen i en responsvariabel (Moore, 2007, s. 115). För att 
använda modellen behöver ytterligare några förutsättningar uppfyllas. Förutsättningarna är att 
observationerna ska vara oberoende, residualer ska vara normalfördelade och variansen i 
residualerna ska vara konstant (Aronsson, 1999, s. 238). För att avgöra om observationerna är 
oberoende används figur 10 och rutan “Versus fits” och “Versus order”. Ingen av modellerna 
uppvisar tydliga mönster, även om modellen “Versus order” visar på en högre varians i DIT-
resultat i lägre ålder. För att regressionsanalys skall kunna användas skall det heller inte finnas 
något mönster mellan residualerna på de olika observationerna. Vidare skall residualerna vara 
normalfördelade, något som återspeglas i den vänstra modellen i “Normal probability plot” 
och “Histogram”. Ur diagrammen nedan bedömer vi att regressionsmodellen är lämplig att 
använda i vår studie. Vi har tagit fram ett scatterdiagram som återfinns nedan till vänster. 
Scatterdiagrammer återger samtliga DIT-resultat, samt den ekvation som beskriver resultatet. 
Punkterna anger enskilda resultat och avståndet till linjen är residualavståndet. Linjen placeras 
där summan av residualerna är som minst (McCabe & Moore, 1999, s. 140). 
Scatterdiagrammet visar att sambandet mellan ökning i ålder och ökat DIT-resultat, då linjen 
lutar svagt uppåt. Då vi ser samband i scatterdiagrammet mellan ålder och DIT-resultat, väljer 
vi att genomföra en regressionsanalys för att vidare undersöka eventuell statistisk signifikans.  
 

  
 

Figur 9: Scatterdiagram över ålder i förhållande till DIT-resultat. 

Figur 10: Residualplottar för DIT-resultat. 
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Regressionsanalysen resulterar i ett icke signifikant p-värde på 1,12 när det kommer till den 
inverkan ålder har på DIT-resultat. Regressionsanalysen resulterar i en regressionsekvation, 
vilket även visas i scatterdiagrammet.  
 

Regressionsekvationen är: -6,2 + 1,55X 
 
I ekvation står X för ålder mätt i år. Detta innebär att DIT-värdet ökar med 1,55 för varje 
ökning i ålder. Utöver att inte vara signifikant, finns begränsningar med angiven 
regressionsmodell. Som modellen nu är formulerad ger en ålder på 0 år en negativ etisk 
resonemangsförmåga, medan en hundraåring uppnår ett DIT-resultat på 149 (vilket är ett 
värde som inte finns med på skalan). Rimligt kan antas att modellen åtminstone förutspår 
etisk resonemangsförmåga bland personer mellan 22 år och 30 år, vilka är de åldrar som ingår 
i underlaget för vår undersökning. Men detta i åtanke understöder regressionsmodellen 
antagandet om en trend där högre ålder ger ett högre DIT-resultat. Påståendet om en trend 
görs trots att testet inte är signifikant. Skälet till att testet inte är signifikant kan bero på att få 
respondenter återfinns i varje grupp.  
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6. Analys 

I detta kapitel analyseras det empiriska resultatet med den teoretiska referensramen. Nedan 
behandlas Kohlbergs teori om moralisk utveckling, kopplingen till tidigare studier baserat på 
DIT-testet, redovisningsteori och Hofstedes teori om kulturella skillnader kopplat till det 
empiriska resultatet. 

6.1 Kohlbergs teori om moralisk utveckling 
Det empiriska resultatet kan klassificeras utifrån Kohlbergs teori om moralisk utveckling och 
de tre nivåerna premoralisk, konventionell och principiell. Enligt Rasmussen & Windsor 
(2003, s. 82) har Rest delat upp Kohlbergs tre nivåer premoralisk, konventionell och 
principiell i förhållande till DIT-testet. Kohlbergs premoraliska nivå motsvarar DIT-värdet 1-
27 på DIT-testet, den konventionella nivån motsvarar ett DIT-värde mellan 28-42 och den 
principiella nivån motsvarar DIT-värden mellan 43-70. Diagrammet nedan visar studenternas 
DIT-värden fördelat på de tre nivåerna. Det framgår tydligt att majoriteten befinner sig på den 
konventionella nivån framför den premoraliska nivån, medan lägst antal studenter befinner sig 
på den principiella nivån. Vi kommer nu att koppla samman det empiriska resultatet utifrån 
Kohlbergs nivåer med ett företagsekonomiskt perspektiv på en framtida arbetsplats. 
Fördelningen vid de tre nivåerna visas med hjälp av histogrammet nedan. 

Figur 11: DIT-resultat jämfört med Kohlbergs tre nivåer av moralisk utveckling. 

  
Personer som befinner sig på den premoraliska nivån tar enligt Kohlberg egoistiska beslut för 
att undvika bestraffning och lyder sin överordnade i stor utsträckning (Kohlberg, 1981, s. 17). 
I en arbetssituation kan detta drag ha flera konsekvenser. En framtida chef kan å ena sidan 
känna sig relativt säker på att personer med denna typ av resonemangsförmåga följer 
företagets uppsatta regler och lyder chefens direktiv för att undvika bestraffning. Å andra 
sidan kan den anställdes egocentriska personlighet leda till negativa handlingar. En situation 
som kan leda till problem skulle kunna vara när, exempelvis en revisor, ombeds agera oetiskt 
för en kunds räkning, exempelvis genom att kunden ber den anställde se mellan fingrarna när 
det kommer till fusk i bokföringen eller felaktiga skattebetalningar som utförts. Det är möjligt 
att den anställde här undviker att informera sin chef eller företagsledning om detta, då den 
anställde vill behålla kunden och göra kortsiktig ekonomisk vinst. Personer med etisk 
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resonemangsförmåga på den premoraliska nivån kan innebära risker i ansvarsfrågor av denna 
sort. I vår studie befinner sig 13 studenter på den premoraliska nivån.  
 
Den konventionella nivån handlar enligt Kohlberg om personer som har respekt för 
auktoriteter, vill följa lagen och har förmågan att kunna anpassa sig till olika typer av sociala 
situationer (Kohlberg, 1981, s. 18). Antal respondenter som befinner sig på den 
konventionella nivån i denna studie är 23 stycken. Anställda på en arbetsplats som befinner 
sig på den konventionella nivån och hamnar i situationer av osäker etisk karaktär, står i högre 
grad än individer på premoralisk nivå, emot oetiskt beteende. Situationsberoende faktorer 
såsom sociala och personliga faktorer kan ha inverkan på den konventionella nivån. Hur en 
organisation är uppbyggd, samt den kultur en organisation har, är därför avgörande hos en 
person med etisk resonemangsförmåga enligt den konventionella nivån. Beroende på 
företagets eller auktoritetens personliga etiska resonemangsförmåga, skulle oetiska handlingar 
kunna förekomma. Om företagsledningen ber den anställda att erbjuda mutor för en 
motprestation eller om man som fastighetsmäklare blir ombedd att medvetet missleda 
spekulanter vid ett fastighetsköp, finns risk att personen med denna typ av etiska resonemang, 
lyder order och underställer sig chefens direktiv. Här spelar situationsberoende faktorer in 
såsom individens självförtroende och gruppdynamik. I företag som har ett gott etiskt 
uppförande, uppkommer inte dessa situationer, vilket leder till en positiv utveckling i fråga 
om etik i affärsvärlden. Även det ökade konsekvenstänket jämfört med den premoraliska 
nivån kan ge positiva effekter i form av mer genomtänkta beslut. Vidare vill individer på den 
konventionella nivån anpassa sig till gruppen och den sociala kontexten och göra det som 
anses bäst för gruppen, vilket i ett företag skulle kunna handla om oetiskt beteende. 
Personerna på denna nivå anstränger sig för att vara en “snäll flicka/pojke”, något som kan slå 
åt båda hållen. En “snäll flicka/pojke” kan som bankanställd, ta beslut för att vara snäll mot 
ett företag som har det tungt ekonomiskt och ge ett tveksamt lån till opassande kandidater. 
Alternativet är att en “snäll flicka/pojke” inte vill agera felaktigt och håller sig till de etiska 
policys företag har tagit fram. 
 
Individer på den principiella nivån agerar enligt Kohlberg (1981, s. 18) utifrån sina egna 
etiska principer och håller hårt i tanken om att ta beslut som är etiskt riktiga. I en 
arbetssituation skulle en anställd som resonerar enligt den principiella nivån, troligen ta beslut 
som är etiskt riktiga och oberoende av yttre faktorer. Arbetsgivaren, arbetsgruppen och 
kunder skulle med största sannolikhet inte kunna övertyga en person på den principiella nivån 
att frångå sina principer. Denna typ av person är optimal att anställa för ett företag som har en 
stark etisk policy som prioriterar detta området. Arbetsgivaren kan lita på att den anställde tar 
företagets etiska policy på allvar och agerar utefter den för att det är rätt. Antal studenter på 
den principiella nivån är 6 stycken. Respondenternas genomsnittliga DIT-värde på 32,65 
befinner sig på den konventionella nivån enligt Kohlbergs teori om moralisk utveckling. Detta 
innebär att framtida arbetsgivare generellt kan förvänta sig att civilekonomstudenter vid Umeå 
universitets etiska resonemangförmåga generellt sett befinner sig på den konventionella nivån. 
För att få en bild av enskilda kandidaters etiska resonemangsförmåga behövs dock mer 
information. Lösningen kan vara att inkludera DIT-testet vid ett företags rekryteringsprocess 
eller på annat sätt utreda etisk resonemangsförmåga. Här bör dock arbetsgivaren vara 
medveten om risken att kandidaterna manipulerar testresultatet till sin favör. 



  

   48 

6.2 Analys av empiriskt material och påverkansfaktorer 
Vår studie om etisk resonemangsförmåga hos civilekonomstudenter på Umeå universitet, 
uppmätt med DIT-testet, har gett ett medelvärde på DIT-resultat på 32,65. Resultatet är i linje 
med tidigare studier gjorda på ekonomistudenter, där medelvärdet varierat mellan 31,34 och 
37,78 (Appendix 3). Det lägsta resultatet, 31,34 är uppmätt av Clarke et al., (1996, s. 477-492) 
i en studie på irländska ekonomistudenter. Det högsta DIT-resultatet 37,78, är ett medelvärde 
av de australiensiska studierna av Herington & Weavens (2007, s. 159-160) och Dellaportas 
(2004, s. 48). Skillnaderna mellan det empiriska resultatet i vår studie jämfört med studierna 
gjorda i Amerika, Irland, Malaysia, Kina och Australien, är således relativt liten. Nedan 
resonerar vi kring vilka faktorer som eventuellt påverkar etisk resonemangsförmåga. 
Vetskapen kan få betydelse för i vilken utsträckning skandaler inträffar i framtiden.  

6.2.1 Ålder 
Rest (1979, s. 109-110; 143), menar att etisk resonemangsförmåga ökar med ålder och antal 
utbildningsår i skolan. Rest (1979, s. 110) har sammanställt 136 stycken studier gjorda på 5 
714 individer i olika åldrar och utbildningsnivå där det finns empiriskt stöd att ålder är en 
faktor som påverkar den etiska resonemangsförmågan, ju äldre individen är, desto högre är 
den etiska resonemangsförmågan. Genomsnittligt DIT-värde bland individer i högstadiet är 
21,9 jämfört med examinerade från högskolestudier där DIT-värdet är 53,5. Dessa resultat är 
dock årtionden gamla vilket kan innebära förändring gentemot nutidens DIT-värden. Vårt 
resultat av etisk resonemangsförmåga är uppmätt utifrån DIT-test av respondenter i åldrarna 
mellan 22 år och 30 år. Det empiriska resultatet, i vår studie, visar inte en signifikant skillnad 
i medelvärden, men vi kan utläsa en tendens som säger att den etiska resonemangsförmågan 
ökar med ålder bland våra respondenter, vilket är i linje med Rests resultat. Att vårt värde inte 
är signifikant kan bero på outliers eller för få respondenter. Resultatet tyder på att äldre 
personer som tar examen från civilekonomprogrammet, har högre etisk resonemangsförmåga 
generellt sett. För en arbetsgivare innebär denna information en nyttig lärdom inför framtida 
nyanställningar. Ett företag med högt ställda krav på affärsetiska frågor kan nyttja 
informationen genom att välja att anställa äldre kandidater framför yngre. Väljer en 
arbetsgivare att anställa en yngre kandidat kan det finnas ett större behov av etisk utbildning 
för tjänster där hög etisk resonemangsförmåga efterfrågas.  

6.2.2 Programinriktning och utbildning 
Studiens delfråga ämnar besvara eventuella skillnader i DIT-resultat mellan de olika 
civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. Empirin visar ingen signifikant skillnad, något 
som vi kan tänka oss, beror på utbildningsnivå. Rest (1979, s. 110) beskriver det faktum att 
det finns tydliga skillnader på etisk resonemangsförmåga beroende på utbildningsnivå. Han 
menar att de som genomgår en utbildning innehållande etik visar på en högre etisk 
resonemangsförmåga. Mohamed Saat et als., (2012, s. 215) studie visar just detta; att etisk 
utbildning leder till högre etisk resonemangsförmåga. Vad gäller utbildningsnivå är det 
rimligt att anta att respondenterna i vår studie bör befinna sig på någorlunda samma nivå då 
samtliga studerat samma utbildning. Vårt empiriska resultat tyder på detta, då inga skillnader 
kan utläsas programinriktningarna emellan. Resultatet tyder på att inriktningarna innehåller 
samma nivå av etisk utbildning. Vidare kan dock inte uteslutas, att enskilda respondenter, 
frånsett sin ekonomiutbildning, studerat ytterligare vilket kan innebära en förändrad 
kunskapsnivå. Vid jämförelser av medelvärden av DIT-resultat finns ingen signifikant 
skillnad, däremot förekommer skillnader på individnivå. Skillnaderna yttrar sig genom DIT-
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värden som sträcker sig mellan 15 till 58,33 poäng, bortsett från outliers (Appendix 5). Vi kan 
inte med säkerhet uttala oss om vad spridningen i resultatet beror på, men faktorer som skulle 
kunna ha inverkan är etisk utbildning och personlighet. Informationen om DIT-resultatet och 
det faktum att etisk utbildning påverkar den etiska resonemangsförmågan, kan i händer på 
högskolor eller affärsvärlden, användas för att påverka DIT-resultat. Mer etisk utbildning 
resulterar i högre etisk resonemangsförmåga generellt. Omvänt kan informationen användas 
för att dra slutsatsen att den etiska utbildningen är tillräcklig i sammanhanget. 
 
6.2.2.1 Globalisering 
Lagstiftning och värderingar påverkas av globalisering, liksom teknologi och förflyttning av 
kapital och tjänster. Shalmali (2007, s. 523-524) menar att IT-revolutionen och transnationella 
förflyttningar av varor, tjänster och pengar, suddat ut nationsgränser och bidrar till 
globaliseringen. Han menar även att globaliseringen är djupt rotad politiskt, med komplexa 
förhandlingar och relationsbygge mellan nationella stater eller internationella institutioner 
som ett led i en värld präglad av utökat internationellt samarbete. Shalmali (2007, s. 524) 
menar vidare att transnationella samarbeten är en förutsättning för en fungerande 
världsekonomi. I takt med att nationsgränser suddas ut och världen blir alltmer unison blir 
behovet större av ett likformigt utbildningssystem med liknande krav. Vi menar att 
likformigheten i viss mån, är en förutsättning för att kunskap på ett effektivt sätt ska kunna 
transporteras över nationsgränser och på så vis nyttjas optimalt i ett kommande arbetsliv. 
Behovet av likformighet dras till sin spets vid förberedande studier inför yrkeslivet, eller vid 
de arbetsplatser där internationellt samarbete eller utbyte av information över 
nationsgränserna är en del av vardagen. Här föreställer vi oss exempelvis en ekonomichef i ett 
multinationellt företag som dagligen hanterar internationella skillnader och likheter. Nämnda 
ekonomichef kommer med största sannolikhet, möta frågor av etisk karaktär i sin vardag, 
varför vi menar att det finns ett behov av en viss likformighet även i etisk 
resonemangsförmåga över nationsgränserna. Vi har tidigare nämnt att etisk utbildning ökar 
den etiska resonemangsförmågan. Med bakgrund av detta menar vi att blivande affärsmän och 
affärskvinnor i någon form kan formas för att uppfylla ställda krav i kommande yrkesliv. 
Etisk resonemangsförmåga kan med fördel, inkorporeras i universitetsutbildningarnas 
kursplaner för att höja den etiska resonemangsförmågan. Att affärsetik ingår i utbildningar 
med ekonomisk inriktning talar för det samstämmiga DIT-resultat som studien presenterat.  

6.2.3 Personlighetens inverkan på DIT-resultat 
Empiriavsnittet visar på en viss spridning när det kommer till DIT-resultat på individnivå. 
Spridningen skulle delvis kunna förklaras, med skillnad i personlighet. Rest (1979, s. 197-
199) menar dock att korrelationen mellan personlighet och DIT-resultat är svag eller icke 
signifikant. Sambandet, mellan personlighet och DIT-resultat, har prövats i ett antal 
sammanhang och studier (Rest 1979, s. 197-199). Resultatet innebär att personligheten inte 
kan förklara individuella skillnader i DIT-resultat som vi inledningsvis misstänkt. Rest talar 
istället om kognitiv utveckling som en faktor med korrelation gentemot DIT-resultat (Rest, 
1979, s. 197-199). Ur detta kan vi dra slutsatsen att kognitiv utveckling, såsom utveckling av 
tänkande och problemlösande, i högre grad påverkar DIT-resultat än personlighetsdrag som 
tolerans och ansvarskännande. Kognitiv utveckling kan av detta skäl bidra till skillnader i de 
individuella resultaten.  
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6.3 Redovisningsteori och Hofstedes teori om kulturella skillnader 
Det empiriska resultatet som presenterats visar inte på några direkta skillnader i etisk 
resonemangsförmåga mellan studiens resultat och de länder som presenteras i den teoretiska 
referensramen. Samtliga berörda studier, uppvisar snarlika medelvärden av DIT-resultat med 
Irland på 31,34; Sverige på 32,65; Malaysia på 33,44; Amerika på 34,13; Kina på 34,49 och 
Australien på 37,76 (Appendix 3). Vi ser spridningen som tämligen liten men inga statistiska 
tester har kunnat genomföras på grund av brist på fullständig data från nämnda studier. 
Uttalandet gör vi med bakgrund av att skillnaden mellan det högsta och det lägsta 
medelvärdet av DIT-poängen är 6,42. Nedanstående analys baseras på de värden och länder 
som presenterats i detta stycke. 
 
Vidare till redovisningsteori. Choi & Meek, Nobes & Parker och Riahi-Belkaoui talar alla om 
skillnader i redovisningsteori. Riahi-Belkaoui (2000, s. 480; 485) nämner skillnader i 
ekonomisk utveckling, affärskomplexitet, politisk övertygelse, samt nationella lagar och 
regler, som faktorer som påverkar redovisningsteori på nationell nivå. Utifrån Riahi-
Belkaouis påståenden om internationella olikheter, är det rimligt att anta att länders 
lagstiftning värderas olika och att det således bör reflekteras i DIT-resultatet och etisk 
resonemangsförmåga. Denna studies resultat indikerar dock på att de olikheter som 
presenterats i redovisningsteori inte manifesterar sig i etisk resonemangsförmåga, uppmätt av 
DIT-testet, med tanke på den ringa skillnad som föreligger länderna emellan. Nedan resonerar 
vi varför.  
 
Riahi-Belkaoui (2000, s. 485) talar om ett Skandinavien med en socialt inriktad lagstiftning, 
medan lagstiftningen är mer företagsinriktad i Amerika. Även andra synsätt råder. Bonnedahl 
et al., (2007, s. 180-181) menar att juridiska ramverk bidrar till ett tydligt vinstfokus i 
affärsvärlden. Likheterna mellan DIT-resultat i Amerika och i Skandinavien, Riahi-Belkaoui, 
indikerar på att lagstiftningens struktur, inte påverkar den etiska resonemangsförmågan. Detta 
påstående baserar vi på det faktum att studiens uppmätt DIT-värde är 32,65 vilket är i linje 
med det som uppmätts i Amerika med ett genomsnittligt DIT-resultat på 34,13. DIT-testet 
mäter individers syn på lagstiftning genom att respondenterna ombeds värdera lag mot 
mänskligt liv eller ekonomiskt värde. Respondenterna tycks ha likvärdig syn på lagstiftning 
oavsett om landets har en socialt eller företagsinriktad lagstiftning med tanke på att 
skandinaviska och amerikanska ekonomistudenter uppnått liknande poäng i DIT-testet. 
Möjligen kan likheterna i DIT-resultatet kopplas samman med det faktum att frågorna i DIT-
testet berör “livets stora frågor” där lagstiftningen antas vara mer likvärdig på internationell 
nivå. Exempelvis kriminaliseras brottet mord i samtlig lagstiftning, medans sociala frågor som 
föräldraledighet inte regleras i samma utsträckning. Resonemanget kan användas även på 
övriga länder som studien behandlar. Möjligen hade ett ekonomiskt inriktat test av etisk 
resonemangsförmåga visat på signifikanta skillnader mellan grupperna då lagstiftningen i 
högre grad kan variera i frågor rörande exempelvis skatt eller bonusprogram. Vi drar 
slutsatsen att lagstiftning på nationell nivå, som berör mindre frågor, inte är avgörande för 
etisk resonemangsförmåga i de jämförda grupperna. Vidare menar vi att globalisering kan ha 
en inverkande faktor på likheterna både gällande lagstiftning och DIT-resultat. 
 
Det finns många definitioner av globalisering. En definition omnämner intensifieringen av 
sociala relationer som sammanlänkar lokala företeelser på ett sådant sätt att händelser 
påverkas av varandra trots stora avstånd dem emellan (Zolo, 2007, s. 2). Zolo (2007, s. 27) 
menar att globaliseringen, som intensifierats under 2000-talets första hälft, beror på en ökad 
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användning av gemensam teknologi, såsom TV och internet. Zolo (2007, s. 48) omnämner 
även “global legal space”, en juridisk globalisering som tar sin form genom internationell 
lagstiftning genom exempelvis NATO och världsbanken. Med tanke på den rådande 
globaliseringen är det således rimligt att anta att etisk resonemangsförmåga kan transporteras 
över nationsgränser. Låt oss säga att en populär TV-serie eller ett socialt forum förmedlar ett 
visst budskap, varifrån värderingar kan skapas. Budskapet nås globalt och samtliga som tar 
del av det kan utifrån budskapen skapa sina egna etiska värderingar. Tillgång på information 
blir oändlig, och är inte längre styrd till nationens gränser, dess lagar, syn och värderingar. Vi 
drar slutsatsen att globaliseringen bidragit till likheterna mellan de jämförda ländernas etiska 
resonemangsförmåga uppmätt med DIT-testet. 
 
Hofstede (2003, s. 29) berör hur individer relaterar till en ojämlik maktfördelning länder 
emellan och hur det yttrar sig i kulturella skillnader. Maktfördelning i ett land är nära 
sammankopplat med politik. Även Rest avhandlar politik. Rest (1979, s. 166) talar om DIT-
testets relation till politik, där DIT-värden jämförs med ett flertal tester av politisk attityd och 
där resultatet visar på en varierande korrelation. Korrelation mäter förhållandet mellan två 
kvantitativa variabler (Moore at al., 2009, s. 296). En korrelation på 1,0 innebär en maximal 
positiv korrelation. De flesta jämförelser som gjorts mellan DIT-test och politiska tester visar 
på en låg korrelation (Rest, 1979, s. 166). Ett par exempel kopplar dock samman politisk 
attityd med DIT-testet. En korrelation på 0,63 är uppmätt i en studie av politisk tolerans med 
DIT-testet (Rest, 1979, s. 166). Resultatet indikerar att politisk tolerans ökar eller minskar 
med DIT-värdet. Individer med hög politisk tolerans tenderar att uppnå ett högt DIT-resultat. I 
vårt fall skulle det snarlika DIT-resultaten länderna emellan, kunna innebära att det inte 
åligger större skillnader i politisk tolerans mellan de länder som jämförs. Detta påstår vi med 
reservation för andra variabler som kan tänkas påverka DIT-resultat i motsatt riktning och på 
så vis väga upp, en högre politisk tolerans. I och med att de flesta av de politiska attityder som 
jämförts med DIT-resultat inte är korrelerade eller signifikanta, finns liten möjlighet att se 
politiska skillnader som förklaring till DIT-resultatets likheter eller skillnader länder emellan. 
Ur ovanstående drar vi slutsatsen att ett lands politiska inriktning inte är avgörande för den 
etiska resonemangsförmågan. 
 
Ytterligare en inverkande faktor i Hofstedes teori om kulturella skillnader är skillnaderna 
mellan kön. Hofstede (1991, s. 236) beskriver skillnader i män och kvinnors emotionella roll 
som en förklaring till kulturella olikheter. I vår studie har ett genomsnittligt DIT-resultat på 
28,56 tilldelats män och ett resultat på 36,03 tilldelats kvinnor, med empiriskt stöd för en 
signifikant skillnad i medelvärden för de båda könen. Jämförande studier uppvisar liknande 
resultat. Forskning av Clark et al., gjord på irländska och amerikanska redovisningsstudenter 
ger irländska män DIT-värdet 29,04, medan kvinnornas DIT-resultat är något högre på 33,73 
(Appendix 3). I samma studie presenteras amerikanska DIT-resultat på 27,34 för män och 
33,93 för kvinnor. Även Herington och Weaven jämför DIT-resultat för kvinnor och män. I 
studien presenteras ett något högre resultat än i vår och Clark et als studie, på 36,62 för 
australiensiska män och 41,56 för australiensiska kvinnor (Appendix 3). Samtliga studier visar 
på en skillnad mellan män och kvinnor när det kommer till DIT-resultat där kvinnor har högre 
resultat. Vårt DIT-resultat visar att kvinnor har en högre etisk resonemangsförmåga, något 
som kan kopplas samman med Hofstedes teori om kulturella skillnader. Vi har tidigare 
omnämnt, i avsnitt 4.2.2, Sveriges population som feminin i förhållande till övriga världen. 
Tidigare studier visar att kvinnor generellt sett uppnår ett högre DIT-resultat än män (Clarke 
et al., 1996, s. 486; Herington & Weaven, 2007, s. 159-160). Då kvinnor som regel uppnår ett 
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högre DIT-resultat, tänker vi att en feminin kultur bör yttra sig i en högre etisk 
resonemangsförmåga hos svenska män i jämförelse med män i andra länder. Detta visar sig 
dock inte vara fallet, då studies män uppnår ett genomsnittligt DIT-resultat på 28,56. De 
jämförda ländernas manliga respondenters DIT-resultat är enligt följande: Amerika: 27,34; 
Irland: 29,04 och Australien 36,62. Resultaten skiljer sig inte nämnvärt. Att ingen större 
skillnad kan påvisas kan dels bero på studiens begränsade urvalsgrupp, dels på grund av att 
Hofstedes population skiljer sig från vår. Vi kan heller inte utesluta andra faktorer. Skillnaden 
i DIT-resultatet mellan könen sträcker sig mellan Irlands 4,69 till Sveriges 7,47. Undersökta 
civilekonomstudenter har bevisligen en större skillnad i etisk resonemangsförmåga, könen 
emellan, jämfört med de omnämnda studierna. Män kan således ha ett ökat behov av etisk 
utbildning om hög etisk resonemangsförmåga eftersträvas på arbetsplatsen.  
 
Vi menar att övriga faktorer beskrivna av Hofstede och Riahi-Belkaoui, i viss mån har 
inverkan på etisk resonemangsförmåga, om än inte i samma utsträckning. Riahi-Belkaoui 
(2000, s. 480), menar att ekonomisk utveckling påverkar inriktningen på redovisning. 
Ekonomisk utveckling i ett land kan påverka vilka som har möjlighet till vidare studier och 
gör valet till ett beslut av personligt intresse, snarare än ett som påverkas av ekonomiska 
möjligheter. Som avhandlats ovan, ökar den etiska resonemangsförmågan med antal år i 
skolan, förutsatt att utbildningen innehåller viss etik. “Lång- eller kortsiktig framtidssyn”, 
menar Hofstede (2003, s. 29), kan kopplas samman med att endera leva för dagen eller att se 
framåt. Vi menar att levnadssätten påverkar den etiska resonemangsförmågan genom synen 
på livets mening. Att se framåt kan enligt oss synliggöras, genom att individen prioriterar att 
ta hand om sina medmänniskor och sin omvärld och på så sätt värna om framtiden. Att leva 
för dagen, menar vi kan skifta fokus från gruppen till individen. Angående resterande 
faktorer; “osäkerhetsundvikande” och “individualism mot kollektivism”, ser vi ingen tydlig 
koppling till DIT-resultat, varför de inte omnämns vidare. 
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7. Slutsats och rekommendationer 
I detta kapitel beskrivs de slutsatser som konstaterats utifrån analysen som presenterats. 
Inledningsvis redogör vi för slutsatser, härefter följer praktiskt och teoretiskt bidrag, 
samhälleliga och etiska överväganden samt rekommendationer för framtida studier. 

7.1 Slutsats 
Syftet med studien lyder: 
I problembakgrunden har vi visat på det faktum att studenter och affärsvärlden är nära 
sammankopplade. Studien undersöker, genom en kvantitativ metod i form av en enkät, Umeå 
universitets civilekonomstudenters etiska resonemangsförmåga. Syftet med studien är att 
skapa en förståelse för hur svenska civilekonomstudenter resonerar etiskt. Kunskapen kan 
användas av både universitet, presumtiva arbetsgivare och studenter. Universiteten kan 
använda kunskapen vid planering av kursplaner och eventuell etisk utbildning. Arbetsgivare 
kan använda kunskapen vid rekrytering av framtida arbetstagare, samt vid planering av 
etiska utbildningsinsatser. Civilekonomstudenter ges en generell bild av hur de resonerar 
etiskt. Syftet är även att föra en diskussion kring eventuella geografiska och kulturella 
skillnader länder emellan och jämföra dem med DIT-resultat.  
 
För att kunna besvara syftet undersöks Umeå universitets civilekonomstudenter genom en 
enkät bestående av DIT-testet. DIT-testet resulterar i ett DIT-värde för varje individ som 
analyseras utifrån kön, ålder, programinriktning. Genomsnittligt DIT-värde för urvalsgruppen 
är 32,65. DIT-värdet innebär då att Umeås civilekonomstudenter har etisk 
resonemangsförmåga enligt Kohlbergs konventionella nivå. Den konventionella nivån innebär 
en etisk resonemangsförmåga mellan 28-42, vilket innebär att en individ som befinner sig på 
denna nivå visar respekt för auktoriteter, har förmågan att anpassa sig till sociala situationer 
och har en vilja att följa lagen. Presumtiva arbetsgivare kan förvänta sig att 
civilekonomstudenter från Umeå universitet generellt sett uppvisar dessa kvaliteter, även om 
inget uttalande om enskilda individer kan göras. 
 
Utifrån vår empiri och den analys som genomförts drar vi slutsatsen att den etiska 
resonemangsförmågan hos den undersökta gruppen är snarlik den hos jämförande länder. Vi 
har även genom vår studie påvisat en signifikant skillnad mellan DIT-resultat och kön, där 
kvinnor ligger något högre med DIT-värdet 36,03 jämfört med männen som uppnår DIT-
värdet 28,56. Även programinriktningarna på Umeå universitet har undersökts och resultatet 
visar på en viss skillnad i medelvärdet, men ingen skillnad i statistisk mening. Vidare har 
ålder analyserats statistiskt vilket inte har påvisat signifikant stöd för att ökning i ålder ger ett 
högre DIT-värde, även om det finns antydningar på att så är fallet. 
 
DIT-resultaten har diskuterats i förhållande till redovisningsteori och Hofstedes teorier om 
kulturella skillnader. I analysen lyfts lagstiftningens inverkan på DIT-resultat fram, liksom 
globaliseringens eventuella påverkan. Här menar vi att lagstiftningen är snarlik mellan de 
jämförda länderna vad gäller de stora frågorna och därmed inte påverkar DIT-värden. 
Globalisering har suddat ut nationsgränser i många avseenden och gör att påverkan på etisk 
resonemangsförmåga sker över nationsgränserna. Politik har avhandlats i samband med DIT-
resultatet där analysen har lett fram till att inverkan på DIT-resultatet, är liten. Politik är inget 
vi testat empiriskt. 
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7.2 Praktiskt och teoretiskt bidrag 

7.2.1 Praktiskt bidrag 
I problembakgrund och problemdiskussion har vi belyst problematiken med bristande 
affärsetik. Affärsvärlden har skakats av skandaler och närvaro av affärsetik är av största vikt. 
Arbetsgivare efterfrågar personal med etiska förmågor för att i framtiden undvika skandaler 
av etisk karaktär. Ekonomistudenter med examen i sin närmaste framtid, är den grupp som 
inom kort ska ut i arbetslivet. Denna studie undersöker civilekonomers etiska 
resonemangsförmåga, vilket bör vara av stort intresse för svenska arbetsgivare med någon 
form av affärsverksamhet. Den ursprungliga tanken med vår studie var att ge framtida 
arbetsgivare chansen att på förhand få en bild av hur presumtiva arbetstagare resonerar etiskt. 
Med tanke på urvalets storlek och det faktum att likheten mellan Sveriges 
civilekonomprogram inte går att säkerställa, kan vi genom denna studie endast uttala oss om 
Umeås civilekonomstudenter. Detta till trots, ser vi det inte som främmande att DIT-resultat 
på andra utbildningsorter är snarlika. Tanken med studien var även att ge samtliga 
arbetsgivare i Sverige inblick i vart fokus av eventuell etisk vidareutbildning bör ligga. Det 
faktiska bidraget är dock mindre och avgränsas till Handelshögskolan i Umeå av samma 
anledning som presenterats ovan. 
 
Respondenterna som väljer att räkna ut sin etiska resonemangsförmåga, ges insikt om var 
deras etiska resonemangsförmåga befinner sig i nuläget, i förhållande till jämförelsegrupper 
som presenterats i rättningsmallen och i avsnitt 3.3.2. Vår studie ger respondenterna, genom 
information, möjlighet att förbättra sina eventuella svagheter inför kommande yrkesliv. Med 
hjälp av utbildning kan studenterna anpassa sig till vad som efterfrågas i arbetslivet. Vidare 
ges utbildningsansvariga vid Umeå universitet en bild av studenters etiska 
resonemangsförmåga, något som kan underlätta vid anpassning av program och kursplaner. 
Det finns forskning som tyder på att etisk utbildning ökar etisk resonemangsförmåga. Ett 
exempel på detta är forskningen av McNair & Milam (1993, s. 807-809) som visar att 
utbildning i affärsetik ger positivt inverkan på DIT-resultat.  
 
7.2.2 Teoretiskt bidrag 
Etisk resonemangsförmåga är väl studerat internationellt sett med hjälp av olika 
mätinstrument, däribland DIT-testet. I den svenska forskningen har generell affärsetik 
studerats, bland annat genom kartläggning av affärsetiska policys i svenska företag. Vidare 
har studenter vid svenska högskolor undersökt etisk resonemangsförmåga med hjälp av DIT-
testet i två delar av affärsvärlden; revision och bank (Khan & Tsitinidis 2009, s. 32-34; 
Johansson & Jonasson, 2010, s. 37-38). Ur ett internationellt perspektiv är studenter 
representerade inom den affärsetiska forskningen. DIT-testet är använt på ekonomistudenter i 
bland annat Amerika, Turkiet och Irland (Chan & Ma, 1987, s. 491; Glover & Kuyel, 2010, s. 
463; Jeffrey, 1993, s. 86). Forskare belyser även kulturella skillnader beroende på vart i 
världen individer bor och kopplar samman de kulturella skillnaderna med redovisningsteori 
(Harrison & Mckinnon, 1999, s. 483; Chow et al., 1999, s. 441). Forskning saknas dock inom 
etisk resonemangsförmåga kopplat till studenter och redovisningsteori i Sverige. Vår studie 
bidrar med forskning vad gäller etisk resonemangsförmåga hos civilekonomstudenter på 
Umeå universitet. I och med detta bidrar vi till forskningen vad gäller Umeå universitet, men 
utelämnar att besvara hur övriga Sveriges civilekonomstudenter resonerar etiskt.  
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7.3 Samhälleliga och etiska överväganden  
Studiens ämne kan upplevas känsligt då det rör människors etiska resonemangsförmåga, 
möjligen är så också fallet, men vårt syfte är inte att påstå vad som är etiskt beteende eller 
inte. DIT-testet ger ett värde i hög eller låg etisk resonemangsförmåga och respondenterna får 
efter genomfört DIT-test, möjligheten att beräkna sitt eget DIT-resultat. Härefter kan 
respondenten jämföra sitt värde med andras resultat som utvunnits genom forskning. Detta 
kan göra att respondenten värderar sitt DIT-resultat gentemot andras, något som kan upplevas 
negativt för individen. Vidare kan det uppfattas som ett intrång i respondentens personliga 
sfär att genom en enkät utvinna svar av dennes karaktär. Då syftet med denna studie är att dra 
slutsatser om en population och inte enskilda individer anser vi dock att studien inte 
komprometterar respondenternas integritet. Dessutom är studien helt frivillig och anonym, 
vilket informerats om i mailutskicket. 
 
Ur populationens och samhällets perspektiv kan den etiska aspekten upplevas tydlig, då 
studien uttalar sig om Umeås civilekonomers etiska resonemangsförmåga samt jämför 
resultatet med övriga länders ekonomistudenter. Genom studien förs en diskussion om hur 
resultatet kopplas samman med kulturella skillnader och redovisningsteori. För att uppnå 
studiens syfte skulle vi behövt uttala oss om ekonomistudenter i Sverige som helhet. Ur 
ekonomistudenters, universitetets och samhällets syn skulle detta kunna uppfattas som att ett 
högre DIT-värde på något vis är bättre än dess motsats, varför Sverige på något vis kan verka 
sämre. Samma etiska övervägande bör göras vad gäller jämförelserna mellan Umeå 
universitet och övriga DIT-resultat. I detta avseende är det viktigt att understryka att vi har 
undersökt DIT-värdet utan att värdera det. Inget resultat är bättre än det andra. 

7.4 Rekommendation för framtida studier 
Efter genomförandet av denna studie kan vi se ett flertal framtida områden att studera. I första 
hand kan vidare studier undersöka civilekonomstudenters etiska resonemangsförmåga över 
tid. Ett förslag är att undersöka första-, andra-, tredje-, fjärde- och eventuellt 
femteårsstudenter som studerar ett civilekonomprogram vid ett svenskt universitet. Med 
denna typ av studie skulle det gå att uttala sig ifall den etiska resonemangsförmågan förändras 
under utbildningens gång. Här finns en naturlig koppling till mängd etikundervisning 
inkluderad i utbildningen vid det valda universitetet. 
 
En annan rekommendation skulle kunna vara att undersöka andra påverkansfaktorer på etisk 
resonemangsförmåga hos studenter. Exempel på andra påverkansfaktorer skulle kunna vara 
val av universitetsprogram eller studienivå. Det finns studier i andra länder, gjorda på olika 
universitetsprogram, exempelvis jämförelser mellan ekonomi-, socionom- och 
ingenjörsprogram. Ämnet är enligt oss, intressant att studera vid ett svenskt universitet med 
hjälp av DIT-testet mellan universitetsprogram. Ytterligare studier kan undersöka studenter i 
jämförelse med yrkesmän, för att utröna om yrkeslivet ger en förändrad etisk 
resonemangsförmåga. Vidare rekommenderar vi att studier utreder samband mellan hur 
generationer resonerar etiskt i förhållande till varandra.  
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8. Sanningskriterier  
I detta kapitel beskrivs studiens väsentliga sanningskriterier med reliabilitet och validitet som 
utgångspunkt. 

8.1 Reliabilitet 

Reliabilitet syftar till att säkerställa om den empiriska verkligheten avbildas på ett korrekt sätt, 
utifrån studiens teoretiska referensram (Johansson-Lindfors, 1993, s. 107). Enligt Winter 
(1992, s. 51) är det viktigt att ha en uppfattning om den insamlade datjans reliabilitet, för att 
veta hur säkra slutsatser problemformuleringen genererar. Reliabilitet kan också beskrivas 
som säkerhet om det som planeras mätas, faktiskt mäts (Winter, 1992, s. 51). Enligt Winter 
(1992, s. 58-59) kan reliabilitet delas i tre nivåer; en där mätinstrumentet bedöms, en där 
användning av mätinstrumentet bedöms och en där respondenternas tillförlitlighet bedöms.  
 
De tre nivåerna inom reliabilitet har varit avgörande för vår studie, dess problemformulering 
och dess avgränsningar. Vår studie använder det beprövade DIT-testet, med det finns 
ytterligare instrument som mäter etisk resonemangsförmåga, något vi exemplifierat i vår 
teoretiska referensram. Av detta skäl är vår studie avgränsad till etisk resonemangsförmåga 
uppmätt med DIT-testet. Detta talar för mätinstrumentets reliabilitet och det faktum att 
instrumentet mäter det som ämnas mätas, nämligen etisk resonemangsförmåga uppmätt med 
DIT-testet, inte etisk resonemangsförmåga som helhet.  
 
När det gäller användningen av mätinstrumentet, finns viss kritik att rikta mot studien, trots 
att avvägningar har avgjort dess riktning. En av de saker som talar mot användningen av 
mätinstrumentet är att DIT-testet är utfört via en webbenkät. För att kunna genomföra den har 
överskådligheten påverkats något. Respondenterna har via vår webbenkät, inte möjlighet att 
samtidigt överskåda hela testet, vilket kan göra att det upplevs svårare att besvara de 
moraliska dilemman som presenteras. Den bristande överskådligheten har vägts mot de 
överväganden som presenterats i vår metod, såsom tids- och budgetbegränsningar. Vi har 
även tagit hänsyn till att enkäten är fokus- och tidskrävande att besvara och i detta avseende 
har en webbenkät som respondenten själv besvarar när denne önskar, vägt tyngre än att gå och 
dela ut enkäten och invänta svar. Något som är svårt praktiskt då respondenterna inte är 
samlade på en och samma plats. För att öka reliabiliteten i användningen av mätinstrumentet 
har vi valt att infoga en fråga i vår enkät, om respondenten själv besvarat enkäten. Vidare är 
det av stor vikt att respondenten förstår hur enkäten fylls i för att öka reliabiliteten. När vi 
mailade ut enkäten till respondenterna informerades de därför om hur enkäten fylls i med 
hjälp av en förklarande text och en exempelfråga (Appendix 2).  
 
Angående respondenternas tillförlitlighet så hänger den på om respondenterna svarar 
sanningsenligt på vår enkät. Av detta skäl är enkäten helt anonym och respondenten 
informeras om att inga svar är felaktiga och att tanken är att de ska svara utifrån dem själva. 
Vi ger även respondenterna tillgång till en rättningsmall efter att de besvarat enkäten för att de 
ska motiveras att svara så sanningsenligt som möjligt. Med rättningsmallen kan 
respondenterna själva beräkna sin etiska resonemangsförmåga uppmätt med DIT-testet. De 
skäl som vi angivit ovan ökar reliabiliteten med tanke på respondenternas tillförlitlighet. Dock 
finns alltid risk för manipulation av svaren, något vi utvecklat vidare i metodavsnittet. 
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När de tre nivåerna av reliabilitet sammankopplas anser vi att DIT-testet, på det sätt det 
utförts, talar för en tämligen hög reliabilitet i vår studie. De nackdelar som trots detta finns har 
presenterats och de val som har gjorts genom studien är genomförda med studiens reliabilitet i 
åtanke. Arbnor & Bjerke (1994, s. 351) menar att reliabiliteten anses hög vid sekundärt 
material, då forskaren har mindre utrymme att styra över materialet. Rest (1979, s. 250) har i 
sin bok återgett hur DIT-testets reliabilitet prövats. För att göra det har han använt sig av det 
statistiska måttet Cronbach Alpha som resulterat i ett värde på 0,8 för testet i genomsnitt. 
Cronbach Alpha är enligt Altman & Bland (1997, s. 572) ett statistiskt test som visar hur väl 
olika delar av måttet mäter samma sak vid exempelvis en enkätundersökning. Testet tar fram 
ett mått mellan 0 och 1 och visar om det i ett test, finns ett bakomliggande koncept. I fallet av 
en enkät handlar det om att olika enkätfrågor undersöker samma sak, exempelvis ett 
personlighetsdrag. Om så är fallet bör svaren korrelera och värdet på Cronbachs alfa stiger 
(Altman & Bland, 1997, s. 572). 

8.2 Validitet 

Validitet berör enligt Wallén (1996, s. 65-66) om en studies valda mätinstrument mäter det 
som det avser att mäta, eller mäter det som är relevant i studiens sammanhang. 
Mätinstrumentet ska om det används på ett korrekt sätt, inte ge några systematiska fel 
(Wallén, 1996, s. 67). Vid bedömning av ett mätinstruments validitet används två metoder; 
inre och yttre validitet (Winter, 1992, s. 61). Inre validitet handlar om mätinstrumentets 
konstruktion och huruvida det som mäts är likställt med definitionen av det som avses mätas 
(Winter, 1992, s. 61). När det gäller inre validitet talar Winter (1992, s. 61) om tre brister. 
Dessa brister beskrivs som att endera mäta mer än vad som ämnas, mindre än vad som ämnas 
eller att mäta det som ämnas och dessutom något utöver. Vi anser att DIT-testet endast mäter 
det som ska mätas, varken mer eller mindre. I vårt fall frågar vi respondenter hur de ställer sig 
till ett antal påståenden kring sex olika moraliska dilemman. Genom utförandet kommer 
respondenten att rangordna alternativ utifrån olika etiska stadier och härefter ges en profil 
utifrån dessa svar. Testet är konstruerat som sådant att enskilda svar saknar betydelse, men 
när svaren ställs mot varandra i testets värderingsfas får de plötsligt betydelse. Här måste 
respondenten värdera vilket alternativ som är viktigast i förhållande till de andra. I detta skede 
kommer således DIT-testet att bedöma hur högt exempelvis lagstiftning värderas i förhållande 
till familjens välbefinnande. Vi menar att svarsalternativen tillsammans ger hög inre validitet. 
 
För att uttala oss om DIT-testet i helhet kan vi luta oss mot Rests forskning och resonemang 
rörande DIT-testets validitet. Rest (1979, s. 258-259) menar att DIT-testet valideras genom 
andra studier, som sammanlänkade ger en bild genom jämförelser och en diger databas där 
DIT-testets kvalitéer ställts mot annan forskning. Yttre validitet handlar om att användandet 
av olika mätinstrument ska ge samma resultat. I vår studie skulle det kunna handla om att 
användandet av ett annat etiktest genererar samma resultat. I vårt fall konstaterar vi att det 
finns flera sätt att värdera etisk resonemangsförmåga, varav ett av dem är genom DIT-testet. 
DIT-testet resulterat i en DIT-poäng samt i en låg eller hög etisk resonemangsförmåga. Att 
ställa faktiska DIT-värden mot den etiska resonemangsförmågan i övrigt kan innebära 
problem och låg validitet i sammanhanget, men det faktum att testet är välanvänt och 
analyserat gör att resultatet av DIT-testet kan ställas mot andra test. DIT-testets validitet har 
prövats av Rest och då DIT-testet i vårt fall utgör ett sekundärt material är studiens validitet 
detsamma som validiteten för DIT-testet. DIT-testet används i sin ursprungliga form och vi 
har endast lagt till frågor som rör personlig information såsom ålder och kön.  
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En faktor som kunnat öka studiens validitet är ett test av affärsetisk karaktär med inriktning 
mot ekonomi. Dilemman av denna dignitet hade på ett bättre sätt uppmätt respondenternas 
agerande i yrkeslivet framför det på ett privat plan. Detta till trots har vi valt DIT-testet, dels 
på grund av de jämförelser med andra studier vi vill göra och dels på grund av att testet är väl 
beprövat och framgångsrikt. Vidare påverkas validiteten av att respondenterna bär på olika 
erfarenheter och att de därmed kan se på frågorna annorlunda. 
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