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Sammanfattning 
Inledning: Det har under de senaste åren förekommit flera stora företagsskandaler 

både utomlands och i Sverige där revisorer varit inblandade. För företag 
och då särskilt för revisionsbyråer är behovet stort av stabila förutsätt-
ningar för väl fungerande och allmänt accepterade yrkesetik. FAR har 
sett det som sin uppgift att precisera innebörden av den lagstadgade ter-
men god revisorssed. Detta preciseras genom FARs nio yrkesetiska reg-
ler som utkom i ny utgåva 2003. Åsikterna går ofta isär om vad som an-
ses vara god etik och moral. Det har visat sig i tidigare studier att dessa 
åsikter kan påverkas av faktorer som till exempel kön, ålder och storlek 
på byrån. Med bakgrund av detta uppkom intresset för att med hjälp av 
FARs yrkesetiska regler undersöka revisorers förmåga till etiskt resone-
mang. 

Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och förklara hur revisorer 
resonerar kring etik samt att utreda vilka faktorer som påverkar det etiska 
resonemanget. 

Metod: I den här studien används en kvantitativ metod för att få en bred studie 
där generella samband kan hittas. Den data som använts är primärdata i 
form av en enkätundersökning. Enkäten består av tre etiska dilemman 
som respondenterna ska ta ställning till och poängsätta, samt kortfrågor 
av generell karaktär. Resultaten presenteras med hjälp av uträkning av 
medelvärden och andra beskrivande statistiska instrument samt tolkning 
av respondenternas kommentarer.   

Resultat: Utifrån de medelvärden som räknats fram för de tre dilemmana går det 
att dra slutsatsen att revisorerna som deltagit i enkätundersökningen är 
relativt etiska. Det är dock inte tillräckligt att bara titta på medelvärdena 
för att kunna avgöra ifall revisorer är etiska. Det kan ge en mer rättvisan-
de bild att också titta på de kommentarer som revisorerna i vissa fall har 
givit. Det är först då, som det är möjligt att se hur revisorn verkligen tän-
ker kring dilemmana. Resultaten visar också att revisorerna resonerar oli-
ka kring de olika yrkesetiska reglerna. Vid en jämförelse mellan etiskt re-
sonemang och faktorerna kön, ålder, etikutbildning, erfarenhet samt 
storlek på byrån går det inte att finna några statistiskt säkerställda sam-
band. 
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Abstract 
Introduction: It has during the latest years occurred several large business scandals 

both abroad and in Sweden where auditors have been involved. The 
need for stabile conditions and well functioning professional codes of 
ethics for companies, especially auditing firms have been growing during 
the latest years. FAR has seen it as their task to define the meaning of the 
Swedish term ”god revisorssed”. This is specified through FAR’s nine 
professional codes of ethics, which came out in a new edition in 2003.  
The opinions about what is considered as high moral and ethical 
reasoning often goes apart. In previous studies it has been shown that 
these opinions have been affected by different factors, such as age, 
gender and size of the auditing firm. With this background it is 
interesting to examine auditor’s ethical reasoning with help of the FAR 
professional codes of ethics. 

Purpose: The purpose of this study is to examine and explain auditors’ ethical 
reasoning, and also investigate which factors that affect ethical reasoning.    

Method:       In this study a quantitative method is used to get a broad study where 
general connections can be found. The data used is primary data from a 
survey. The survey consists of three ethical dilemmas which the 
respondents have to take a standpoint to and grade. The respondents 
also answered some general short questions about their background. The 
results are presented with help of mean calculations and other methods 
of descriptive statistics, and an interpretation of the respondents’ 
comments. 

Results:       From the means that have been calculated for the three dilemmas, it is 
possible to draw the conclusion that the auditors in this study are 
relatively ethical. It is not enough to only study the mean values to 
determine if the auditors are ethical or not. To get a fairer point of view 
it is better to read the comments given by the respondents. It is by these 
comments that it is possible to examine how the auditors reason about 
ethical dilemmas. The results also show that the auditors reason different 
about the different professional codes of ethics. In comparison with the 
factors: gender, age, ethical education, experience and size of the firm 
with ability to ethical reasoning, a statistical connection could not be 
found. 
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1 Inledning 
I det första inledande kapitlet ges bakgrunden till uppsatsen valda ämne om etiskt beteende hos revisorer 
vidare formuleras uppsatsens problem och syftet ställs upp. 

1.1 Bakgrund 
Revision är att med professionell skeptisk inställning planera, granska, bedöma och uttala 
sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning. Det finns en extern och en intern revi-
sion, statlig, kommunal och miljörevision. Den vanligaste är extern revision där det är före-
tag som granskas (FAR, 2005 a). 

Revision behövs för att det finns särskilda krav för hur företagets resultat och ställning ska 
redovisas utåt. Intressenterna till företaget måste kunna lita på både den information som 
bolaget ger om sin ekonomiska situation men också på förvaltningen av företaget. Revi-
sorns roll är att kvalitetssäkra informationen. Revisionen är en förutsättning för ett funge-
rande näringsliv eftersom revisionen ger ökad trovärdighet åt företagets finansiella informa-
tion. Revisionen har stor betydelse för ägarna men också för andra intressenter till företaget 
såsom kreditgivare, kunder, anställda samt stat och kommun. Om inte revisorerna fanns 
hade, enligt FAR, intressenterna varit tvungna att själva anlita egna kontrollanter för att se 
att allt gått rätt till i företaget (FAR, 2005 a).  

Revisionens mål är i första hand för revisorn att lämna en revisionsberättelse där det finns 
uttalanden om årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och VD:ns förvaltning. 
Revisionsberättelsen tillsammans med årsredovisningen är beslutsunderlagen för företagets 
intressenter. Revisionen ger trovärdighet åt den ekonomiska informationen om företaget 
och om hur styrelse och VD fullgör sina uppdrag. För att kunna åstadkomma en revision är 
det viktigt att först sätta sig in i företagets verksamhet. Sedan är det möjligt att granska och 
slutligen rapportera om företagets årsredovisning, bokföring och förvaltning. Detta arbete 
ska följa god revisionssed och revisorn måste också iaktta god revisorssed vilket innebär 
yrkesetiska regler som styr revisorns professionella ansvar (FAR, 2005 a).  

Det ska skiljas mellan god revisionssed, god redovisningssed och god revisorssed. God re-
visionssed är lika med god sed bland erfarna revisorer. Det handlar om kunskap, erfarenhet 
och professionellt omdöme. Seden utvecklas både internationellt, inom FAR och ute på by-
råerna. God redovisningssed är normer och praxis för bokföring och bokslut. Denna sed är 
därför mer en norm att granska mot än en norm som revisorn själv ska följa. God revisors-
sed är etiska regler för revisorer (FAR, 2005 a). God revisorssed definieras enligt följande: 
”Att följa god revisorssed innebär att ur ett etiskt perspektiv agera så att man visar sig värd det förtroende 
som yrket som revisor kräver”(Cassel, 1996, s 62). 

Yrkesetik är alltid ett aktuellt ämne. Collste (1996) anser att det är viktigt med yrkesetik och 
att många yrkesgrupper har formulerat yrkesetiska koder. Det är bland annat viktigt för att 
ge vägledning i specifika valsituationer i arbetet (Collste, 1996). Det har under de senaste 
åren förekommit flera stora företagsskandaler både utomlands och i Sverige där revisorer 
varit inblandade. I USA var revisionsbyrån Arthur Andersen inblandad i Enronskandalen 
då de anklagades för att ha förstört dokument rörande bolagets finanser. Revisionsfirman 
friades hösten 2005 av högsta domstolen (Dagens Industri, 2005). I det svenska bolaget 
Skandia har revisorernas oberoende ifrågasatts beträffande affärer mellan Skandia och 
Skandia liv. Ulf Spång var tidigare VD för ett revisionsföretag som granskade Skandia. Han 
bytte år 1997 jobb till toppchef på Skandia, medan det revisionsföretag han tidigare varit 
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VD för fortsatte att vara ett av de företag som granskade Skandia. Därför har oberoendet 
av revisorerna starkt ifrågasatts och den statliga Revisorsnämnden har granskat oegentlighe-
terna (Granath, 2003). För att försöka återskapa allmänhetens förtroende för näringslivet i 
Sverige tillsatte regeringen år 2002 en etisk kommission (Olofsson, 2002).  

För företag och då särskilt för revisionsbyråer är behovet stort av stabila förutsättningar för 
väl fungerande och allmänt accepterade yrkesetik. I slutet av år 2001 antog den svenska 
Riksdagen revisorslagen SFS 2001:883. Sverige var först inom EU med en nationell lag för 
revisorer och revisorers yrkesetik. Denna lag innehåller ett principbaserat ramverk för yr-
kesetik. Revisorslagen är baserad på IFAC:s (International federation of accountants) yr-
kesetiska regler samt på den under 2002 års utgivna EG-rekommendation om revisorers 
opartiskhet och självständighet (Bergman-Marcus & Holm, 2003).  

Det har visat sig att åsikterna varierar i vad som anses vara god etik och moral1. Detta med-
för att det är svårt att skapa heltäckande och accepterade regler som i alla lägen indikerar 
hur individen bör uppträda i en viss situation. Det är vidare svårt att förutse alla tänkbara 
situationer eftersom det allt ökande tempot i samhället skapar nya förutsättningar. Konse-
kvensen av detta blir att revisorer ofta ställs inför inte alltid självklara etiska överväganden 
(Bergman-Marcus & Holm, 2003). Revisorer hamnar ofta i situationer då de måste balanse-
ra intresset mellan klienter, aktieägare, kreditgivare och samhället. Detta kan leda till intres-
sekonflikter som gör att revisorn ställs inför moraliska dilemman (Warming-Rasmussen & 
Windsor, 2003).  

Enligt Collste (1996) är det viktigt med etiska regler för en yrkesgrupp. Reglerna kan anses 
vara en varudeklaration för allmänheten och ha en positiv funktion som ger stöd åt att yr-
kesutövarna medvetet strävar efter ett etiskt förhållningssätt. Yrkesetiska regler kan också 
vara användbara för att komma till rätta med oetiskt handlande. Det är dock viktigt att inse 
att yrkesetiska regler har begränsningar. De kan vara för allmänt formulerade och på så sätt 
svåra att använda i praktiken. 

År 2003 utkom FARs nya yrkesetiska regler som består av nio olika regler (Bergman-
Marcus & Holm, 2003).  Bakgrunden till dessa regler är att FAR har sett det som sin upp-
gift att precisera innebörden av den lagstadgade termen god revisorssed (Artsberg, 2003). 
Utvecklingen av god revisorssed har till stor del genom åren styrts av revisorerna själva. 
Det är av vikt att regler utformas av revisorerna själva eftersom utomstående inte har till-
räcklig förståelse inom området (Brännström, Clemendtson & Träff, 2005). FAR har ambi-
tionen att de yrkesetiska reglerna ska uppfattas som uttryck för god yrkessed i allmänhet 
och att de därmed ska kunna fungera som vägledning för den enskilde revisorn men också 
för hela revisorsbranschen (Bergman-Marcus & Holm, 2003). 

FARs nio yrkesetiska regler är följande: 

1. God yrkessed 
2. Professionellt uppträdande 
3. Organisation av verksamheten 
4. Arvodesdebitering  
5. Tystnadsplikt 
6. Vidareutbildning 

                                                 

1 Begreppen etik och moral används i den här uppsatsen synonymt. En vidare förklaring av 
begreppen ges i avsnitt 3.1 
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7. Yrkesutövning 
8. Förhållande till kollegor 
9. Publicitet och marknadsföring 

   Dessa yrkesetiska regler diskuteras vidare nedan i avsnitt 3.7.  

1.2 Problemdiskussion 
Cassel (1996) menar att det inte är förvånande att revisorerna ställs inför etiska dilemman. 
Med ett dilemma menas att två eller flera tänkbara, ömsesidigt uteslutande alternativ är 
välmotiverade av viktiga värden. Ett etiskt dilemma uppstår om dessa värden är av etisk ka-
raktär. Ur ett etiskt perspektiv anses revisorers förhållningssätt ibland bristfälligt. För det 
första uppfattar inte alltid en revisor en situation som ett etiskt dilemma på grund av 
bristande insikt. För det andra kan brist på civilkurage leda till att revisorer resonerar och 
agerar som om situationen inte var ett etiskt dilemma.  För det tredje kan brist på kompe-
tens leda till att det alternativ som är sämst ur ett etiskt perspektiv på grund av dåligt om-
döme ändå väljs. Även om revisorn har gott omdöme kan ett felaktigt val göras eftersom 
det saknas sakkunskap i den aktuella frågan (Cassel, 1996). Hur moraliska revisorer är, på-
verkar deras professionella åtagande och ansvar. Revisorer med en högre moral gör be-
dömningar och fattar beslut mer oberoende än revisorer med lägre moral (Warming-
Rasmussen & Windsor, 2003). 

Det finns flera förespråkare för de yrkesetiska reglerna som anser att etiska dilemman alltid 
kan besvaras genom tillämpning av FARs yrkesetiska regler (Cassel, 1996). Etikreglerna an-
ses av revisorerna själva vara det viktigaste hjälpmedlet för den egna yrkeskåren. Etikfrågor 
diskuteras ofta i tidskriften Balans (Artsberg, 2003). Ett exempel är att etikkommittén fick 
störst utrymme på FAR-dagen år 2002. Etikkommittén fick under 2002 fler ledamöter och 
höll fler möten än tidigare (Holmquist & Johansson, 2003). 

Revisorer hamnar ofta i situationer där det inte finns en ideal lösning utan olika lösningar 
måste vägas mot varandra. I dessa situationer underlättar etikreglerna för beslutsfattandet 
(Artsberg, 2003). Cassel (1996) anser dock att det är en missuppfattning av begreppet etik 
att tro att etiska problem kan lösas bara genom att studera och använda en uppsättning av 
regler. Landes (2004) menar att det är svårt att upprätta regler som kan förhindra oetiskt 
handlande. Vill revisorn kringgå regler så är det alltid möjligt. För att bevara självständighe-
ten och objektiviteten är det viktigt att revisorn aldrig förlorar fokus på vad syftet med de-
ras granskning. 

Syftet med de yrkesetiska reglerna är enligt FAR att ge revisorerna vägledning och hjälp i de 
frågor som rör god yrkessed. Reglerna syftar inte till att ge svar åt alla frågeställningar som 
uppkommer och ska därför inte ses som uttömmande (FAR, 2005 b). I oktober 2005 an-
ordnade IFAC ett forum om etik. Där enades deltagarna om att principer och rekommen-
dationer istället för tvingande regler är den rätta vägen för att skapa ett ramverk för etik 
inom revisorskåren (Balans 11, 2005).  

Eftersom åsikterna enligt Bergman-Marcus och Holm (2003) varierar för vad som anses 
vara god etik och moral finns det anledning att tro att de yrkesetiska reglerna följs i olika 
stor utsträckning. Därför uppstår det konsekvenser för både revisionsbyråer och företag 
som kan leda till problem vid oetiskt beteende. Beslut kan ha fattats som inte är i enlighet 
med god revisorssed. För att i den här uppsatsen utvärdera hur etiska revisorer är i sin yr-
kesutövning används FARs yrkesetiska regler. Genom att undersöka hur väl dessa regler 
följs, erhålls ett mått på hur etiska revisorer är. 
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Konsekvenserna av oetiskt handlande kan variera mellan revisorer. En faktor som kan av-
göra är storleken på revisionsbyrån. Eynon, Hill och Stevens (1997) genomförde en under-
sökning av amerikanska revisionsbyråer. I deras undersökning gjordes en jämförelse mellan 
stora och små revisionsbyråer. Undersökningen fann att revisorerna på små revisionsbyråer 
var mindre moraliska i sitt resonemang, i jämförelse med större revisionsbyråer. En annan 
faktor som kan avgöra hur etiska revisorer är i sin yrkesutövning är i vilken utsträckning re-
visorerna genomgått etikutbildning (Warming-Rasmussen & Windsor, 2003). Peterson, 
Rhoads och Vaught (2001) och Eynon et al (1997) kom båda fram till att även faktorer så 
som ålder och kön påverkade etiska värderingar hos sina respondenter. 

Alla dessa tidigare studier har genomförts i andra länder, författarna har inte kunnat finna 
några studier som är gjorda i Sverige. Eftersom de ovannämnda faktorerna har haft inver-
kan på beslutsfattandet hos revisorer i andra länder så vore det intressant att undersöka det-
ta även i Sverige.    

1.3 Forskningsfrågor 
Utifrån problemdiskussionen kan följande forskningsfrågor formuleras:  

1. Hur etiska är revisorer i sin yrkesutövning? 
2. Hur resonerar revisorer kring FARs yrkesetiska regler när det ställs inför etiska 

dilemman? 
3. Finns det andra faktorer som påverkar revisorers etiska beteende utöver FARs 

yrkesetiska regler? 

1.4 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och förklara hur revisorer resonerar kring 
etik samt att utreda vilka faktorer som påverkar det etiska resonemanget. 

1.5 Intressenter 
Den främsta intressenten för den här uppsatsen är revisorer, detta eftersom revisorer ofta 
hamnar i situationer som leder till etiska dilemman och intressekonflikter. Med hjälp av 
denna studie kan revisorer bli mer medvetna om sitt etiska handlande. Revisorers klienter 
är en annan intressent. Det kan vara av intresse för klinterna att få en uppfattning om hur 
etiska regler påverkar revisorernas beteende. Detta eftersom ett oetiskt beteende hos revi-
sorn kan få konsekvenser för klienten. Ytterligare en intressent kan vara FAR för att se om 
deras yrkesetiska regler uppnår önskad effekt. 

1.6 Avgränsningar 
För att få fram ett hanterbart urval av små byråer innefattar studien endast revisorer från 
Jönköpings län eftersom det här finns ett stort antal och dessa är lätta för författarna att 
komma i kontakt med. Däremot är urvalet för stora byråer hämtat ifrån revisionsbyråer 
från Stockholm, Göteborg och Malmö eftersom det är där de riktigt stora byråerna finns i 
Sverige.  

En annan avgränsning är att inte alla nio yrkesetiska regler finns med i undersökningen. 
Det var inte möjligt att fokusera på alla nio eftersom det skulle ha blivit allt för tidskrävan-
de både för enkätrespondenterna och författarna. Därför valdes att lägga tyngdpunkt på re-
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gel ett god yrkessed, regel två professionellt uppträdande och regel fem tystnadsplikt me-
dan övriga behandlas mer översiktligt. Det är dessa tre regler som de etiska dilemmana i 
enkätundersökningen i huvudsak är uppbyggda kring. 
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2 Metod 
Detta kapitel förklarar och beskriver tillvägagångssättet för att besvara de uppställda forskningsfrågorna. 
Först beskrivs den undersökningsmetod som används i studien. Därefter beskrivs vilken typ av information 
som undersökningen bygger på och vilken undersökningsteknik som använts. Slutligen diskuteras uppsat-
sens relevans. 

2.1 Undersökningsmetod 
Det finns två olika typer av undersökningsansatser, kvantitativ och kvalitativ metod. Den 
kvantitativa metoden syftar till att erhålla få upplysningar om många undersökningsenheter 
och därmed hitta generella samband (Halvorsen, 1992). Vi har valt att göra en kvantitativt 
inriktad studie med hjälp av en enkätundersökning eftersom vi vill försöka hitta generella 
samband och dra slutsatser om revisorers etiska beteende.  

Kan data i en undersökning uttryckas i siffror, tal eller i andra mängdtermer, så kallad hård-
data, då är data kvantitativ (Halvorsen, 1992). Resultaten av enkätundersökningen i den här 
studien har omvandlats till siffror för att det skulle bli möjligt att statistiskt kunna hitta ge-
nerella samband. Ofta analyseras datan i kvantitativa studier med hjälp av statistiska meto-
der (Holme & Solvang, 1997). Forskare som genomför en kvantitativ studie samlar in in-
formation och studerar sedan relationerna mellan de olika uppsättningarna av fakta (Bell, 
2000). Avståndet mellan forskaren och studien är ofta stort i kvantitativa studier (Holme & 
Solvang, 1997). Många tidigare studier har genomfört kvantitativa enkätundersökningar och 
jämförelser gentemot dem blir då lättare att göra ifall vi också gör en kvantitativ studie. 
Några exempel på tidigare kvantitativa studier inom revisionsområdet är Eynon, Hill och 
Stevens (1997), Warming-Rasmusen och Windsor (2003) samt Sweeney och Roberts 
(1997).  

2.2 Deduktion och induktion 
Det finns två olika sätt att dra slutsatser, dessa sätt är induktion och deduktion. Induktion 
innebär att det dras allmänna, generella slutsatser utifrån empiriska fakta. Induktion förut-
sätter därför kvantifiering (Thurén, 1991). Forskaren studerar forskningsobjektet, utan att 
först ha förankrat undersökningen i en tidigare etablerad teori. Den insamlade empirin ut-
gör information som kan forma en ny teori. Det är svårt att veta vilken räckvidd den nya 
teorin har eftersom det empiriska underlaget kan variera beroende på vilken situation, tid 
eller grupp av människor som utgör underlag (Patel & Davidsson, 1994). Det är viktigt att 
inse att en induktiv slutledning aldrig kan vara hundraprocentig eftersom den bygger på 
empiriskt material. Vid induktion kommer forskaren fram till större eller mindre sannolik-
het, men kan aldrig uppnå hundraprocentig visshet (Thurén, 1991).  

Deduktion innebär att en logisk slutsats dras som betraktas som giltig om den är logiskt 
sammanhängande. Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att forskaren utgår från all-
männa principer och befintlig teori för att kunna dra slutsatser (Patel & Davidsson, 1994). 
Den här uppsatsen utgår ifrån allmänna principer för revisorer genom FAR:s yrkesetiska 
regler. Ur den befintliga teorin är det möjligt att formulera hypoteser som prövas empiriskt 
i den aktuella undersökningen. Den befintliga teorin bestämmer vilken information som 
ska samlas in, hur informationen ska tolkas och slutligen hur resultaten kan relateras till den 
befintliga teorin (Patel & Davidsson, 1994). Den här uppsatsen syftar inte till att skapa nya 
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teorier utan istället utvärdera befintliga teorier och principer. Därför är denna studie att be-
trakta som deduktiv. 

Den deduktiva metoden syftar till att förklara verkligheten men kan också användas för att 
förutsäga verkligheten (Artsberg, 2003). Efter denna studie är det i enlighet med Artsberg 
(2003) möjligt att dra slutsatser både om hur etiska revisorer i urvalet är nu och hur de 
kommer att agera när de ställs inför etiska dilemman i framtiden. Genom detta kan lös-
ningar tas fram för att lösa eventuella framtida problem. Den deduktiva metoden brukar 
användas för att ta fram konkreta lösningar utifrån ett visst synsätt eller också testa befintli-
ga teorier för att förfina och utveckla dem (Artsberg, 2003). I teorin går det att skilja mellan 
dessa två teoretiska angreppssätt, men det finns ofta motsättning mellan dessa eller att de 
används i kombination (Holme & Solvang, 1997). 

2.3 Val av data 
Den här uppsatsen består till stor del av primärdata eftersom den bygger på egeninsamlad 
information. Informationen har hämtats ifrån en enkät som skickats ut till revisorer. Detta 
stämmer överens med Holme och Solvangs (1997) definition av vad primärdata är. Ejve-
gård (2003) anser att i möjligaste mån ska primärkällor användas. När primärdata används 
är det viktigt att undersöka vilken närhet eller vilket avstånd den som ger information har 
till det som återges (Holme & Solvang, 1997). Eftersom den här studien består av en en-
kätundersökning som skickas ut till revisorer som författarna inte har någon relation till kan 
avståndet anses vara ganska stort mellan författarna och respondenterna. 

Det är vanligt att forskaren använder sig både av egeninsamlad data och av redan tillgänglig 
data (Halvorsen, 1992). Den här studien använder sig främst av primärdata men kommer 
att analyseras gentemot sekundära källor i form av tidigare studier. Sekundärdata är data 
som tidigare är insamlad och sammanställd av någon annan än forskaren (Holme & Sol-
vang, 1997). Sekundärdata är alltså information som redan finns i en eller annan form vid 
studiens början och som är mer eller mindre tillgänglig (Halvorsen, 1992). För att kunna 
sätta in den här studien i ett sammanhang är det viktigt att jämföra med vad tidigare studier 
som studerat etik kommit fram till. 

2.4 Enkät- och intervjumetodik  
För att hos en population ta reda på åsikter, uppfattningar, kunskap med mera så används i 
forskarsammanhang metoderna intervjuer eller enkäter. Båda teknikerna kan användas för 
studier inom vilket ämne som helst (Ejvegård, 2003). Både enkäter och intervjuer bygger på 
frågor, vilket medför många likheter men det finns också stora skillnader. Vid användandet 
av de båda teknikerna är individers villighet till att svara på frågorna avgörande. 

Vid användandet av de här två teknikerna finns det två aspekter som är viktiga att ta hän-
syn till. Det första som måste beaktas är standardisering av frågorna, det handlar om frå-
gornas utformning och inbördes ordning. Det andra är strukturering och det handlar om i 
vilken utsträckning intervjupersonen fritt kan tolka frågorna efter tidigare erfarenheter och 
egen inställning (Patel & Davidsson, 1994). I den här studien används metodiken enkätun-
dersökning eftersom vi vill erhålla standardiserade svar som är lätta att jämföra med var-
andra. 
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2.4.1 Enkät 

En enkät bygger på helt standardiserade formulär eftersom varje person ombedes att svara 
på likadana frågor i samma ordning. Enkät är ett enkelt, billigt och mindre tidskrävande sätt 
att samla in information än intervju (Ejvegård, 2003). De frågor och de etiska dilemman 
som revisorerna i den här undersökningen ombeddes att svara på och ta ställning till, var 
samma för alla respondenter. Enkäten i den här studien är därför att betrakta som standar-
diserad. Enkäten finns i bilaga 1. Enkäten i den här studien skickades ut med hjälp av e-
post, i och med det sparar både forskarna och respondenterna tid och pengar. Forskarna 
får in datan digitalt och slipper därmed arbetet med att skriva in respondenternas svar i da-
torn. Med hjälp av enkäter kan forskaren få in flera skriftliga svar på en gång. Eftersom de 
här svaren är skriftliga kan forskaren lättare bearbeta dem (Ejvegård, 2003). 

Vid användandet av enkäter är det mycket viktigt att motivera individerna som ska svara på 
frågorna. Denna motivering görs i missivet, det vill säga det brev som medföljer enkäten 
(Patel & Davidsson, 1994). Vi har i den här undersökningen använt oss av ett missiv som vi 
skickat med enkäten för att förklara och motivera respondenterna till att svara på under-
sökningen. Vårt missiv finns i bilaga 1.  Enkäter är mest lämpliga när det gäller att få fram 
attityder, smak och åsikter. Eftersom alla som svarar på enkäten får samma frågor så är det 
lätt att sammanställa och jämföra svaren (Ejvegård, 2003).  

Den här studien bygger på en enkätundersökning eftersom vi vill undersöka revisorers egna 
åsikter kring etik. Enkäten består av två delar där den första delen innehåller kortfrågor av 
mer allmän karaktär till exempel ålder, kön och erfarenhet för att vi ska kunna få en bak-
grund av respondenterna. Med hjälp av dessa bakgrundsfakta är det möjligt att undersöka 
om någon av dessa faktorer påverkar revisorer i deras ställningstagande. Därefter följer tre 
korta etiska dilemman som utformats efter en artikel av Inge Wennberg från Balans nr 10 
1991. Respondenterna skulle här poängsätta dilemmana och fick även möjlighet att kom-
mentera hur de resonerat kring sin poängbedömning. De tre etiska dilemman som använts i 
enkäten baseras på riktiga fall som har spetsats till för att fungera bättre vid en diskussion. 
Dessa dilemman utvärderades i artikeln med hjälp av FARs yrkesetiska regler som 1991 be-
stod av åtta regler av Ulf Gometz. Han var 1991 auktoriserad revisor och ordförande i re-
gelkommitén. Reglerna har sedan 1991 ändrats men grundar sig till stor del på samma prin-
ciper till exempel yrkesmässigt uppträdande, tystnadsplikt och oberoende. Därför anser vi 
dessa fall vara användbara även i den här studien år 2006.  

Artikeln av Inge Wennberg innehöll tio etiska dilemman som alla behandlade någon eller 
några av FARs yrkesetiska regler. Utav dessa tio dilemma valdes tre stycken ut till enkäten. 
Anledningen till att dessa tre valdes ut var att Gometz bedömning var varierande för dessa. 
Det första dilemmat ansågs vara högst klandervärt av Gometz som gav det 10 poäng. Det 
andra dilemmat kunde ses både som högst klandervärt och mer etiskt korrekt beroende på 
tolkningen av fallet enligt Gometz, som gav detta dilemma 10 alternativt 5 poäng. Det tred-
je dilemmat ansågs av Gometz som ett reliativt acceptabelt etiskt beteende då han gav det 2 
poäng. En detaljerad bedömning av Gometz presenteras i avsnitt 4.2. Dessa dilemman val-
des även för att de i första hand behandlar regel 1 god yrkessed, regel 2 professionellt upp-
trädande samt regel 5 tystnadsplikt. Det är dessa utav FARs yrkesetiska regler som den här 
studein har valt att avgränsa sig till. 

Enkäter är till stor del standardiserade och strukturerade eftersom respondenterna ges litet 
svarsutrymme. Enkäter kan ha bundna svarsalternativ (Ejvegård, 2003). I den här studien är 
svarsalternativen till viss del bundna. De etiska dilemmana besvarades med att sätta poäng 
på en given skala mellan 0-10 där 0 är lika med acceptabelt etiskt beteende och 10 poäng 
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betyder att revisorns beteende är mycket klandervärt. Detta är samma skala som ursprung-
ligen användes av Ulf Gometz i artikeln av Inge Wennberg 1991. Eftersom samma skala 
använts är det lätt att jämföra vad revisorerna i undersökningen svarat med de svar Ulf 
Gometz angett. Detta underlättar för att kunna analysera svaren statistiskt. I enlighet med 
Ejvegård (2003) blir det möjligt att statistiskt bearbeta svaren då bundna svarsalternativ an-
vänds. 

För att respondenterna i största mån skulle ställa sig positiv har enkäten utformats med 
korta dilemman som inte var allt för tidskrävande att besvara. Det är viktigt att formuläret 
inte är för omfattande, att det finns en klar struktur samt att språket är lättförståligt. Upp-
fylls inte dessa kriterier finns det stor risk att enkäten inte besvaras (Holme & Solvang, 
1997).  

 

2.5 Respondenter 
Respondenterna i den här undersökningen består av revisorer på små byråer med mindre 
än 40 anställda i Jönköpings län och av revisorer från stora byråer med mer än 40 anställda 
i Stockholm, Göteborg och Malmö. För att få fram ett urval till studien behövde vi reviso-
rer med olika bakgrund och från olika revisionsbyråer. Därför används respondenter som 
arbetar på olika nivåer, till exempel auktoriserad, godkänd och assistent. Utgångspunkten 
för att hitta respondenter från små byråer var Gula sidorna i Jönköpings telefonkatalog från 
2006. Där erhöll vi en del e-postadresser direkt från katalogen eller hänvisningar till revi-
sionsbyråernas hemsidor. På hemsidorna kunde vi i många fall hitta personliga e-
postadresser till revisorerna. I de fall det inte gick att hitta personliga adresser på deras 
hemsida, hänvisades vi till en gemensam e-postadress för kontoret. I de fallen skickade vi e-
post till den adressen för att be om personliga e-postadresser. Efter att ha fått in 80 adres-
ser som var användbara skickades enkäten ut med hjälp av e-post. Respondenterna fick då 
sex dagar på sig att svara på enkäten. Då vi efter dessa dagar inte erhållit tillräckligt med 
svar skickades en påminnelse om att svara på enkäten ut. Det var slutligen 22 revisorer från 
små byråer som svarade på enkäten. 

För att få ett urval av revisorer från stora byråer vände vi oss till de fyra stora revisionsby-
råerna, Deloitte, KPMG, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers och Ernst & Young i Stock-
holm, Göteborg och Malmö. För att erhålla e-postadresser till revisorer på dessa byråer ut-
gick vi ifrån deras hemsidor, där tog vi kontakt med kontaktpersoner för de olika kontoren 
genom både telefon och e-post. Då vi inte fick så många svar med denna metod vände vi 
oss till FARs hemsida (www.FAR.se) där det fanns en lista med e-postadresser över nästan 
alla deras ledamöter. Utifrån telefonsamtal, e-postkontakter och FARs hemsida erhölls 75 
användbara adresser. Slutligen erhöll vi 19 svar från revisorer på stora byråer. 

Det är viktigt att svarsfrekvensen och bortfallets storlek fastställs. Svarsfrekvensen är det 
samma som antalet personer som svarat på enkäten dividerat med det totala antalet enkäter 
som skickats ut. Ju högre svarsfrekvens som erhålls desto bättre är det för undersökningen. 
Bortfall kan uppkomma genom två sätt. Det första är att inte något svar ges överhuvudta-
get. Det andra är att enkäten har svarats på till viss del, men inte tillräckligt för att kunna 
analysera svaren (Ejvegård, 2003). Svarsfrekvensen i den här undersökningen blev slutligen 
26,4 %. Uppdelat på små och stora byråer blev svarsfrekvensen från små byråer 27,5 % och 
från stora byråer 25.3%.  
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Bortfallet i den här studien har varit cirka 74 %. Detta kan bero på många olika saker. Vi 
har förstått att många revisorer inte svarat på grund av att de inte haft tid. Ett exempel på 
det är ett e-post meddelande som skickats som säger: ”Vi befinner oss mitt i vår högsäsong med 
sena kvällar och helger på arbetet. Enkäten kräver en del funderande varför vi tyvärr måste avstå från att 
svara denna gång”. I några fall har även svar kommit med att de som fått enkäten inte arbetar 
med revision utan har andra arbetsuppgifter på revisionsbyrån. Ett exempel på detta är föl-
jande e-postmeddelande: ”Då jag inte arbetar som revisor kan jag tyvärr inte hjälpa er och svara på 
enkäten.” En annan faktor kan vara att de inte vill svara på enkäten. Vissa större byråer får 
många förfrågningar från studenter och de kan därför inte hjälpa alla som vill göra under-
sökningar. Trots att trovärdigheten ökar ju högre svarsfrekvens är enligt Ejvegård (2003) 
anser författarna dock att tillräckligt många svar erhållits för att kunna göra en analys. 

2.6 Analysmetod 
Här presenteras de tillvägagångssätt som använts för att analysera de enkätsvar som erhål-
lits.  

För att kunna jämföra svaren från enkäten med varandra på ett smidigt sätt användes ge-
nomsnittsmått. Genomsnittsmått är beteckningen för olika mått som beskriver var tyngd-
punkten i en fördelning av värden ligger (Ejlertsson, 1992). Enligt Körner och Wahlgren 
(2002) är medelvärdet ett bra beskrivande mått om det inte finns för många extremvärden 
bland svaren. Finns det extremvärden bland svaren kan medelvärdet bli ett något miss-
visande mått. Ett värde som då kan vara bättre att använda är typvärdet. Typvärdet är det 
värde som har den största frekvensen och alltså är det vanligast förekommande värdet 
bland svaren (Aczel & Sounderpandian, 2002). Som verktyg för att analysera svaren an-
vänds också standardavvikelser i samband med medelvärdesuträkningarna. Detta för att de 
olika genomsnittsvärdena ensamma ger mycket begränsad information. Standardavvikelsen 
är ett mått som sammanfattar hur svaren sprider sig kring medelvärdet. Är standardavvikel-
sen låg betyder det att respondenterna i undersökningen inte skiljer sig så mycket från var-
andra och tvärtom (Körner & Wahlgren, 2002). 

För att lätt få fram medelvärden och typvärden matades all data som erhållits från enkäten 
in i datorprogrammet SPSS. De poäng som givits på varje dilemma räknades samman var 
för sig och medelvärden kunde erhållas för varje dilemma. Med de medelvärdena kunde 
generella slutsatser dras om hur revisorerna svarat och det är också möjligt att jämföra med 
den poängbedömningen som Ulf Gometz gjorde för de tre dilemmana. 

Enligt Körner och Wahlgren (2002) kan genomsnittsmått anses vara något statiska. För att 
besvara forskningsfråga två som behandlar hur revisorer resonerar kring FARs yrkesetiska 
regler, kommer därför analysen att ske med hjälp av de kommentarer som respondenterna 
lämnat kring de etiska dilemmana. Kommentarerna ger i detta fallet mer lämpliga då det är 
genom dessa som det visar sig hur revisore egentligen resonerar kring etik. Dessa kommen-
tarer kommer att analyseras mot de kommentarer som Gometz givit. 

För att kunna undersöka om de olika faktorerna kön, ålder, erfarenhet och storlek på byrå 
påverkar hur revisorn poängsatt de etiska dilemman delades sedan svaren upp i dessa fakto-
rer där medelvärden för respektive faktor jämfördes. Först gjordes indelningen mellan 
kvinnor och män och jämfördes med respektive dilemma. För att kunna jämföra med ålder 
delades svaren in i tre ålderskategorier, 34 år och yngre, 35-45 år och 46 år och äldre. Sam-
ma tillvägagångssätt användes för att kunna jämföra med erfarenhet. Revisorerna delades 
då in i tre kategorier där de delades in efter fem års eller mindre erfarenhet, sex till 15 års 
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erfarenhet och slutligen mer än 15 års erfarenhet. För en närmare förklaring av hur indel-
ningen i kategorierna ålder och erfarenhet gick till se avsnitt 4.1 Till sist gjordes indelningen 
mellan stora och små byråer där byråer med mindre än 40 anställda räknas som små och 
byråer med mer än 40 anställda räknas som stora. Genom att göra dessa indelningar är det 
möjligt att jämföra grupperna med varandra och dra slutsatser om det finns några faktorer 
som har betydelse för hur revisorer resonerar kring etik. 

2.7 Reliabilitet 
Reliabilitet anger tillförlitlighet och användbarhet av mätinstrument och måttenhet i en stu-
die (Ejvegård, 2003). Med reliabilitet menas att undersökningen inte ska ha några slump-
mässiga fel (Lundahl & Skärvad, 1999). I den här studien har vi använt oss av datapro-
grammet SPSS för att analysera resultatet av enkäten. I och med detta erhålls inga slump-
mässiga mätfel på grund av räknefel som skulle kunna uppstå om medelvärden räknas ut 
manuellt.  

Mätinstrumentet måste tillämpas på rätt sätt och inte användas olika av olika personer 
(Lundahl & Skärvad, 1999). Genom att den statistiska sammanställningen i den här studien 
bygger på en medelvärdesanalys som är en matematisk metod, kan inte olika personer till-
lämpa denna metod på olika sätt. Ett tecken på att en mätning har hög reliabilitet är då två 
olika personer utför samma undersökning och kommer fram till samma svar. För att höja 
reliabiliteten på en undersökning kan olika standardiseringsförfaranden användas för att 
olika personer ska utföra mätningen på samma sätt (Lundahl & Skärvad, 1999). De etiska 
dilemman som finns i enkäten i den här studien är standardiserade eftersom respondenter-
na ombeddes att bedöma fallen efter en given skala mellan 0-10, vilket höjer reliabiliteten. 

Om en forskare själv utformar mätinstrument till sin studie, till exempel ett frågeformulär 
finns det en stor risk att pålitligheten blir låg (Ejvegård, 2003). De etiska dilemman som an-
vänts i enkäten har författarna inte formulerat själva. De är hämtade från artikeln ”Vad är 
god etik hos revisorer” skriven av Inge Wennberg i Balans nr 10 1991. Fallen som använts 
bygger på verkliga händelser och den auktoriserade revisorn Ulf Gometz som då var ordfö-
rande i FARs regelkommitté har poängsatt och kommenterat dessa fallen. Gometz poäng-
sättning och kommentarer finns i avsnitt 4.2. I och med att fallen var bedömda av en auk-
toriserad revisor behöver vi inte själva bedöma vad som ska anses vara etiskt eller oetiskt 
och pålitligheten blir därför större.  

2.8 Validitet 
Validitet betyder att mätningen eller undersökningen inte innehåller några systematiska 
mätfel. Validitet delas in i två olika typer, inre validitet och yttre validitet. Inre validitet mä-
ter det som mätningen har för avsikt att mäta. För att uppnå hög inre validitet i en under-
sökning krävs att undersökningen använder samma definitioner i både teorin och empirin 
(Lundahl & Skärvad, 1999). Den här studien använder sig av FARs yrkesetiska regler som 
både beskrivs i teorin och används i den empiriska undersökningen. Det finns olika anled-
ningar till att en undersökning kan ha låg inre validitet. Mätinstrumentet mäter för lite då 
det endast mäter en del av det som är relevant. Instrumentet mäter för mycket när det 
fångar in annat än bara det som är relevant och den mäter snett då den fångar in en del av 
det som är relevant men även sådant som inte är relevant (Lundahl & Skärvad, 1999). Ef-
tersom vi ville undersöka hur etiska revisorer är i sin yrkesutövning var det bara revisorer 
som svarat på enkäten. De etiska dilemman som användes är verkliga fall från revisions-
branschen och är därför relevanta för en bedömning av etik hos revisorer.   
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Med yttre validitet menas att den definition som väljs faktiskt mäts. Låg yttre validitet kan 
uppkomma då folk ljuger eller inte kommer ihåg vid en intervjustudie eller då studien byg-
ger på felaktig data eller register (Lundahl & Skärvad, 1999). I den här undersökningen kan 
det misstänkas att respondenterna i vissa fall svarat på enkäten tillsammans då exakt samma 
svar angetts av flera revisorer. Därför finns det risk att respondenterna varit beroende av 
varandra när de svarat på enkäten och detta sänker den yttre validiteten. 

Har en undersökning låg reliabilitet hos ett mätinstrument blir konsekvensen att validiteten 
också blir lägre. Hög reliabilitet är nödvändigt men inte avgörande för att uppnå hög validi-
tet. Med andra ord kan en undersökning ha hög reliabilitet utan att den nödvändigtvis upp-
når hög validitet (Ejvegård, 2003).   

2.9 Källkritik 
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) finns det tre olika källkritiska kriterier som 
används. Det första kravet är samtidskrav som innebär att källan ska vara aktuell. Vissa av 
de tidigare studierna som använts i den här uppsatsen är äldre men anses ändå av författar-
na vara relevanta då inte några nyare studier funnits. Även om FARs yrkesetiska regler är 
gamla, formulerades de om 2003 och kan därför uppfylla samtidskravet. Vissa av källorna 
kan anses var gamla. Exempel på detta är FAR (1991), Johansson, Nyström och Rydström 
(1987), Bergling (1992) samt Puka (1994). Två av dessa källor, FAR (1991) och Johansson 
et al (1987), behandlar vad en revisor har för arbetsuppgifter och skyldigheter och de av-
snitt vi har valt att använda från dessa böcker har inte förändrats sedan böckerna skrevs. 
De resterande två källorna behandlar Kohlbergs moralutvecklingsteori som är från 1970-
talet. Kohlbergs moralutvecklingsteori har inte förändrats sedan den utkom. Därför är des-
sa källor, trots sin ålder, att betrakta som relevanta i sammanhanget.   

Det andra kriteriet enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) är tendenskritik. Detta 
krav innefattar kritik mot att källorna kan vara vinklade eller färgade. Cassel (1996) är en 
sådan källa som inte uppfyller tendenskritikkravet fullt ut då ibland Cassel är kritisk till revi-
sorers arbetsuppgifter och är inte helt objektiv. Denna källa kan därför anses färgad. Det 
har dock varit intressant för författarna att få en annan syn på revisorsyrket. FAR (1991) 
och FAR (2005 a) kan också anses vara något färgade då FAR är föreningen för revisions-
branschen.  

Det tredje och sista kriteriet som Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) tar upp är bero-
endekritik. Detta kriterium behandlar kontroll av hur beroende källorna är av varandra. 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) poängterar vikten av att kontrollera källor, så att de 
verkligen är det de utger sig för att vara. Användning av digitala källor såsom Internet ökar 
risken för att detta problem uppstår. För att undvika detta problem har författarna till den 
här uppsatsen i första hand försökt välja tryckt litteratur, då information inte kunnat hittas i 
dessa har informationssökning fortsatt på Internet. Ett exempel på en internetkälla som 
författarna inte vet hur tillförlitlig den är information hämtad från The Link (1999). The 
Link är en tidskrift som ges ut av University of Minnesota. Informationen som är hämtad 
från denna källa är bakgrundsinformation om James Rest som var professor vid detta uni-
versitet, författarna har därför bedömt att denna källa är tillräckligt tillförlitlig för att kunna 
användas för att ge en bakgrund till vem James Rest var.    
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3 Referensram 
I referensramen presenteras först en definition av begreppen etik och moral. Därefter följer allmänna teorier 
om plikt- och dygdeetik för att få en överblick över ämnet. Vidare presenteras Kohlbergs moralutvecklings-
teori som är en gren inom dygdeetiken. Sedan presenteras teori för etiskt resonemang specifikt för revisorer 
och tidigare studier som studerat olika faktorer som påverkar det etiska resonemanget hos revisorer. Slutli-
gen ges en presentation av FARs yrkesetiska regler där en mer ingående beskrivning görs av regel 1 god yr-
kessed,regel 2 professionellt uppträdande och regel 5 tystnadsplikt eftersom studien valt att avgränsa sig till 
dessa regler.  

3.1 Etik och moral  
Begreppen etik och moral skiljs ofta åt. Moral anses av många vara de värderingar som in-
dividers handlande uttrycks genom. Moral avser alltså individers gärningar och vad männi-
skor anser vara rätt och fel. Begreppet etik syftar till den teoretiska reflektionen över mora-
len. Etiken reflekterar över handlingarnas värdemässiga förutsättningar (Philipson, 2004).  

Språkvetenskapligt betyder orden samma sak. ”Etik är grekiska, moral latin. De kan översättas 
med termer som ”sed”, ”sedvänja”, ”bruk” (Philipson, 2004, s. 82).  

När begreppen definieras enligt ovan skiljs etiken åt från värderingarna, det vill säga från 
moralen. Philipsson (2004) ställer sig skeptisk till att skilja begreppen åt, att tänka etiskt 
medför automatiskt att individen reflekterar över vad som är rätt och fel. En bedömning 
om vad som är rätt och fel utgår alltid ifrån särskilda värden, alltså bygger inte bara moral 
på värden utan även etik gör det. Etik och moral är enligt Philipson (2004) inte åtskilda, 
utan tvärtom nära sammankopplade begrepp. Somliga moralfilosofer skiljer på de båda be-
greppen, det existerar dock inte något allmänt omfattat språkbruk som delar de båda be-
greppen åt (Tännsjö, 2000).   

Philipson (2004) är kritisk till att överhuvudtaget skilja på reflektion och handling. En 
handling förutsätter alltid någon form av reflektion för att kunna klassas som handling, ett 
ställningstagande eller val mellan olika handlingsalternativ. Moralen har vissa inslag av re-
flektion och etik bygger till viss del på värden. Det är svårt att bevara skillnaden mellan etik 
och moral, det är inte heller nödvändigt att skilja begreppen åt (Philipson, 2004). I vissa 
sammanhang är det naturligare att använda sig av det ena eller andra begreppet, t ex ”nor-
mativ etik” låter mer naturligt än ”normativ moral”. Ibland är det tvärtom att ordet moral 
passar bättre, t ex låter ”moraliska principer” naturligare än ”etiska principer” (Tännsjö, 
2000). 

I den här uppsatsen kommer ingen distinktion mellan begreppen etik och moral att göras. 
Vi anser att begreppen ofta blandas både i litteratur och i tidigare studier. Därför anser vi 
inte att det är felaktigt att behandla de båda uttrycken synonymt.   

3.2 Pliktetik 
Pliktetik eller rättighetsetik som det också kallas innebär att alla människor har vissa grund-
läggande rättigheter som de är skyldiga att respektera. Att inte bryta mot lagen, tala sanning 
och att inte döda är grundläggande exempel på pliktetik. Dessa exempel kan anses vara så 
uppenbara att alla eftersträvar dem. Några exempel som är formulerade pliktetiskt men 
som gör vissa undantag och kompromissar är att vara lojal och lyda order från arbetsgivare 
samt respektera den individuella äganderätten (Brytting, 2005).  
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Immanuel Kant är den främste inom ett pliktetiskt tänkande eftersom han menade att etik 
grundas i förnuftet. Om det är tillåtet att ljuga eller inte, menar han att konsekvenserna i det 
enskilda fallet inte har med saken att göra. Det som är viktigt är principen. ”Handla enbart 
efter sådana principer som du skulle vilja se upphöjda till allmän lag.” Därför blir det oför-
nuftigt att ljuga. Folk förväntar sig att folk talar sanning och lögnen blir oförsvarbar. Att 
tala sanning är alltid förnuftigt eftersom det aldrig förstör förutsättningarna för att fortsätta 
tala sanning (Brytting, 2005). Detta är den moraliska lagen enligt Kant, vilket innebär att 
människor måste frigöra sig från sina känslor och handla efter förnuftet. Handlingar enligt 
denna lag är att följa moraliska plikter och därmed en god vilja (Collste, 1996). 

Pliktetiken består av tre grundläggande delar. Enligt pliktetiken är etiska normer universellt 
giltiga. Det som är rätt för en person måste också vara rätt för andra. För det andra vill alla 
bli behandlade på ett visst sätt. Därför ska människor också visa respekt inför andra männi-
skor och inte kränka andras rättigheter. Det finns därför ett samband mellan rättigheter och 
plikter eftersom välgrundade rättigheter också utgör plikt av andra att respektera dessa rät-
tigheter. Till sist ska fokus läggas på viljan och det förnuftiga valet istället för känslor och 
drifter. Människor har förmågan att förstå vad moral är och vad som är förnuftigt handlan-
de. Därför tillåter inte människor att oetiskt handlande begås eftersom de inte själva vill bli 
utsatta för det (Brytting, 2005).  

Etiskt välgrundade normer uppfyller tre krav: De ska kunna generaliseras och fortfarande 
fungera, de ska respektera människans värdighet och de ska accepteras av ett rationellt för-
nuft. En uppsättning av dessa normer blir därför rätten till självständighet och rätten till 
rättvis behandling. Människan är skyldig att göra gott och inte skada (Collste, 1996).   

Kritiker till Kant menar att det kan vara svårt att förena rätt till självständighet och rätt till 
rättvisa och att en alltför principfast etik är svår att använda i praktiken. En annan moralfi-
losof, David Ross har ett förslag till lösning på problemet där han skiljer mellan två typer 
av plikter, prima facie- och faktiska plikter (Brytting, 2005). Ross menar att människor ska 
utgå från de plikter Kant formulerar och ha dessa som grund för moraliskt handlande. Men 
om människor ställs inför ett etiskt dilemma där det uppstår konflikter mellan plikter är det 
alltid en av plikterna som avgör vilken handling människor väljer. Detta är den faktiska 
plikten och vilken av prima facie plikterna som blir till en faktisk plikt vid ett dilemma styrs 
av intuition och samvete (Collste, 1996).  

3.2.1 Minimalistisk etik 

Minimalistisk etik syftar till att ge människor vägledning så att individer inte handlar oetiskt. 
Etiken sätter då upp vissa krav som måste uppfyllas för att handlingen inte ska betraktas 
som orätt. Ett minimum för vad för vad som är rätt beteende ställs upp inom den minima-
listiska etiken. Det utformas ofta principer för att vägleda individer i vissa situationer. Så-
dana principer har två funktioner. För det första kan de underlätta för individer att avgöra 
värdet av ett agerande som redan skett, detta kallas för retrospektiv funktion. Den andra 
funktionen fungerar som ett hjälpmedel att avgöra ifall en handling ska utföras eller inte, 
den prospektiva funktionen (Philipsson, 2004). 

Typiska handlingar inom den minimalistiska etiken är handlingar som är individers plikt el-
ler skyldighet att utföra. Det är mycket viktigt att utforma en minimalistisk etik. I företag 
där sådan här etik saknas kan de anställda bli osäkra på vilket agerande som är rätt. Det blir 
då svårt att skilja på handlingar som är tillåtna och inte. Minimalistisk etik är viktigt både 
för anställdas kreativitet och arbetsglädje men också för att skapa ett förtroende hos kunder 
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och andra intressenter. Företag som saknar minimalistisk etik blir sårbara, de kan t ex inte 
visa upp jämställdhetsplaner eller miljöpolicys (Philipsson, 2004). 

Det är nödvändigt med minimalistisk etik för att undvika problem och skandaler, för att 
frigöra kreativitet och för att skapa arbetstillfredställelse (Philipsson, 2004). 

3.3 Dygdeetik 
Pliktetiken strävar efter att formulera normer hur en människa ska vara. Detta kan anses 
problematiskt för att förbli etisk i sitt handlande. Pliktetiken har fått kritik för att inte ta 
hänsyn till hur människor faktiskt fungerar. Ingen kan veta exakt vad som är rätt och fel för 
alla och vad som är etiskt kan bara vara rekommendationer. Därför ska goda handlingar 
anses vara resultatet av ett fritt val för människor i en specifik situation. Dygdeetiken är en 
lära som fokuserar mer på hur människan bör vara (Brytting, 2005).  

Det som är dygdeetikens stora fördel är att de etiska problemen blir satta i en konkret situa-
tion. Det viktiga enligt dygdetiken är vilken sorts person människor vill vara och hur etiken 
används konkret i vardagen. Enligt dygdeetiken är det den etiska situationen i sin helhet 
som är intressant. För det första ska människor ha förmågan att förstå att det är en situa-
tion där ett etiskt problem uppstått. Vidare ska människor ha förmågan att överväga de oli-
ka alternativen som finns för att slutligen utföra en handling som stämmer överens med 
vad som anses vara rätt i den aktuella situationen. En god människa måste alltså vara upp-
märksam på hur handlingar kan påverka det fortsatta livet (Brytting, 2005).  

Enligt Brytting (2005, s 54) är en dygd: ”de karaktärsegenskaper som gör det möjligt för en medlem i 
en gemenskap att fungera på ett ypperligt sätt i sitt sociala nätverk”. 

Olika etiker har olika svar på vad viktiga dygder kan vara. Några exempel på dygder är är-
lighet, rättvisa, givmildhet, lojalitet och vänskaplighet. Kriterier för att något ska vara en 
dygd är att det ska vara ett karaktärsdrag som andra kan beundra och efterfölja eftersom 
dygd inte är något som är medfött utan är något inlärt. Därför kan personlighetsdrag som 
karisma och styrka inte vara dygder eftersom det är något som finns i människans person-
lighet (Tännsjö, 2000)  

Dygden är något inlärt som styr människan att handla på ett visst sätt. Den som har lärt sig 
en dygd handlar efter den och gör ett medvetet val istället för att gå efter sina känslor. 
Dygder är något som lärs in under livet och som genom handlingar går att reflektera över 
och på sikt öva upp. Livet ses som ett mål, där vissa saker ska förverkligas. För att nå dessa 
mål krävs att människors handlande styrs av dygder (Collste, 1996). Om en person vet vad 
det innebär att vara dygdig vet personen också vad som är riktiga och oriktiga handlingar. 
En dygdig person försöker hitta rätt moralisk väg och följa den (Tännsjö, 2000). 

På en arbetsplats känner ofta människor samhörighet till varandra och de har en social ge-
menskap. Människorna har olika roller på arbetsplatsen vilket gör att de kompletterar var-
andra. Yrkesrollerna kräver olika kompetens och dessa bygger ofta på olika dygder. Den 
sociala gemenskapen uppstår eftersom de som jobbar på företaget har vissa gemensamma 
mål som de försöker uppnå. (Aronsson et al, 2000) 

Bland de moderna företagen bygger dygderna på samspel och samarbete. Det goda företa-
get står för hederlighet, rättvisa och förtroende men också en förmåga att känna skam. Om 
inte företagen var hederliga skulle kostnaderna för att kontrollera alla transaktioner bli 
mycket höga och detta skulle leda till en ohållbar situation för hela marknadsekonomin. 
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Rättvisa är också mycket viktigt i affärslivet. Detta eftersom båda parter måste vara nöjda 
och ha samma villkor när de ingår avtal med varandra. Skulle inte företagarna ha förtroende 
för varandra skulle det aldrig uppstå några affärer och detta skulle också göra hela markna-
den ohållbar. Ett företag måste också kunna känna skam och kunna erkänna att de inte levt 
upp till andras förväntningar (Brytting, 2005)  

Under senare år har arbetslivet förändrats mycket. Detta har gjort att den enskilde arbetsta-
garen fått större frihet, men också andra typer av krav och ansvar. En arbetstagare idag 
måste i mycket större utsträckning hantera olika konflikter och göra olika prioriteringar. 
Detta gör att arbetstagaren måste ha vissa kompetenser där bland annat dygder ingår. Detta 
kan öka pressen eftersom alla inte är beredda att få ett ökat ansvar (Aronsson et al, 2000). 

3.3.1 Maximalistisk etik 

Etik som påvisar ett berömvärt eller önskvärt handlande är maximaliskt. Maximalistisk etik 
innehåller förebilder, ledstjärnor och exempel på handlande som är etiskt önskvärt för indi-
vider eller företag. Sådana här ledstjärnor kan beskrivas som dygder. Den maximalistiska 
etiken innehåller grundläggande värden som individer försöker att uppnå. Dessa grund-
läggande värden ska styra och vägleda personalen i deras arbete. Personal och ledning ska 
agera på sådant sätt så att de grundläggande värdena från den maximalistiska etiken för-
verkligas (Philipsson, 2004).     

Den maximalistiska etiken är viktig för att skapa visioner, kunna sätta upp mål, skapa en 
fungerande arbetsorganisation, motivera personal, främja arbetsglädje och för att öka tro-
värdigheten hos företaget (Philipsson, 2004). 

För att erhålla en fungerande företagsetik krävs både minimalistisk etik och maximalistisk. 
Det behövs både klara och tydliga principer som har en vägledande effekt, men det behövs 
också något som är mer positivt än en uppsättning regler och normer för att personalen ska 
känna sig motiverad. Det behövs inspirerande visioner och ledstjärnor som anställda kan 
identifiera sig med och som kan visa vägen. Dessa ledstjärnor formulerar djupa skäl till fö-
retagets existens (Philipsson, 2004). 

3.4 Kohlbergs moralutvecklingsteori 
En teori inom dygdeetiken är Kohlbergs moralutvecklingsteori (Brytting, 2005). Lawrence 
Kohlberg var en amerikansk psykolog som verkade vid Harvard. År 1958 utkom Kohlbergs 
doktorsavhandling, med vilken det skedde ett verkligt genombrott för forskning kring mo-
ralutveckling (Bergling, 1982). Vid sina undersökningar lät Kohlberg de intervjuade perso-
nerna diskutera olika fall, ett av de mest välkända fallen från hans undersökning är ”Fallet 
Heinz” se bilaga 2. Utifrån det här fallet var han inte intresserad av om Heinz agerade kor-
rekt eller inte, utan mer hur argumentationen skedde hos de intervjuade. Studien genom-
fördes på personer i alla åldrar och utifrån det identifierade Kohlberg en moralisk utveck-
lingsprocess som människor går igenom (Brytting, 2005). 

Moralutvecklingsteorin undersöker hur barn utvecklar en känsla för vad som är rätt och fel 
samt vad som är bra och dåligt. Den här teorin undersöker också hur vuxna slipar sin för-
måga att hantera etiska frågor i vardagen. Det inkluderar att lösa moraliska konflikter, låta 
förtroende växa, vara samarbetsvillig och tolerant i relationer samt att sätta etiska mål. Teo-
rin fokuserar på hur individer resonerar kring etiska dilemman och hur resonemanget på-
verkar individers handlingar (Puka, 1994).   
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Utvecklingsprocessen består av sex stadier, som i sin tur är indelad i tre olika nivåer. Dessa 
citeras nedan enligt Bergling, (1982 s 31). 

Det första stadiet: ”Människolivets värde är sammanblandat med värdet hos fysiska föremål och base-
ras på individens sociala status”.   

Det andra stadiet: ”Människolivets värde ses instrumentellt som källa till tillfredställelse av individens 
eller andras behov”.  

Det tredje stadiet: ”Människolivets värde är baserat på familjemedlemmars och andras inlevelse och 
känslor för individen”.  

Det fjärde stadiet: ”Livet ses som heligt i termer av dess plats i en kategorisk moral eller en religiös ord-
ning av rättigheter och skyldigheter”.  

Det femte stadiet: ”Livet värderas både i termer av dess relation till samhällets bästa och i termer av en 
universell mänsklig rättighet”.     

Det sjätte stadiet: ”Tro på människolivets helgd som representerande ett universellt mänskligt värde och 
respekt för individen”.    

De här sex stadierna delas in i tre olika nivåer, premoralisk nivå (bestående av det första 
och andra stadiet), konventionell moralisk nivå (bestående av det tredje och fjärde stadiet) 
samt av den principiella moraliska nivån (femte och sjätte stadierna) (Bergling, 1982).  

Premoralisk nivå. Den här nivån grundar sig i att individer är egocentriska. Individers hand-
lingar utgår helt och hållet ifrån individen själv (Bergling, 1982). Ett exempel på moralut-
veckling på den här nivån är barn som lär sig vilka handlingar som leder till bestraffning, 
och undviker sedan dessa handlingar för att undvika att bli straffade. Barn lär sig att det är 
rätt att lyda och gör så därför. I fallet med Heinz så resonerar individer på det här stadiet 
att gjorde han fel så ska han bli satt i fängelse (Brytting, 2005).  

Konventionell moralisk nivå. Skillnaden mellan den här nivån och den premoraliska är att här 
tar individen hänsyn till andra än sig själv, hänsyn tas nu även till andra gruppmedlemmar. 
Vilken roll en person har i gruppen avgör vad som är moraliskt korrekt och inkorrekt. Att 
leva upp till de förväntningar som ställs av omvärlden och att uppnå stabilitet för gruppen 
är viktigt i den här nivån (Bergling, 1982). Det här stadiet kallas av Brytting (2005) för ”lag 
och ordning stadiet”. Individer på den här nivån vet vilka krav som ställs på individer för 
att uppfattas som en god samhällsmedborgare och rättar sig därför efter dessa krav. I fallet 
med Heinz resonerar konventionellt moraliska personer att samhället inte skulle fungera 
ifall alla medborgare tog lagen i egna händer så fort det uppstår personliga problem. Detta 
stadium når de flesta vuxna, det är dock få som utvecklas till nästa stadium utan förvänt-
ningar, sedvanor och lagar styr de flestas liv (Brytting, 2005). 

Principiell moralisk nivå. En individ på den här nivån handlar efter vad individen själv anser 
vara rätt och fel, inte på grund av vad någon annan anser vara korrekt (Bergling, 1982). En 
handling utförs för att individen själv inser att den är riktig. Denna nivå uppnås inte alltid 
utan endast ibland av individer. För att motivera sina ståndpunkter i det här stadiet använ-
der sig personer av sitt rationella förnuft. Kohlberg nämner exempel såsom Jesus och Martin 
Luther King som individer på den principiella moraliska nivån (Brytting, 2005).   

Kohlbergs moralutvecklingsteori ses som en linjär modell där individer förflyttar sig från 
det första stadiet till det sjätte. Utvecklingen sker oftast från lägre stadier upp till högre sta-
dier. Kohlbergs studie sträckte sig över 20 år på samma individer från 10 års ålder upp till 
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30 år. 1955 började Kohlbergs undersökning av 79 pojkar från Chicago ur arbetar- och 
medelklassfamiljer. Var tredje år intervjuades samma individer till de uppnått 29-30 års ål-
der. År 1975 kom den första rapporten om moralutveckling (Bergling, 1982). 

3.4.1 Kritik mot Kohlbergs moralutvecklingsteori 

Den amerikanska psykologen Carol Gilligan har kritiserat Kohlbergs teori eftersom den 
inte tar hänsyn till kön. I Kohlbergs undersökning mättes enbart pojkars förmåga till mora-
liskutveckling. Gilligan är kritisk för att inga flickor undersöktes. Kvinnors sätt att bearbeta 
etiska problem skiljer sig enligt Gilligan från mäns, detta återges inte i Kohlbergs teori 
(Brytting, 2005).  

Fjellström (2001) har också kritiserat Kohlbergs moralutvecklingsteori och då främst det 
linjära antagandet om att personer förflyttar sig från det första till det sjätte stadiet. Enligt 
Fjellström (2001) befinner sig människor i olika stadier i olika situationer, relationer och 
sammanhang. Till exempel agerar människor ibland som egoister medan vi vid andra tillfäl-
len är betydligt mer osjälviska och kan då sätta hela jordens bästa framför vårt eget bästa. 
Det finns enligt Fjellström (2001) inga vuxna människor som endast tänker, vill och agerar 
utifrån ett givet moraliskt stadium. Ett sådant beteende vore snarast omänskligt. 

3.4.2 Kohlbergs moralutvecklingsteori i praktiken 

Warming- Rasmussen och Windsor (2003) genomförde en undersökning som syftade till 
att undersöka revisorers benägenhet att göra rättvisa bedömningar. För att undersöka detta 
användes Kohlbergs moralutvecklingsteori. Undersökningen genomfördes på 174 revisorer 
från fem internationella revisionsbyråer i Köpenhamn. I undersökningen fick responden-
terna läsa tre korta berättelser som handlade om vardagliga dilemman och sedan rangordna 
olika påståenden efter hur viktiga de ansågs vara. Svaren analyserades med hjälp av DIT 
test som förklaras nedan i avsnitt 3.5. Resultatet visade att 64 av de 174 revisorerna i under-
sökningen befann sig på den premoraliska nivån. Detta var den nivå som flest respondenter 
hamnade på i undersökningen. Revisorer på den här nivån kan agera oetiskt för att uppnå 
egna intressen såsom t ex ekonomiska vinster eller bättre karriärmöjligheter (Warming-
Rasmussen & Windsor, 2003).  

Den principiella moraliska nivån var den nivå som näst flest revisorer hamnade på med 59 
respondenter. Revisorer på den här nivån agerar etiskt och handlar efter vad som är rätt 
och fel. Detta medför att ibland kan kollegor till revisorer på den här nivån känna obehag 
eftersom dessa revisorer inte agerar oetiskt för att tillgodose klienter (Warming-Rasmussen 
& Windsor, 2003).  

Den nivå som hade lägst antal revisorer var den konventionella moraliska nivån med 51 re-
visorer. Revisorer på den här nivån handlar efter att anses som snäll och att bli kompis med 
människor. På den här nivån agerar inte revisorer för att göra goda gärningar för samhället 
(Warming-Rasmussen & Windsor, 2003).   

3.5 Processen för etiskt resonemang hos revisorer  
Med utgångspunkt från Kohlbergs moralutvecklingsteori utvecklade Rest 1979 och 1994 en 
modell för etiskt agerande. James Rest var en professor vid Minnesota University i USA, 
han var specialiserad på kognitiv moralutveckling. Rest var mest känd för att han utveckla-
de metoden, Defining Issues Test som är en metod för att mäta moralutveckling utifrån 
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Kohlbergs teori. Rest skrev flera böcker och över 100 artiklar om moralutveckling (The 
Link, 1999). 

Modellen beskriver processen för etiskt resonemang och etiska beslut inom företag och har 
använts bland annat för att undersöka revisorer. Modellen består av fyra steg: Det första 
steget är identifikation av ett etiskt dilemma. Detta stadium börjar med medvetenhet om att 
situationen kan påverka välbefinnandet hos andra. När väl det etiska dilemmat är identifie-
rat, utvärderar individen de olika resultaten som kan förekomma i den uppkomna situatio-
nen. Individen gör sedan en etisk bedömning. Det tredje stadiet involverar en utvärdering 
av vilket värde som erhålls när det ”rätta” valet gentemot andra val väljs då en handling ska 
utföras. Det sista stadiet är själva handlingen, det etiska beteendet (Jones, Massey & Thor-
ne, 2003). 

 

Figur 3-1 Rests modell över processen för etiskt resonemang hos revisorer (Jones et al, 2003)  

Forskare som studerar företagsetik och etik hos revisorer har vidareutvecklat Rests modell 
genom att säga att det etiska resonemanget påverkas av samspelet mellan flera variabler. 
Rests modell är till exempel starkt påverkad av individers personliga åsikter. Som en bekräf-
telse på detta har många forskare utvecklat samspelsmodeller som utvidgar Rests modell 
genom att ta hänsyn till individuella faktorer. Individuella faktorer innefattar generella de-
mografiska aspekter som kön och politiska åsikter. Förmåga till etisk utveckling, personliga 
värderingar, karaktär, träning och utveckling är andra individuella faktor som påverkar pro-
cessen (Jones et al, 2003). 

Samspelsmodellerna tar även hänsyn till att faktorer från omgivningen påverkar processen. 
Exempel på sådana här omvärldsfaktorer är de som har direkt påverkan på arbetet såsom 
tidspress, press att hålla budgeten, press att vara en viss roll, belöningar och sanktioner 
samt påverkan från andra. Andra faktorer från ett bredare sammanhang som påverkar kan 
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vara den kulturella omgivningen som påverkas av både organisationens och den professio-
nella kulturen. Situationsspecifika faktorer som t ex konsekvensernas omfattning, hur stor 
sannolikhet det är att skada kommer att uppstå är faktorer som också påverkar processen 
(Jones et al, 2003).    

3.6 Faktorer som påverkar etiskt beteende 
Det finns tidigare studier som visat att det finns flera olika faktorer som påverkar det etiska 
beteendet. Här används ett antal studier och vetenskapliga artiklar som har undersökt och 
diskuterat olika faktorer som påverkar etiskt beteende. Tre av studierna kommer från USA, 
en ifrån Danmark och en ifrån Irland. Samtliga studier genomfördes med hjälp av enkätun-
dersökningar av olika slag. Eynon, Hill och Stevens (1997) studerade 121 stycken revisorer i 
USA.  Peterson, Rhoads och Vaught (2001) undersökte 280 personer från olika yrkesgrup-
per också i USA. Sweeney och Roberts (1997) undersökte 312 revisorer från USA. War-
ming-Rasmussen och Windsors (2003) urval bestod av 174 revisorer i Danmark. Clarke, 
Hill och Stevens (1996) undersökte etik hos 464 revisorer på Irland. 

3.6.1 Påverkan av kön och ålder 

Eynon et al (1997) undersökte i sin studie bland annat vad ålder och kön har för inverkan 
på förmågan till etiskt resonemang hos revisorer. Enligt Eynon et al (1997) har andra studi-
er visat att ålder har haft negativ inverkan på förmåga till etiskt resonemang inom andra yr-
ken och författarna hade därför anledning att tro att ålder har negativ inverkan även hos 
revisorer. Kön har också visat sig vara av stor betydelse. Kvinnliga revisorer har uppvisat 
bättre förmåga till etiskt resonemang än manliga. När det gäller politiska åsikter har tidigare 
studier visat att personer som är mer liberala har en bättre förmåga till etiskt resonemang 
än personer som har konservativa åsikter (Eynon et al, 1997).  

Eynon et als (1997) studie visar att ålder och kön har betydelse för förmågan till etiskt re-
sonemang. Högre ålder visade sig sänka förmågan till etiskt resonemang betydligt. Detta 
var inte i enlighet med studier för andra yrken där förmågan till etiskt resonemang ökar 
med åren. Men tidigare studier av revisorsyrket har kommit fram till samma resultat som 
Eynon et al (1997). Författarna tror att detta kan bero på att unga revisorer inte har samma 
ansvar och inte konfronteras med lika många svåra beslut. Kön hade också stor inverkan 
på förmågan till etiskt resonemang. Studien visade att kvinnliga revisorer visade högre etiskt 
beteende.  Detta är speciellt för revisorsyrket och har inte visat sig i studier med andra yr-
ken enligt Eynon et al (1997).  

Peterson, Rhoads och Vaught (2001) har också studerat hur etiska värderingar påverkas av 
kön och ålder. Syftet var att statistiskt testa om etiska värderingar förändras positivt med 
åldern och om den förändringen beror på kön. De ville också undersöka hur yrkesutövare 
rankade hur mycket olika externa faktorer påverkar deras etiska värderingar. Dessa faktorer 
var: medarbetare, människor hemma, chefer och företaget. Slutligen undersökte studien om 
ålder och kön påverkar vad som anses vara de viktigaste externa faktorer.  

Resultaten av studien påvisar att personer över 30 år har högre standarder för vad som an-
ses vara etiskt. Därför är åldern en viktig faktor att ta hänsyn till. Kön visade sig också ha 
stor betydelse. Resultaten visade att kvinnor under 30 år hade klart högre etiska värderingar 
än män i motsvarande ålder. Däremot var det inga större skillnader mellan könen vid högre 
ålder än 30 år. När det gäller de externa faktorerna visade studien att yngre personer under 
30 år påverkas mer än äldre personer. Detta betyder att de yngre personerna påverkas mer 
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av till exempel personer på arbetsplatsen och hemma. Resultaten gav att det var andra per-
soner på arbetsplatsen som påverkade mest medan det som personerna påverkades minst 
av, var sin chef. Slutligen kom studien fram till att det finns ett samspel mellan ålder och 
kön och att det har betydelse för hur mycket personer påverkas av externa faktorer. För 
personer i åldersgruppen över 30 år påverkades kvinnor mer av externa faktorer än män, 
medan i åldersgruppen under 30 år påverkades män mer än kvinnor (Peterson et al, 2001).  

Slutsatser som görs av Peterson et al (2001) är framför allt att yrkesutövare över 30 år har 
högre etiska värderingar. Detta är i enlighet med andra studier och stödjer vissa teorier om 
att vuxna människor utvecklas i och med utbildning och arbetserfarenheter och därför blir 
mer etisk med åren. Studien visar även att det är skillnader mellan könen vad som anses 
vara höga etiska värderingar, men att dessa skillnader syns hos de yngre personerna under 
30 år. Det verkar som om män hämtar upp högre etiska värderingar efter 30 år och efter-
hand blir kvinnor och män mer jämna i sina etiska värderingar (Peterson el al, 2001). 

Clarke et al (1996) kunde å andra sidan inte finna något statistiskt samband mellan kön och 
hur etiska de Irländska revisorerna var. De kunde däremot se antydningar till att kvinnliga 
revisorer på de sex stora revisionsbyråerna var mer etiska än män, detta gick dock inte att 
säkerställa statistiskt.  

3.6.2 Erfarenhet och etikutbildning 

Eynon et al (1997) undersökte om en genomförd etikkurs på universitetet påverkar förmå-
gan till etiskt resonemang på lång sikt. Det finns olika studier som visat varierade resultat. 
Vissa undersökningar visar att etiska kurser inte har någon betydelse medan andra visar en 
positiv inverkan på förmågan till etiskt resonemang efter att ha studerat etik. Eynon et al 
(1997) undersökte också om det finns något samband mellan förmågan till etiskt resone-
mang och åsikten att en etikkurs ska vara obligatorisk under utbildningen till revisor. 

På frågan om etikkurser har någon inverkan på förmågan till etiskt resonemang visade re-
sultaten en positiv effekt. De revisorer som studerat etik på universitetet visade en högre 
förmåga till etiskt beteende. Eynon et al (1997) tillägger dock att det oftast är de som redan 
är etiskt medvetna som väljer att studera etik och är därför mer benägna att ta till sig ny in-
formation. De som var i mest behov av etikkurser var de som minst av alla tyckte det var 
viktigt. Därför menar Eynon et al (1997) att etikkurser borde vara obligatoriska för alla re-
visorsstudenter. De kommer också fram till att etikkurser även efter universitetstiden borde 
resultera i att förmågan till etiskt resonemang inte sjunker vid högre ålder. Detta för att för-
söka förbättra revisorers förståelse för att etiskt tänkande är viktigt för att upprätthålla för-
troendet för revisorsyrket (Eynon et al 1997). 

Utifrån sin undersökning drar Warming-Rasmussen och Windsor (2003) slutsatsen att det 
är mycket viktigt med utbildning för revisorer i etik. Etikutbildning borde vara en långsiktig 
process genom en revisors hela yrkesverksamma liv. För att främja tillräcklig rättvisa och 
moraliska bedömningar som försäkrar det professionella åtagandet och det sociala ansvaret 
som revisorer har. 

Med bakgrund av de kända företagsskandalerna anser Bean och Bernardi (2005) att reviso-
rer ska genomgå etikutbildningar för att kunna bli auktoriserade. Dessa utbildningar ska ske 
både under studietiden och ska uppdateras under tiden de jobbar som revisorer.  Enligt 
författarna borde det bli krav på att alla revisionsstudenter genomför en etikkurs. En sådan 
kurs skulle innehålla verklighetsanknutna dilemman som revisorer ställs inför. På så sätt 
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skulle de få en bild av svårigheter som revisorsyrket innebär och som de har nytta av i 
framtiden.  

3.6.3 Storlek på revisionsbyrån 

Eynon et al (1997) undersökte även om förmågan till etiskt resonemang är lägre hos reviso-
rer som jobbar på små byråer än hos revisorer som jobbar på stora byråer. Denna fråge-
ställning grundar sig på bland annat en revisors oberoende. En revisor från en liten byrå 
kan vara beroende av arvodet från en stor kund. En konflikt kan leda till att de tappar kun-
den och därför sätter oberoendet på spel om de inte hanterar problemet på rätt sätt. En 
annan anledning enligt Eynon et al (1997) till att revisorer från små byråer har lägre etiskt 
beteende är att de inte känner något stöd från sin organisation. Det är inte lika lätt för dem 
att diskutera sina problem med kollegor för att komma fram till ett riktigt beslut (Eynon et 
al, 1997).  

Resultaten av studien visar att revisorer på små byråer har betydligt lägre förmåga till etiskt 
resonemang. Eynon et al (1997) anser detta vara mycket allvarligt, eftersom om revisorer 
inte har förmågan att fatta etiska beslut, kommer den finansiella marknaden och skattesy-
stemet att lida på lång sikt. De måste försöka få bort en del fokus från tillväxt och intäkter 
för att förbli oberoende (Eynon et al, 1997). 

Clarke et al (1996) undersökte också om storleken på revisionsbyrån hade någon betydelse 
för etiskt beteende. Denna studie kunde inte bevisa något samband mellan revisionsbyråns 
storlek och etiskt beteende hos revisorer. De noterade dock att revisorer på små byråer 
kunde i vissa fall känna mer press när de står inför etiska dilemman. Clarke et al (1996) 
gjorde också jämförelsen mellan politiska åsikter och storleken på revisionsbyråer. De fann 
då att revisorer som arbetade på små byråer påverkades mer av politiska åsikter. 

En tredje studie som undersökt betydelsen av storleken på revisionsbyrån är Sweeney och 
Roberts (1997). De använde sig av Kohlbergs teori för att se om de olika nivåerna av mora-
lisk utveckling påverkar revisorns oberoende. En av frågeställningarna var om revisorer 
som arbetar på en stor byrå är mer oberoende än revisorer som arbetar på en liten byrå. Ti-
digare studier visar att revisorer på större byråer är mer oberoende i sitt beteende än reviso-
rer på små, eftersom de större byråerna kan förlora större kundintäkter om de inte är obe-
roende. En större byrå behöver ha en stark struktur och verkligen visa att de är oberoende 
utåt, eftersom deras kunder oftast är större bolag. Större byråer har oftast en starkare före-
tagskultur om vad som anses etiskt och oetiskt (Sweeney & Roberts, 1997). 

Till skillnad från vad de tidigare studierna visat kunde Sweeney och Roberts (1997) inte fin-
na något statistiskt samband mellan oberoende och storleken på byrån. Studien visade att 
revisorer från stora byråer inte var mer benägna att följa regler för oberoende än revisorer 
från små byråer. De menar att detta kan bero på vilken kultur som råder på revisionsbyrån. 
Om kulturen är sådan att det är viktigt att strikt följa de yrkesetiska reglerna är det troligt 
att de flesta revisorerna på den byrån uppträder oberoende. Om byrån däremot har en kul-
tur som lägger större tyngdpunkt på att bevara kundrelationer är det troligt att revisorerna 
agerar mindre oberoende. Slutsatsen som dras av Sweeney och Roberts (1997) är att storle-
ken på byrån är av mindre betydelse. De framhäver istället att den etiska kulturen på byrån, 
som kan vara oberoende av storlek är det som avgör om revisorer förblir oberoende i sitt 
förhållande till kunder.  
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3.7 FARs nio yrkesetiska regler 
Här nedan presenteras FARs nio yrkesetiska regler. De här reglerna utkom i ny upplaga år 
2003. Reglerna ska ses som normer av privaträttslig natur som är till för att ge vägledning 
och hjälp åt revisorer i frågor som rör god yrkessed. FAR vill själva att de här reglerna ska 
vara allmänna och kunna användas av andra i branschen än revisorer (FAR, 2005 b).   

3.7.1 Regel 1 God yrkessed 

”En ledamot får inte främja orätt och skall även i övrigt iaktta god yrkessed.” (FAR, 2005 b s. 120) 

Med regel nummer ett anser FAR att en revisor ska uppträda och handla enligt gott om-
döme och med integritet. Arbetet ska utföras i ordnade former samt stäva efter sunda eko-
nomiska förhållanden (FAR, 2005 b). 

Att iaktta god yrkessed i detta fall är att följa god revisorssed. Att följa seden innebär att re-
visorn ska visa sig värd det förtroende som yrket som oberoende revisor kräver. Förtroen-
de, oberoende och tystnadsplikt är alla begrepp som är speciellt viktiga för yrkesseden. Att 
vara revisor är ett förtroendeuppdrag och det är nödvändigt för uppdragsgivaren att ha för-
troende för revisorn. Oberoendet betyder att revisorn måste upprätthålla sin professionali-
tet och inte vika sig för uppdragsgivarens vilja att göra något annat. Tystnadsplikten är ock-
så mycket central eftersom det som sägs i förtroende i samband med granskning inte ska 
användas i annat syfte (Cassel, 1996). 

Revisorer tillhör gruppen för integritetskänsliga yrken tillsammans med till exempel läkare, 
advokater och präster och därför ställs det höga etiska krav. Dessa krav ska dock inte vara 
orimliga eller hämma revisorerna i deras arbeten, men de etiska kraven innebär också en del 
restriktioner. En revisor får inte ha bisysslor som är oförenliga med yrket som revisor och 
som kan skada förtroendet. En revisor ska också vara försiktig med att svara på frågor om 
hur hon eller han agerat i sin yrkesutövning. Revisorn ska vara den som ställer frågorna och 
inte riskera att säga något som inte ska komma ut. Det är även viktigt att revisorn kan skilja 
mellan sak och person. Det är inte alltid så lätt att utsätta någon för kritik men en revisor 
måste tänka att det är bolaget i sig som får kritiken och att det inte är något personligt till 
just den personen som tar emot kritiken. Frågeställningar som uppkommer i samband med 
god revisorssed kan vara problematiska. För att komma till rätta med dessa problem måste 
revisorer hålla sig på avstånd för situationer som kan vara etiskt osäkra och alltid tänka på 
de centrala begreppen förtroende och oberoende (Cassel, 1996). 

3.7.2 Regel 2 Professionellt uppträdande  

”En ledamot skall utföra samtliga uppdrag med integritet och vara objektiv i sina ställningstaganden. Be-
styrkandeuppdrag skall därtill utföras med opartiskhet och självständighet.” (FAR, 2005 b s. 120).  

Denna regel tydliggör att det till viss del ställs olika krav beroende på vilken typ av uppdrag 
som utförs (Bergman-Marcus & Holm, 2003). Revisorns primära uppdrag är att granska 
bolags årsredovisning och förvaltning och därefter uttala sig om detta i en revisionsberättel-
se. En annan uppgift som revisorn har är att granska bland annat delårsrapporter och kon-
trollbalansräkningar. De är även inblandade vid ökning och minskning av aktiekapitalet. 
Revisorn har också en rådgivande roll i form av konsult, där de i första hand hjälper företa-
gen med redovisning och skatter. Det kan ibland vara svårt att dra gränsen för vad som är 
rådgivning och vad som är revision (FAR, 1991). Oavsett vilken roll en revisor har ska den 
värna om sin yrkesmässiga integritet och sin objektivitet vid utförandet av uppdraget (FAR, 
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2005 b). Begreppet objektivitet betonar i detta fall skyldigheten för alla revisorer att vara 
rättvisa och hederliga samt stå fria från intressekonflikter (Bergman-Marcus & Holm, 
2003). 

Revisorn ska inte heller ha en så nära relation till klienten att en utomstående intressents 
förtroende förstörs.  Med opartiskhet och självständighet menas att revisorns arbete inte 
ska påverkas av ovidkommande omständigheter. Revisorns förmåga och vilja att utföra ar-
betet utan hänsyn till andra intressen än de som följer av uppdraget ska inte betvivlas av 
utomstående (FAR, 2005 b). 

För att granskningen ska bestå av något värde är det mycket viktigt att den som kontrolle-
rar, revisorn, inte är beroende av den som kontrolleras. Det är rimligt att konflikter uppstår 
mellan revisorn och klienten, dels för att det ligger i kontrollens natur och dels för att det är 
relationer mellan människor. Det är viktigt att dessa konflikter löses så att inte konflikterna 
blir varaktiga. P.g.a. att konflikter uppstår är det nästan omöjligt att vara oberoende till fullo 
i alla situationer, det ska dock i så lång utsträckning som möjligt eftersträvas (Johansson, 
Rydström & Nyström, 1987).  

Några exempel på när beroendesituationer uppstår är: Vid granskning av egen förvaltning, 
då t ex en styrelseledamot väljs till revisor för att granska sin egen verksamhet. Ett annat 
exempel är då samma person hjälper till med bokföringen, t ex som konsult också skriver 
på revisionsberättelsen. Beroendeställning uppkommer också ifall t ex en anställd eller an-
nan som intar en underordnad situation skulle utföra granskningen av bolaget. Beroendesi-
tuationer uppstår också ifall revisorn har en nära relation till den som ska granskas, uppen-
bara fall är när make/maka granskar varandra. Ytterligare ett exempel på beroendesituation 
är ifall någon som lånat pengar av bolaget utför revisionen hos bolaget (Johansson et al, 
1987).  

Den finns en del situationer där det inte är självklart ifall det har uppstått en beroendesitua-
tion, utan det kan komma att ifrågasättas av utomstående. Några sådana fall nämns i Jo-
hansson et al (1987) s 33: 

• Direkt eller indirekt ägarintresse 
• Borgens- eller ömsesidiga låneengagemang   
• Tidigare anställning med förvaltningsuppgifter 
• Jävsförhållanden 
• Medverkan i bokföring utöver vad som är medgivet 
• Gåvor utöver normal minnes- eller hedersgåva 
• Övervägande inkomst från en klient (utom vid nystartad verksamhet) 

I 21 § i revisorslagen anges det att en revisor ska pröva om det finns omständigheter som 
kan förstöra förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. För att kun-
na avgöra detta används analysmodellen (FAR, 2005 b). Enligt analysmodellen ska revisor 
avstå från ett uppdrag om det finns omständigheter som kan störa förtroendet för en revi-
sor. Lagen anger några olika omständigheter då grundregeln är att revisorn ska avsäga sig 
sitt uppdrag: 

• Egenintressehotet: där revisorn har eget ekonomiskt intresse hos klienten 
• Självgranskningshotet: Om revisorn måste granska och ta ställning till sitt eget arbe-

te, t ex om revisorn tidigare lämnat råd till klienten. Detta gäller inte för revisions-
rådgivning där revisorn ger råd om hur klienten kan rätta till fel och svagheter som 
upptäckts vid revisionen 
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• Partsställningshotet: revisorn har tagit ställning för eller emot klienten och framstås 
därför som kopplad till klienten. 

• Vänskaps-/förtroendehotet: revisorn har starka personliga relationer till någon som 
ska granskas. 

• Skrämselhotet: revisorn riskerar att påverkas av en dominerande person som ska 
granskas (FAR, 2005 a). 

3.7.3 Regel 3 Organisation av verksamheten  

”En ledamot skall organisera sin verksamhet så att den uppfyller kraven i regel två på integritet och objek-
tivitet i samtliga uppdrag och på opartiskhet och självständighet i bestyrkande uppdraget.” (FAR, 2005 b 
s. 122). 

Denna regel innebär att revisorn ska organisera sitt arbete så att samtliga uppdrag kan utfö-
ras med objektivitet och integritet. Regeln ska också förhindra att inte revisorer hamnar i si-
tuationer där deras självständighet, objektivitet och integritet kan ifrågasättas. För att uppnå 
regel tre ska kvalitetssäkrande åtgärder användas. Dessa åtgärder kan vidtas olika beroende 
på olika faktorer, t ex omfattningen av rådgivningsuppdragen, om revisionsföretaget ingår i 
en revisionsgrupp samt vilka tjänster som tillhandahålls. Mindre revisionsföretag kan ta 
ställning beträffande opartiskhet och självständighet från fall till fall och därefter ta ställning 
till om uppdraget ska utföras eller inte. I ett större revisionsföretag anses det nödvändigt att 
införa rutiner för fall när opartiskheten och självständigheten hotas (FAR, 2005 b).     

3.7.4 Regel 4 Arvodesdebitering 

”Arvodet för ett uppdrag skall vara skäligt med hänsyn till de kunskaper och den erfarenhet som ledamo-
ten kan utnyttja i uppdraget och med hänsyn till uppdragets natur och omfattning. En ledamot får inte 
komma överens om ett arvode som är baserat på det ekonomiska utfallet för klienten eller som har karak-
tär av provision, om arvodet gäller ett bestyrkandeuppdrag.” (FAR, 2005 b s. 123).    

En klient har rätt till uppgifter om vad som ligger till grund för debiteringen för ett visst 
uppdrag samt uppgifter om det ungefärliga arvodet. Detta för att arvodet ska kunna bedö-
mas på förhand (FAR, 2005 b).  

3.7.5 Regel 5 Tystnadsplikt 

”En ledamot får inte röja sådana sakförhållanden eller uppgifter för utomstående som ledamoten har fått 
kännedom om i sin yrkesutövning, om ledamoten inte har upplysningsplikt enligt författning, professionell 
skyldighet eller rätt att yttra sig eller behörigt tillstånd i övrigt. Ledamoten får inte heller utnyttja sådan in-
formation på ett sätt som är till fördel för ledamoten själv eller till skada eller nytta för någon annan” 
(FAR, 2005 b s. 124). 

Tystnadsplikt är en grundläggande förutsättning för att klienten ska kunna känna förtroen-
de för revisorn. Revisorn har både laglig rätt till information av klienten samt laglig tyst-
nadsplikt (FAR, 2005 b). 

Tystnadsplikten är långtgående och gäller därför både mot enskilda aktieägare och utomstå-
ende. Det är aldrig tillåtet för en revisor att lämna upplysningar som kan skada bolaget (Jo-
hansson et al, 1987). Utan tystnadsplikt skulle kommunikationen mellan parterna vara brist-
fällig, en effektiv revision skulle då inte kunna utföras. Tystnadsplikten gäller även efter att 
uppdraget har utförts enligt god yrkessed. Tystnadsplikten är inte total utan kan brytas i en 
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del situationer där revisorn har skyldighet och i vissa fall rättighet att lämna information 
(FAR, 2005 b).  

Bolagsstämman har rätt till mer upplysningar än övriga intressenter. Är stämman enhällig 
och fulltalig kan de kräva revisorn på all information och revisorn blir då upplöst från tyst-
nadsplikten helt. Det finns också undantag för andra medrevisorer som har rätt att få till-
räckligt med information för att kunna göra rätt bedömningar (Johansson et al, 1987).  

Det finns också andra situationer där revisorn är skyldig att lämna upplysningar. När ett 
moder- dotterbolagsförhållande finns måste revisorn i dotterbolaget lämna information till 
revisorn i moderbolaget. En revisor också alltid skyldig att göra en anmälan till åklagare vid 
brottsmisstanke och har vittnesplikt i domstol. I samband med rättsliga förfaranden har re-
visorer också rätt att lämna information för att skydda sina egna intressen (FAR, 2005 b & 
Balans nr 6/7 2005). 

Ett problem som kan uppstå för revisorer i samband med tystnadsplikten är om de har re-
visionsuppdrag både hos en leverantör och hos dess kund. Om revisorns granskning kom-
mer fram till att kunden har ekonomiska problem och kan ha svårt för att betala sina leve-
rantörsskulder får revisorn inte varna leverantören. Revisorn kan inte lämna någon infor-
mation som ännu inte blivit offentlig i och med en årsredovisning. Leverantören har då inte 
gjort en egen bedömning och revisorn bryter mot tystnadsplikten. Detta kan göra att leve-
rantören blir irriterad eftersom revisorn varit medveten om kundens problem vilket gör att 
ett etiskt dilemma för revisorn uppstår (Johansson et al, 2000) 

3.7.6 Regel 6 Vidareutbildning 

”En ledamot skall upprätthålla och utveckla sina yrkeskunskaper genom vidareutbildning.” (FAR, 2005 
b s. 127). 

Det är viktigt att klienten känner förtroende för revisorn. Detta förtroende och byggs upp 
och genom hög kompetens och gott omdöme. Hög kompetens erhålls genom en gedigen 
grund och basutbildning. Därefter är det viktigt att en revisor upprätthåller och utvecklar 
sina yrkeskunskaper för att vara säker på att arbetet håller hög kvalitet och bedrivs enligt 
god yrkessed (FAR, 2005 b).  

3.7.7 Regel 7 Yrkesutövning 

”En ledamot skall genomföra sina uppdrag omsorgsfullt. En ledamot skall inte åta sig ett uppdrag, om 
varken ledamoten själv eller den revisionsgrupp där ledamoten verkar kan tillhandahålla den kompetens 
som är nödvändig för uppdraget. När en ledamot anlitar en medarbetare som är verksam i samma revi-
sionsgrupp eller en självständig uppdragstagare sker detta på ledamotens ansvar. En ledamot skall tillse att 
verksamheten bedrivs med tillfredställande riskhantering” (FAR, 2005 b s. 128). 

Att genomföra sina uppdrag omsorgsfullt är att följa god revisionssed enligt FARs rekom-
mendationer och uttalanden. Revisorn ska genomföra sina yrkesuppdrag i klientens intresse 
men ska inta åta sig uppdrag där intressekonflikter kan uppstå eller som hotar självständig-
heten och opartiskheten (FAR, 2005 b). 

3.7.8 Regel 8 Förhållande till kollegor 

”En ledamot skall verka för goda relationer inom yrkeskåren” (FAR, 2005 b s. 128). 
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I situationer där revisorn ska uttala sig om en kollegas handlande eller underlåtenhet att 
handla ska det vara sakligt. Revisorn ska beakta vilka överväganden kollegan gjorde och 
under vilka omständigheter det uppstod (FAR, 2005 b).   

3.7.9 Regel 9 Publicitet och marknadsföring   

”En ledamot får göra sitt namn och sina kvalifikationer kända hos allmänheten på ett sätt som inte miss-
krediterar yrket” (FAR, 2005 b s. 129). 

Publicitet och marknadsföring av den egna verksamheten eller den enskilda revisorn får 
inte vara nedsättande mot konkurrerande verksamheter utan den ska vara saklig (FAR, 
2005 b). 

3.8 Sammanfattande diskussion 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och förklara hur revisorer resonerar kring 
etik samt att utreda vilka faktorer som påverkar det etiska resonemanget. För att få svar på 
detta behövs ett antal teorier, FARs yrkesetiska regler samt tidigare studier som kan hjälpa 
oss att svara på forskningsfrågorna.  

Både plikt- och dygdeetik kan kopplas till FARs yrkesetiska regler. Pliktetiken talar bland 
annat om att människor ska handla efter förnuftet istället för att följa sina egna känslor. De 
ska handla på ett sätt som kan upphöjas till allmän lag. I flera av FARs yrkesetiska regler 
ges vägledning för hur revisorer ska agera. Regel nummer 1; god yrkessed, talar både om att 
revisorer inte får främja orätt och att de ska uppträda med gott omdöme. Detta kan ses 
som en plikt eftersom de måste uppträda på ett sätt som kanske inte alltid stämmer överens 
med vad de känner. Regel nummer 2; professionellt uppträdande, kan också jämföras med 
pliktetik, eftersom det är en plikt att agera professionellt för att bibehålla förtroendet mot 
kunder. Ett exempel på detta är att det skulle vara omöjligt att samarbeta om revisorn ljög 
eller undanhöll uppgifter. I denna regel är det plikt att handla på ett visst sätt. Även mini-
malistisk etik som kan jämföras med pliktetiken talar om krav som måste uppfyllas för att 
handlingen inte ska betraktas som orätt. Ett krav som revisorer har på sig är att de ska vara 
oberoende vilket också är en plikt. 

De övriga av FARs yrkesetiska regler är mer detaljerade och ger vägledning hur revisorn 
ska agera i specifika situationer. Exempel på detta är tystnadsplikt, vidareutbildning och 
arvodesdebitering där det ges klara riktlinjer för hur revisorn ska gå tillväga. Därför kan 
dessa regler ses mer som dygder som revisorn måste lära sig att följa. Det som är typiskt för 
dygdeetiken är att de etiska problemen blir satta i en specifik situation och så är fallet med 
dessa yrkesetiska regler också. Den maximalistiska etiken som kan jämföras med dygdeeti-
ken talar om att det är viktigt att öka trovärdigheten hos företaget. Eftersom revisorn har 
ett förtroende är det extra viktigt att uppdragsgivaren har förtroende för revisorn vilket 
återkommer i FARs yrkesetiska regler.  

Kohlbergs moralutvecklingsteori kan inte kopplas direkt till de yrkesetiska reglerna. Det är 
däremot möjligt att använda denna teori utefter vad respondenterna svarar. Utifrån de svar 
som ges på de etiska dilemman är det möjligt att urskilja vilken av de tre nivåerna i Kohl-
bergs teori respondenterna befinner sig i. Tycker respondenterna att samtliga dilemman till 
exempel är helt etiska är det möjligt att dra slutsatsen att de befinner sig på en lägre nivå.  

Rests modell för etiskt resonemang för revisorer har utvidgats till att analysera flera olika 
variabler som kan ha effekt på etiskt beteende. I den här studien undersöks om ålder, kön, 
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erfarenhet, etikutbildning samt om storlek på byrån har betydelse för hur etiska revisorer 
är. Dessa faktorer har testats i andra tidigare studier och visat sig ha betydelse.    
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4 Empiri och analys 
I det här kapitlet redovisas empirin och analysen tillsammans. Empirin redovisas i form av en medelvärde- 
och typvärdessanalys av de resultat som erhållits från enkätundersökningen. Resultaten av medelvärdesana-
lysen analyseras sedan jämfört med de teorier och relevanta tidigare studier som gjorts på området och som 
presenterats i referensramskapitlet. Resultaten från enkätundersökningen kommer även att jämföras gent-
emot de svar som Ulf Gometz angav vara de korrekta i artikeln ”Vad är god etik hos revisorer.  Kapitlet 
är indelat efter de tre forskningsfrågorna som presenterats i det inledande kapitlet.  

4.1 Indelning i kategorier 
Empirin består av de enkätsvar som författarna fått in. Sammanlagt var det 41 revisorer 
som svarade på enkäten. Analysen består av jämförelser av de medelvärden som räknats 
fram från de olika dilemmana. Dessa medelvärden kommer löpande att jämföras mot rele-
vanta teorier, tidigare studier inom området samt gentemot Ulf Gometz bedömning av de 
tre dilemmana. Gometz bedömning finns nedan i avsnitt 4.2. För att kunna analysera resul-
taten gentemot tidigare studier delades svaren in i de olika kategorierna kön, ålder, erfaren-
het och utbildning inom etik samt storlek på revisionsbyrå. 18 av respondenterna var män 
och 23 var kvinnor. Revisorernas ålder har delats in i tre kategorier. Den första kategorin 
avser revisorer som är 34 år eller yngre, 18 stycken tillhör denna kategori. Den andra kate-
gorin som avser åldrarna 35-45 år innehåller tolv stycken revisorer. Den tredje och sista ka-
tegorin som är 46 år eller äldre består av elva stycken revisorer. Denna indelning gjordes 
dels för att författarna önskade en yngre, en mellan och en äldre kategori, dels för att det i 
och med den här specifika indelningen blev en någorlunda jämvikt i antal respondenter per 
kategori. 

En indelning efter hur många års erfarenhet revisorerna innehar, har också gjorts i tre kate-
gorier. Den första innehåller revisorer som arbetat i fem år eller mindre och består av elva 
stycken revisorer. Mellankategorin är revisorer som arbetat mellan sex och femton år och 
består av 17 stycken revisorer. Den sista kategorin innehåller revisorer som har mer än 15 
års erfarenhet och består av 13 stycken revisorer. Denna indelning gjordes på liknande sätt 
som åldersindelning, nämligen genom att ha tre någorlunda lika stora kategorier. En kate-
gori med kort erfarenhet, en mellankategori och slutligen en kategori med revisorer som 
har lång erfarenhet. Anledningen till denna indelning i både ålder och erfarenhet är att en 
revisor som till exempel tillhör mellankategorin i ålder kan ha kort arbetslivserfarenhet eller 
vice versa. Det skulle därför bli missvisande att bara använda en av indelningarna. 

En indelning har också gjorts efter om revisorerna har genomgått någon typ av etikutbild-
ning. All form av utbildning har inkluderats, allt ifrån några timmar på en internutbildning 
till högskolekurser. 26 stycken av revisorerna har genomfört någon form av etikutbildning. 
Den sista uppdelningen som gjorts är efter storlek på revisionsbyrån. Som små revisionsby-
råer räknas de byråer som har färre än 40 anställda. Som stora byråer räknas alltså de som 
har fler än 40 anställda. 22 stycken av respondenterna representerar små byråer och 19 
stycken representerar stora byråer. En komplett sammanställning av enkätsvaren presente-
ras i Bilaga 3.  

4.2 Ulf Gometz bedömning av de etiska dilemmana 
Här nedan presenteras Ulf Gometz kommentarer och bedömning av de etiska dilemmana 
från enkätundersökningen. Bedömningen som Gometz har gjort är direkt hämtad ifrån en 
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artikel i Balans nr 10, 1991, skriven av Inge Wennberg. De tre dilemmana återfinns i enkä-
ten i bilaga 1. 

4.2.1 Dilemma 1 Napoleon 

”På en punkt har Napoleon rätt: även revisionsverksamhet är en affärsverksamhet. Den ska 
drivas så att den går ihop och ger ett rimligt överskott och säkerställer en ekonomisk stabil 
ställning för revisionsbyrån.” 

”Men Napoleon går för långt t.ex. när han talar om sex års garanti. Det är inte möjligt att 
ge, det är inte seriöst. Det är direkt otillbörligt att konstruera ett ägande av revisionsbyrån 
som inte är vad det synes vara. Det strider mot de krav på hederlighet och öppenhet som 
ligger i FARs regel om yrkesmässigt uppträdande. Det strider också mot oberoenderegeln. 
Napoleon skaffar sig en slags beroendeställning till dag och bryter mot Kommerskollegi-
ums regler. Det blir TIO POÄNG. Napoleon medverkar i en konstruktion som han håller 
hemlig för Kommerskollegium.” 

Aktuella regler: Regel nummer ett och regel nummer två. 

4.2.2 Dilemma 2 Returpapper 

”Lukas bröt mot sin tystnadsplikt genom att berätta om något som hade med ett särskilt 
klientföretag att göra. Det blir 10 POÄNG. Avgörande för den bedömningen är att han be-
rättade hur det är hos klienten. Hade det varit en allmän principdiskussion om hur bran-
schen kan tänkas agera så hade det också kunnat vara ett brott mot tystnadsplikten, om det 
hade byggt på Lukas kunskaper som revisor i ett företag. Men då hade det varit mindre all-
varligt. Kanske FEM POÄNG i så fall. Skulle bedömningen ha blivit en annan om hustrun 
varit lojal och ”absolut pålitlig”? Inte enligt min uppfattning, inställning skulle väl närmas 
vara att Lukas borde byta hustru och före vigselakten inhämta en tystnadspliktsförsäkran 
från bruden.” 

Aktuell regel: Regel nummer fem. 

4.2.3 Dilemma 3 Kräftor 

”Det finns ett aktuellt fall där en revisor på sin 50-årsdag tog emot en gåva. Vid en taxe-
ringsrevision visade den sig kosta drygt 4 000 kr. Revisorn visste inte vad den kostade när 
han fick den. Saken anmäldes till kommerskollegium men gav inte upphov till något djupt 
utredande av det specifika fallet utan till en allmän fråga om vad som är en otillbörlig gåva 
till en auktoriserad revisor. Även FAR satte igång att jobba med problemet i regelkommit-
tén. Helt nyligen presenterade Kommerskollegium sina synpunkter efter att ha samrått med 
Institutet för mutor, som för övrigt också FAR har samrått med. 

Låt oss för diskussionens skull anta att ett tjog kräftor kostar 250 kr. Tre tjog blir alltså 750 
kr. Allmänt kan man säga att vid en högtidsdag, typ 50-årsdag tillåter man lite mer än van-
ligt. Då hade det kanske gått bra med tre tjog. Men nu var det celebert tillfälle och då får en 
gåva inte kosta mycket.” 

”Lukas ligger över gränsen när han tar emot kräftorna. Att han är osäker på vad kräftorna 
kostar har viss betydelse. När han inte vet det har han svårt att säga att han inte kan ta skal-
djuren. Ännu svårare är det kanske att säga att han inte kan ta tre tjog men gärna ett. Det 
bästa är att revisionsbyrån gör klart för klienten att det finns vissa regler och vad de inne-
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bär. Man kan skriva att man i och för sig det här året tacksamt har tagit emot kräftorna 
men att man i fortsättningen måste avböja. Det är inte så allvarligt att Lukas trots allt tagit 
emot kräftorna. Det blir TVÅ POÄNG.” 

Aktuell regel: Regel nummer två. 

4.3 Hur etiska revisorer är i sin yrkesutövning 
För att kunna besvara den första forskningsfrågan har medelvärden, standardavvikelser och 
typvärde för de tre dilemmana räknats fram. Dessa värden presenteras i tabell 4.1 nedan. 

  ANTAL MIN-
VÄRDE 

MAX-
VÄRDE 

MEDEL-
VÄRDE 

STD.AV-
VIKELSE 

TYPVÄRDE 
(ANTAL) 

Dilemma 1 34 3 10 7,92 2,242 10 (13 st) 

Dilemma 2 41 4 10 8,90 2,640 10 (23 st) 

Dilemma 3 41 0 10 6,61 2,906 8 (9 st) 

Tabell 4-1 Medelvärden av de tre dilemmana 

Första kolumnen anger hur många revisorer som tagit ställning till de olika dilemmana. I di-
lemma 1 är det 34 stycken som svarat. Alltså har inte samtliga revisorer i undersökningen 
tagit ställning till detta dilemma. Anledningen till detta är att revisorerna kommenterat att 
de inte förstått dilemmat och därför inte kunde bedöma fallet. Till exempel har de som inte 
poängbedömt fallet givit följande kommentarer: ”Förstår inte frågan” och ”Lite osäker på hur 
detta dilemma ska tolkas”. På resterande dilemman har samtliga 41 revisorer som deltagit i 
undersökningen svarat.  

Kolumnerna för minimi- och maximivärden visar det lägsta och högsta värde som någon 
angivit på respektive dilemma. Dessa värden kunde variera på en skala mellan noll och tio 
poäng på alla tre dilemmana. 0 poäng representerade ett helt acceptabelt beteende och 10 
poäng ett mycket klandervärt beteende. I det första dilemmat är det lägsta värdet någon an-
givit tre poäng och det högsta värdet tio poäng. Den poängbedömning som flest revisorer, 
13 stycken, har gjort är 10 poäng och det visas med hjälp av typvärdet i sista kolumnen. För 
det andra dilemmat är det lägsta värdet någon revisor angivit fyra poäng och det högsta 
värdet tio poäng. 23 stycken av revisorerna har givit tio poäng vilket typvärdet anger. Här 
är revisorerna förhållandevis eniga då mer än hälften har givit samma poängtal. I det sista 
dilemmat är spridningen i poängbedömningen mellan noll och tio poäng. Typvärdet i detta 
dilemma är åtta poäng som angivits av nio revisorer. Alltså fann en del av revisorerna att 
det här dilemmat var helt acceptabelt medan andra ansåg att det var mycket klandervärt. 

När revisorer ställs inför etiska dilemman går de igenom den process som beskrivs i figur 
3.1. Enligt Jones et al (2003) är det första steget att identifiera ett etiskt dilemma. I enkät-
undersökningen sker detta första steg när respondenten läser dilemmat och identifierar det 
oetiska handlandet i fallet. När väl det etiska dilemmat är identifierat, utvärderar individen 
de olika resultaten som kan förekomma i den uppkomna situationen. Respondenterna ana-
lyserar här hur allvarlig situationen i fallet är. Det tredje stadiet involverar en utvärdering av 
vilket värde som erhålls när det ”rätta” valet gentemot andra val väljs då en handling ska ut-
föras. Respondenterna i enkätunderökningen kan på det här stadiet stå och väga mellan vil-
ket poäng som ska sättas. Slutligen i det sista stadiet som är själva handlingen, sätts poäng-
en. De respondenter som inte poängsatt dilemma 1 lyckades inte att identifiera det etiska 
dilemmat. Lyckas de inte med detta första steg är det inte möjligt att gå vidare och poäng-
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sätta dilemmat. Vilket poäng som i slutändan ges beror på den etiska utvärdering som 
gjorts, samt vilken avsikt respondenten har att agera etiskt.  

Medelvärdena av dilemmana från tabell 4.1 kan jämföras med de poäng som Gometz an-
gav. Gometz ansåg att fallet med Napoleon var mycket klandervärt och gav därför 10 po-
äng. Medelvärdet från undersökningen var 7.92 poäng. Respondenterna ansåg att fallet var 
allvarligt men endast 13 stycken av 34 gav 10 poäng. I och med att medelvärdet ändå är 
7.92 har många av respondenterna givit generellt sett höga poäng. I dilemma 2 ansåg Go-
metz hur oetiskt fallet var beroende av hur det tolkades. Gometz gav antingen fem eller tio 
poäng beroende på tolkningen. De flesta av respondenterna (23 stycken) ansåg i enlighet 
med Gometz att fallet var mycket oetiskt och gav det tio poäng. Detta märks också genom 
det höga medelvärdet på 8.90 poäng. I dilemma 3 är Gometz och respondenterna i enkät-
undersökningen inte lika överens, då Gometz endast givit detta dilemma två poäng. Medel-
värdet i undersökningen är 6.61, vilket är betydligt högre än de två poäng som Gometz gi-
vit. Dock är det i det här dilemmat som revisorerna varit minst ense, eftersom spridningen 
mellan svaren är störst i detta dilemma.  

De yrkesetiska regler som berörs i de tre dilemmana är framför allt regel ett god yrkessed, 
regel två professionellt uppträdande samt regel fem tystnadsplikt. Vid en jämförelse av 
FARs yrkesetiska regler med teorier om plikt och dygdeetik är det svårt att säga att en en-
skild regel är antingen en plikt eller en dygd, då flera av reglerna har inslag av att vara både 
plikter och dygder. Men det går ändå att se vissa skillnader. Regel ett och två har till exem-
pel mer inslag av att vara plikter eftersom en revisor måste uppträda på ett visst sätt som 
anges i dessa regler och inte följa egna känslor. Enligt Brytting (2005) strävar pliktetiken ef-
ter att formulera normer för hur människor ska vara. Människor anses enligt pliktetiken ha 
vissa skyldigheter vilket revisorerna har i och med att de måste följa god yrkessed. Även 
minimalistisk etik som kan jämföras med pliktetiken talar om krav som måste uppfyllas för 
att handlingen inte ska betraktas som orätt. Typiska handlingar inom den minimalistiska 
etiken är handlingar som är individers plikt eller skyldighet att utföra (Philipsson, 2004). 
Detta förstärker också att regel ett och två har inslag av att vara plikter, då revisorer måste 
handla på ett visst sätt som dessa regler anger. 

Regel fem tystnadsplikt har trots att den kallas för en plikt flera inslag av att vara en dygd. 
För tystnadsplikten finns det klara riktlinjer för hur revisorn ska gå tillväga i specifika situa-
tioner, vilket är dygdeetikens stora fördel enligt Brytting (2005). Tystnadsplikten är också 
något som revisorn lär sig och är ingenting som är medfött, dygder är nämligen alltid inlär-
da och inte medfödda enligt Collste (1996). Den maximalistiska etiken som kan jämföras 
med dygdeetiken talar om att det är viktigt att öka trovärdigheten hos företaget (Philipsson, 
2004). För revisorer är det viktigt att uppdragsgivaren har förtroende för revisorn, tyst-
nadsplikten är då grundläggande för att uppdragsgivaren ska känna förtroende för revisorn. 

I enkätundersökningen berörde dilemma 1 och 3 regel ett, god yrkessed och regel två, pro-
fessionellt uppträdande, vilka kan anses som plikter. Respondenterna var inte överens om 
hur allvarlig situationen i dessa fall var. Spridningen mellan svaren var stor, speciellt i di-
lemma 3. I dilemma 2 som berörde regel fem tystnadsplikt, var respondenterna mer eniga, 
spridningen mellan svaren var inte lika stor här och hälften av respondenterna angav sam-
ma poängtal. Utifrån detta verkar det som att plikter kan vara både svårare att tolka och att 
följa än dygder för revisorer i den här undersökningen. Detta eftersom respondenterna var 
mer överens i sin bedömning av dilemma 2.  

Med hänvisning till bilaga 3 går det att se en viss tendens till att några av respondenterna 
garderat sig. Detta genom att de poängsatt samtliga dilemman högt, samt angivit flera av 
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FARs yrkesetiska regler som tillämpliga i de aktuella fallen. Är det så att respondenter gar-
derat sig kan detta beteende liknas med den premoraliska nivån i Kohlbergs moralutveck-
lingsteori. Denna nivå innebär enligt Brytting, (2005) att personen lär sig vilka handlingar 
det är som leder till bestraffning och undviker sen dessa handlingar. Är det så att revisorer-
na i undersökningen har garderat sig kan det vara ett tecken på att de inte vill visa sig vara 
oetiska då detta kan leda till bestraffning. Enligt Bergling, (1982) handlar en individ på den 
principiellt moraliska nivån, som är den högsta nivån, efter vad den själv anser vara rätt och 
fel och inte efter vad någon annan anser vara korrekt. Att ange tio poäng på samtliga di-
lemman innebär alltså inte att revisorn automatiskt befinner sig på högsta nivån av Kohl-
bergs moralutvecklingsteori, utan snarare följer regler som någon annan satt upp för att 
undvika bestraffning som är mer i linje med den första nivån i moralutvecklingsteorin. 

4.4 Resonemang kring FARs yrkesetiska regler vid etiska di-
lemman 

Respondenterna ombeddes att utöver poängsätta dilemmana även ange vilken eller vilka 
regler som ligger bakom fallen. Respondenterna hade även möjlighet att ge kommentarer.   
Här sammanställs vad respondenterna ansett vara de relevanta reglerna bakom fallen samt 
exempel på de kommentarer som givits till de olika dilemmana. Med hjälp av revisorernas 
kommentarer samt vilken etisk regel de ansåg vara den korrekta görs en jämförelse med 
Gometz kommentarer, och på så sätt kan den andra forskningsfrågan besvaras. Gometz 
kommentarer återfinns i avsnitt 4.2.  

4.4.1 Dilemma 1 Napoleon 

De regler som respondenterna ansåg höra ihop med fallet Napoleon var främst regel fyra 
arvodesdebitering som 24 stycken av respondenterna angav, regel två professionellt upp-
trädande som 15 angav samt regel ett god yrkessed som 13 stycken angav. Andra regler 
som angivits i mindre omfattning är: Regel tre organisation av verksamheten, regel åtta för-
hållande till kollegor samt regel nio publicitet och marknadsföring som angavs av nio re-
spondenter vardera. Många av respondenterna har angivit flera regler som de anser är rele-
vanta i sammanhanget.  

Av de respondenter som lämnat kommentarer är det flera som har kommenterat att det är 
fel att lämna både garantier och kvantitetsrabatter. Några exempel på kommentarer från re-
spondenterna är: 

”Kvantitetsrabatt och garanti på arbetet (som för övrigt är omöjligt att lämna) misskrediterar revisorsyr-
ket.”  

”Dessutom kan man aldrig lämna någon garanti på revision. Vid revisionen granskar man ju inte alla ve-
rifikationer och fakturor utan ett stickprov.” 

”Det är såna som borde syssla med annat.” 

”Och 6 års garanti??? Vi ska väl alltid göra ett tillräckligt bra jobb, vad är garantin till för?” 

”Svårt att veta vad han egentligen avser att göra. I branschen finns det ju alltid ett visst intresse av att tjä-
na bra med pengar precis som i övriga branscher. Dock måste man ju hålla sig inom rimliga gränser. Ga-
rantier och rabatter låter väl inte helt bra.” 
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Vad revisorerna angett för regel och hur de kommenterat dilemmat kommer nu att jämfö-
ras med Gometz bedömning av fallet Napoleon. Gometz angav regel ett god yrkessed och 
regel två professionellt uppträdande som de mest lämpliga reglerna i det här fallet. I likhet 
med de kommentarer som lämnats av respondenterna om att det är fel att lämna garanti 
har Gometz lämnat följande kommentar: ”Napoleon går för långt t.ex. när han talar om sex års 
garanti. Det är inte möjligt att ge, det är inte seriöst. Det strider mot de krav på hederlighet och öppenhet 
som ligger i FARs regel om yrkesmässigt uppträdande” (Wennberg, 1991, s. 5).  

Den regel som flest respondenter angivit är regel fyra arvodesdebitering. Respondenterna 
har dock inte i sina kommentarer berört regel fyra, utan de berör snarare regel ett och två. 
Regeln om arvodesdebitering fanns även i de yrkesetiska reglerna 1991 men var då regel nr 
åtta. Även att regeln fanns har Gometz varken angivit eller kommenterat denna regel. 15 
stycken revisorer angav regel ett och 13 stycken angav regel två, det vill säga samma regler 
som Gometz angav som de mest lämpliga.  

Ett fåtal av respondenterna diskuterar också intresset för revisionsbyrån att tjäna pengar 
vilket ses i den sistnämnda kommentaren från en av respondenterna ovan. Detta nämner 
också Gometz i sina kommentarer: ”På en punkt har Napoleon rätt: även revisionsverksamhet är en 
affärsverksamhet. Den ska drivas så att den går ihop och ger ett rimligt överskott och säkerställer en eko-
nomisk stabil ställning för revisionsbyrån.” (Wennberg, 1991, s. 5). 

4.4.2 Dilemma 2 Returpapper 

Samtliga 41 respondenter har angivit regel fem tystnadsplikt som den tillämpliga regeln i 
det här fallet. Ett fåtal har även angivit regel två professionellt uppträdande och regel ett 
god yrkessed. Många som givit kommentarer har poängterat vikten av att hålla tystnadsplik-
ten. Några har också diskuterat problematiken kring att hålla på tystnadsplikten gentemot 
sin familj. 

”Lukas borde vetat bättre än att berätta om fusket till sin fru som är aktiv i Fältbiologerna.” 

”Hur svårt det än är måste en revisor alltid hålla på tystnadsplikten och inte ens för närmaste familj och 
vänner avslöja ”hemligheter” om en kund. De enda som bör informeras är övriga medlemmar i teamet för 
den aktuella kunden.” 

”Visst har det väl hänt att man pratat om något som hänt på jobbet med sin fru och till viss del kan jag 
väl tycka att det får anses vara ok men i ovan nämnda fall så går man helt enkelt för långt.” 

I dilemma 2 är respondenterna och Gometz eniga om att fallet Returpapper handlar om re-
gel fem tystnadsplikt. De är också eniga i sin bedömning att detta är ett fall som är att be-
trakta som oetiskt. 23 stycken av revisorerna har givit tio poäng. Gometz bedömde också 
fallet som oetiskt med 10 poäng och gav följande kommentar: ”Lukas bröt mot sin tystnads-
plikt genom att berätta om något som hade med ett särskilt klientföretag att göra. Avgörande för den be-
dömningen är att han berättade hur det är hos klienten” (Wennberg, 1991, s. 6). Även enligt Jo-
hansson et al (1987) är det aldrig tillåtet för en revisor att lämna upplysningar som kan ska-
da bolaget.   

Bland kommentarerna från respondenterna har det angivits att en avgörande faktor för att 
sätta tio poäng var att frun var med i fältbiologerna. Enligt Gometz är detta irrelevant och 
han ger följande kommentar: ”Skulle bedömningen ha blivit en annan om hustrun varit lojal och ”ab-
solut pålitlig”? Inte enligt min uppfattning, inställning skulle väl närmas vara att Lukas borde byta hustru 
och före vigselakten inhämta en tystnadspliktsförsäkran från bruden” (Wennberg, 1991, s. 6). 
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Enligt Gometz hade fallet inte varit lika allvarligt ifall det hade varit en allmän principdis-
kussion om hur branschen agerar. Det är fortfarande ett brott mot tystnadsplikten ifall dis-
kussionen byggt på Lukas kunskaper som revisor. Det hade dock inte varit ett lika stort 
brott mot tystnadsplikten och Gometz ger i det fallet fem poäng. Några liknande kommen-
tarer har inte givits av respondenterna i undersökningen. De verkar se fallet som allvarligt 
och att det inte är lämpligt att bryta mot tystnadsplikten men att det ändå kan vara svårt att 
hålla den gentemot den närmaste familjen.  

4.4.3 Dilemma 3 Kräftor 

I det här fallet har 36 av respondenterna angivit regel två professionellt uppträdande som 
den mest relevanta regeln. 13 stycken har också angivit regel ett god yrkessed. De flesta av 
kommentarerna rör hotet mot revisorns oberoende. Det kommenteras också om att värdet 
på gåvan avgör ifall Lukas ska ta emot gåvan eller inte.  

”Ej ta emot gåvor som kan påverka vårat oberoende, vår opartiskhet eller självständighet.” 

”Att ta emot (annat än obetydliga) gåvor ifrån en kund kan äventyra revisorns oberoende. Om tveksamhet 
föreligger bör han alltid tacka nej. I det här fallet finns skäl att misstänka ett betydande värde och Lukas 
borde därför inte tagit emot kräftorna.”  

”Det får väl anses tillhöra vardagen att man ibland får endel gåvor från klienter i samband med sommar 
och jul. Det är upp till var och en och avgöra om dessa gåvor är så stora så att de påverkar ens oberoende.” 

”Har heller ingen aning om vad en kräfta kostar. Förutsatt att inga övriga gåvor tas emot anser jag inte 
att det skulle rubba revisorernas opartiskhet och självständighet.” 

Respondenterna är eniga om att detta dilemma handlar om revisorns oberoende som be-
rörs i regel två, professionellt uppträdande. Detta är också den regel som Gometz angivit 
som den mest tillämpliga. Däremot är respondenterna oense ifall Lukas kan ta emot kräf-
torna eller inte. Respondenterna kommenterar värdet av gåvan men är inte ense om kräf-
torna har ett obetydligt värde eller ej. Somliga tycker att det är acceptabelt att ta emot kräf-
torna eftersom Lukas var osäker på hur mycket kräftor kostar, medan andra respondenter 
anser att inga gåvor ska tas emot då revisorn inte vet värdet av gåvan. Enligt Johansson et 
al, (1987) är det inte alltid självklart när en beroendesituation uppstått, ett exempel på en 
sådan situation är vid gåvor som har ett värde som överstiger normal minnes- eller heders-
gåva.  

Gometz anser inte att Lukas beteende är orätt. Till Lukas försvar är enligt Gometz att han 
inte visste värdet av kräftorna. I princip är det fel att ta emot gåvor av så här högt värde. 
Detta är en speciell situation där det skulle kunna vara acceptabelt att ta emot ett tjog istäl-
let för tre. Ett korrekt etiskt beteende enligt Gometz hade varit: ”Det bästa är att revisionsby-
rån gör klart för klienten att det finns vissa regler och vad de innebär. Man kan skriva att man i och för 
sig det här året tacksamt har tagit emot kräftorna men att man i fortsättningen måste avböja” (Wenn-
berg, 1991, s. 9). En del av kommentarerna som har givits av respondenterna är överens 
med Gometz om att Lukas okunskap av värdet har betydelse för om oberoendet rubbas el-
ler ej.  

4.5 Faktorer som påverkar revisorers etiska beteende 
För att kunna besvara den tredje forskningsfrågan har ett antal faktorer valts ut som i tidi-
gare studier visat sig ha betydelse för det etiska resonemanget och beslutsfattandet hos re-
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visorer. Författarna har valt att undersöka samma faktorer som presenterats i avsnitt 3.6 i 
referensramskapitlet. Resultatet från enkätundersökningen uppdelade på de olika faktorerna 
visas i tabellerna nedan. 

4.5.1 Påverkan av kön och ålder 

 
KÖN MEDEL-

VÄRDE  
ANTAL STD.AV-

VIKELSE 
TYPVÄRDE 
(ANTAL) 

Dilemma 1     
Kvinnor 8,21 19 1,782 10 (6 st) 
Män 7,60 15 2,746 10 (7 st) 
Totalt 7,94 34 2,242  
Dilemma 2     
Kvinnor 8,74 23 1,839 10 (12 st) 
Män 9,11 18 1,367 10 (11 st) 
Totalt 8,90 41 1,640  
Dilemma 3     
Kvinnor 7,09 23 2,314 8 (6 st) 
Män 6,00 18 3,498 10 & 8 (3 st) 
Totalt 6,61 41 2,906  

Tabell 4-2. Påverkan av kön 

Tabell 4.2 visar medelvärdena på poängbedömningen för respektive dilemma uppdelat på 
kvinnor och män. Detta för att se om kön kan vara en faktor som påverkar en revisors 
etiska resonemang. För samtliga dilemman är det små skillnader mellan kvinnor och män.  
Det är marginella skillnader mellan medelvärdena, i dilemma 1 uppnår kvinnor ett högre 
medelvärde medan män uppnådde ett högre i dilemma 2. Att skillnaderna är små märks 
också genom typvärdet där det är samma poängtal som är typvärdet för både män och 
kvinnor. Det är något större skillnad i medelvärdena mellan kvinnor och män i dilemma 3. 

Det framgår också av tabellen att spridningen för poängbedömningen i dilemma 3 speciellt 
för män är stor. Detta framgår av att standardavvikelsen är relativt sett högre för män än 
för kvinnor i dilemma 3. Även typvärdet visar detta eftersom det endast krävdes tre likada-
na svar för att få fram ett typvärde. Att spridningen är stor framgick också i tabell 4.1 där 
spridningen visade sig vara mellan noll och tio poäng för detta dilemma.  

 

ÅLDER MEDEL-
VÄRDE 

ANTAL STD.AV-
VIKELSE 

TYPVÄRDE 
(ANTAL) 

Dilemma 1     

Upp t o m 34 år 7,47 15 2,134 7 & 10 (4 st) 

35-45 år 8,25 8 2,712 10 (3 st) 

Över 45 år 8,36 11 2,111 10 (5 st) 

Totalt 7,94 34 2,242  

Dilemma 2     

Upp t o m 34 år 9,17 18 1,465 10 (9 st) 

35-45 år 8,83 12 1,850 10 (7 st) 
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Över 45 år 8,55 11 1,753 10 (5 st) 
Totalt 8,90 41 1,640  

Dilemma 3     

Upp t o m 34 år 6,06 18 3,280 10 (3 st) 

35-45 år 7,42 12 2,503 8 (4 st) 

Över 45 år 6,64 11 2,693 8 (3 st) 

Totalt 6,61 41 2,906  

Tabell 4-3. Påverkan av ålder 

I tabell 4.3 visas resultaten av enkätundersökningen vid en uppdelning i ålderskategorier. 
Det är inga anmärkningsvärda skillnader mellan ålderskategorierna utan det skiljer endast 
några tiondelar mellan de olika kategorierna. Detta medför att även om en av kategorierna 
visar ett högre medelvärde är det liten marginal ner till nästa kategori. Som tidigare noterats 
är det också i en uppdelning av ålderskategorier synligt att revisorerna är eniga om dilemma 
2, där svaren är relativt lika och typvärdet visar att mer än 50 % av varje kategori har givit 
tio poäng. Spridningen i hur poängbedömningen fördelats är större i de två andra dilem-
mana.  

Ett flertal tidigare studier har undersökt om faktorerna kön och ålder påverkar det etiska 
resonemanget. Två av studierna gjordes med revisorer och en med personer från flera olika 
yrkesgrupper. Både Eynon et al (1997) och Peterson et al (2001) visade med sina studier att 
ålder och kön är betydande för resonemang kring etik. Eynon et al (1997) fann att kvinnliga 
revisorer var mer etiska än män. Peterson et als (2001) studie visade att kvinnor under 30 år 
var betydligt mer etiska än män. Däremot var det inga större skillnader mellan könen vid en 
ålder över 30 år. Efterhand blir kvinnor och män mer jämna i sina etiska värderingar enligt 
Peterson et al (2001).  

I och med dessa resultat från tidigare studier kunde det förväntas att även resultaten från 
den här enkätundersökningen också skulle uppvisa skillnader mellan olika kön, i alla fall 
upp till en viss ålder. Några sådana resultat har inte framkommit eftersom det är små skill-
nader i medelvärdena mellan könen i bedömningen av de tre dilemmana. Det ska dock på-
pekas att det inte nödvändigtvis är så att högre medelvärde på samtliga dilemman innebär 
att revisorerna är mer etiska. Enligt Gometz bedömning var till exempel inte revisorns age-
rande i det tredje dilemmat särskilt klandervärt, utan han gav det tredje dilemmat två poäng. 

Å andra sidan visade Clarke et al (1996) att det inte gick att säkerställa något statistiskt 
samband mellan ålder och kön och etiskt resonemang hos irländska revisorer. Med hänsyn 
till Clarke et als (1996) studie är resultaten från enkätundersökningen mindre förvånande 
eftersom det inte heller i den här gick att urskilja några skillnader mellan könen.  

Eynon et als (1997) studie visade att ålder påverkade det etiska resonemanget negativt, det 
vill säga högre ålder medför sämre förmåga till etiskt resonemang. Bland revisorerna i en-
kätundersökningen kunde inte något klart samband mellan ålder och etiskt resonemang 
finnas då det var små skillnader i medelvärdet hos de olika kategorierna. Peterson et als 
(2001) studie kom däremot fram till att personer över 30 år är mer etiska än personer under 
30 år. De flesta respondenterna i enkätundersökningen, ca 80 % var över 30 år. Det går 
därför inte att göra samma jämförelse som Peterson et al (2001) gjort eftersom det skulle 
bli en stor snedfördelning. Dock gick det inte ens vid åldersindelningen upp till 34 år som 
gjorts i den här undersökningen att finna något samband att det runt 30-årsåldern skulle fö-
religga någon slags brytpunkt för etiskt resonemang. Resultatet av den här enkätundersök-
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ningen, med svenska revisorer, visade inte heller något samband mellan ålder och etiskt re-
sonemang.  

4.5.2 Erfarenhet och etikutbildning 

ETIKUTBILDNING MEDELVÄRDE ANTAL STD.AV-
VIKELSE 

TYPVÄRDE 
(ANTAL) 

Dilemma 1     

Ja 8,05 22 2,214 10 (8 st) 

Nej 7,75 12 2,379 10 (4 st) 

Totalt 7,94 34 2,242  

Dilemma 2     

Ja  9,12 26 1,451 10 (16 st) 

Nej 8,53 15 1,922 10 (5 st) 

Totalt 8,90 41 1,640  

Dilemma 3     

Ja  6,88 26 2,628 8 (8 st) 

Nej 6,13 15 3,378 9 (3 st) 

Totalt 6,61 41 2,906  

Tabell 4-4. Påverkan av etikutbildning 

Det går att utläsa i tabell 4.5 att de revisorer som genomgått någon form av etikutbildning i 
alla tre dilemman uppnår ett högre medelvärde än de som inte genomgått någon sådan ut-
bildning. Det är dock väldigt små skillnader och det därför inte möjligt att dra någon statis-
tiskt säkerställd slutsats om att etikutbildning spelar någon roll för revisorers etiska reso-
nemang. Det ska dock återigen påpekas att revisorn inte nödvändigtvis behöver vara mer 
etisk på grund av högre medelvärden på samtliga dilemman.  
 

 

ERFARENHET MEDEL
VÄRDE 

ANTAL STD.AV-
VIKELSE 

TYPVÄRDE 
(ANTAL) 

Dilemma 1     

Upp t o m 5 år 7,75 8 1,753 7 (4 st) 

6-15 år 7,87 15 2,475 10 & 9 (4 st) 

Över 16 år 8,18 11 2,401 10 (6 st) 

Totalt 7,94 34 2,242  

Dilemma 2     

Upp t o m 5 år 9,18 11 1,779 10 (6 st) 

6-15 år 8,71 17 1,572 10 (8 st) 

Över 16 år 8,92 13 1,706 10 ( 8 st) 

Totalt 8,90 41 1,640  

Dilemma 3     

Upp t o m 5 år 6,27 11 3,495 8 (3 st) 
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6-15 år 6,59 17 2,830 5, 7 & 8 (3 st) 
Över 16 år 6,92 13 2,660 6 & 8 (3 st) 

Totalt 6,61 41 2,906  

Tabell 4-5. Påverkan av antal yrkesverksamma år 

Inte heller vid en uppdelning i antal yrkesverksamma år som gjorts i tabell 4.4, är det möj-
ligt att se några tydliga skillnader mellan de olika kategorierna. Medelvärdena visar inga sto-
ra differenser och återigen är svaren entydiga när det gäller dilemma 2. För dilemma 3 är 
spridningen mycket stor vilket ses med hjälp av typvärdet där flera olika poängtal är de 
mest frekventa.   

Till skillnad från tidigare studier där begreppet etikutbildning endast omfattar etikkurser på 
universitet har begreppet etikutbildning i den här undersökningen en vidare omfattning. All 
form av utbildning både kurser på högskola/universitet så väl som delar av internutbild-
ningar har inkluderats. Vad som avses med att deltagit i etikutbildning blir därför något 
missvisande i den här undersökningen då ett par timmar på en internutbildning jämställs 
med att till exempel ha läst en hel kurs på högskole/universitetsnivå. Anledningen till att 
denna jämställelse ändå görs är att det var allt för få revisorer i den här undersökningen 
som genomgått etikutbildning på högre nivåer för att någon som helst jämförelse skulle 
vara möjlig.  
 
Eynon et al (1997) undersökte om deltagande i kurser i etik på högskola/universitet påver-
kade etiskt resonemang. De fick ett till viss del positivt resultat då det visade sig att perso-
ner som deltagit i etikkurser hade en högre förmåga till etiskt resonemang. Eynon et al 
(1997) var dock medvetna om att de som valde att läsa etikkurser redan var intresserade av 
etik och då mer benägna att också handla mer etiskt. I den här enkätundersökningen kunde 
vissa tendenser till att de som genomfört någon typ av etikutbildning skulle vara mer etiska 
urskiljas. Detta eftersom medelvärdena var högre för dem som deltagit i utbildning inom 
etik. Dessa skillnader är dock små och det går därför inte att statistiskt säkerställa att delta-
gande i etikkurs skulle påverka det etiska resonemanget, utan det är endast möjligt att ur-
skilja en tendens. 
 
Både Warming-Rasmussen och Windsor (2003) och Bean och Bernardi (2005) diskuterar 
vikten av etikutbildning. Båda dessa studier menar att utbildning inom etik ska ske som en 
långsiktig process under hela revisorns yrkesverksamma liv och de tror också att det skulle 
vara bra med obligatoriska etikutbildningar för alla som utbildar sig till revisorer. I enkät-
undersökningen var det 26 av 41 revisorer som deltagit i etikutbildning, dock på varierande 
nivåer. Med hänsyn till att etikutbildning är så viktigt som Warming-Rasmussen och Wind-
sor (2003) och Bean och Bernardi (2005) anser, är det förvånande att det inte syns tydligare 
skillnader mellan de två grupperna i den här enkätundersökningen. Resultatet av den här 
enkätundersökningen visar inga tydliga skillnader och det är därför inte möjligt att dra slut-
satsen att etikutbildning påverkar det etiska resonemanget.  
 
Eynon et als (1997) studie visade som tidigare nämnts i avsnittet 4.4.1 att ålder har en nega-
tiv påverkan på revisorers etiska resonemang. Detta skulle betyda att revisorer som har 
längre erfarenhet genom antal yrkesverksamma år skulle ha en lägre förmåga till etiskt re-
sonemang. I den här enkätundersökningen kunde inte något sådant samband finnas. Inget 
tyder på att revisorer med mer erfarenhet skulle vara mindre etiska, eller vice versa.  
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4.5.3 Storlek på revisionsbyrån 

STORLEK MEDELVÄRDE ANTAL STD.AV-
VIKELSE 

TYPVÄRDE 

Dilemma 1     

Liten 7,38 16 2,365 7 & 10 (4 st) 

Stor 8,44 18 2,064 10 (9 st) 

Totalt 7,94 34 2,242  

Dilemma 2     

Liten 8,82 22 1,708 10 (12 st) 

Stor 9,00 19 1,599 10 (11 st) 

Totalt 8,90 41 1,640  

Dilemma 3     

Liten 6,45 22 3,377 8 & 10 (5 st) 

Stor 6,79 19 2,323 5, 6, 8 & 9 (4 st) 

Totalt 6,61 41 2,906  

Tabell 4-6. Påverkan av storlek på revisionsbyrån 

I tabell 4.6 visas resultatet av enkätundersökningen uppdelat på små och stora revisionsby-
råer. I samtliga dilemman uppnår stora byråer något högre medelvärden. Största skillnaden 
syns i dilemma 1 där det skiljer 1.06 poäng mellan små och stora byråer. Något som kan ha 
påverkat resultatet i dilemma 1 är att sex stycken revisorer från små byråer inte tagit ställ-
ning till detta dilemma vilket också redovisas i bilaga 3. I likhet med övriga faktorer som 
undersökts är skillnaderna återigen minst i dilemma 2, med låg standardavvikelse och med 
typvärden som angivits av många respondenter. Spridningen mellan svaren är stor i dilem-
ma 3.  

De tidigare studier som behandlat frågan om storleken på revisionsbyrån har någon bety-
delse för det etiska resonemanget har inte varit eniga. Varken Clarke et al (1996) eller 
Sweeney och Roberts (1997) kunde i sina studier bevisa att det finns något samband mellan 
storlek på byrån och förmågan till etiskt resonemang hos revisorerna. Detta stämmer över-
ens med resultatet från enkätundersökningen då det inte går att statistiskt säkerställa några 
skillnader hos revisorer från stora och små byråer i de olika dilemmana. Eynon et al (1997) 
har å andra sidan funnit att revisorer på stora byråer är mer etiska i sitt resonemang än revi-
sorer på små byråer. 

Clarke et al (1996) kunde i sin studie inte finna att storleken på byrå har någon betydelse 
för det etiska resonemanget. De kunde däremot finna att revisorer på små byråer känner 
mer press när de ställs inför etiska dilemman, på grund av att de är mer beroende av en en-
skild klient. En förklarande faktor till det höga bortfallet i dilemma 1 från små byråer i den 
här undersökningen kan vara att de eventuellt känner press att inte vara oetiska och därför 
väljer att inte svara. Revisorerna angav att de inte förstår dilemmat, det är förvånande att 
det är sex stycken från små byråer som inte förstått medan det endast var en revisor från en 
stor byrå som angav att den inte förstod. Vore anledningen att dilemmat var svårtolkat 
borde det ha varit lika många från stora som från små byråer som inte förstått dilemmat. 
Det kan därför finnas anledning att tro att det varit något annat som avgjort varför de inte 
svarat på dilemmat, till exempel sådan press som Clarke et al (1996) talar om.  
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Sweeney och Roberts (1997) kunde inte heller finna att revisorer från stora byråer skulle 
vara mer benägna att följa regler för oberoende än revisorer från små byråer. Sweeney och 
Roberts (1997) studerade oberoendet och det görs även i enkätundersökningen då dilemma 
3 tar upp ett fall som berör oberoendet. Skillnaderna mellan små och stora byråer i dilem-
ma 3 är liten och spridningen är dessutom stor mellan vad de har svarat. I likhet med 
Sweeney och Roberts (1997) är det därför inte möjligt att se något samband mellan byråns 
storlek och det etiska resonemanget hos revisorn. Istället anser Sweeney och Roberts 
(1997) att det som har betydelse för det etiska resonemanget när det gäller oberoendet är 
kulturen på byrån. Denna etiska kultur kan vara helt oberoende på byråns storlek.  

Av samtliga faktorer som testats, kön, ålder, etikutbildning, erfarenhet samt storlek på byrå 
kunde inte några tydliga samband finnas för förmågan till etiskt resonemang. Det skulle 
dock kunna finnas andra faktorer som inte testats i den här undersökningen som har bety-
delse för revisorers förmåga till etiskt resonemang. 

Rests modell som inte tar hänsyn till några speciella faktorer som revisorer kan bli påverka-
de av vid ett etiskt dilemma har blivit vidareutvecklad av andra forskare. De menar att det 
etiska resonemanget är ett samspel mellan flera olika variabler som revisorerna påverkas av. 
Utöver individuella faktorer som kön, ålder och personliga värderingar talar forskarna om 
omvärldsfaktorer. Exempel på dessa är tidspress, press att hålla budgeten, pressad att vara 
en viss roll, påverkan från andra samt belöningar och sanktioner (Jones et al, 2003). Enkät-
undersökningen kunde inte finna något samband mellan etiskt resonemang och de indivi-
duella faktorer som testades. Däremot kunde det eventuellt ha blivit annorlunda om några 
av omvärldsfaktorerna testats. Det hade dock varit svårt att genomföra med den här enkät-
undersökningen. Jones et al (2003) talar även om andra bredare faktorer som kan påverka 
förmågan till etiskt resonemang. Detta kan vara den kulturella omgivningen, konsekvensen 
av ett oetiskt handlande samt hur stor sannolikhet det är att skada uppkommer. Dessa fak-
torer hade eventuellt kunnat ge ett annat resultat om de undersökts, men även de hade varit 
svåra att undersöka genom denna enkätundersökning. 
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5 Slutsats och diskussion 
I detta kapitel presenteras författarnas slutsatser och diskussion kring svaren på forskningsfrågorna som 
konstaterats i analysen. Slutsatsen delas upp efter de tre forskningsfrågorna och därefter följer en avslutande 
diskussion. Slutligen ges även förslag till fortsatta studier inom området. 

5.1 Slutsats 
Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka och förklara hur revisorer resonerar 
kring etik samt att utreda vilka faktorer som påverkar det etiska resonemanget. Slutsatserna 
presenteras efter de tre forskningsfrågorna som formulerats utifrån detta syfte.   

5.1.1 Hur etiska är revisorer i sin yrkesutövning? 

Med hänsyn till de medelvärden som räknats fram för de tre dilemmana går det att dra slut-
satsen att revisorerna som deltagit i enkätundersökningen är relativt etiska. För dilemma 1 
och 2 var medelvärdena höga, vilket stämmer överens med Gometz bedömning. Däremot 
är medelvärdet för dilemma 3 något lägre, vilket också stämmer överens med Gometz be-
dömning. Det är dock inte tillräckligt att bara titta på medelvärdena för att kunna avgöra 
ifall revisorer är etiska. Ibland ger det en mer rättvisande bild att titta på de kommentarer 
som revisorerna i vissa fall har givit. Det är först då, som det är möjligt att se hur revisorn 
verkligen resonerar kring dilemmana. För de revisorer som inte givit några kommentarer är 
det svårt bedöma hur etiska de egentligen är då det inte går att se vad som ligger bakom 
poängsättningen. Då långt ifrån alla revisorer givit kommentarer blir det svårt att ge ett rakt 
svar på denna forskningsfråga. Men med de svaren som erhållits tyder det ändå på att revi-
sorerna i undersökningen är relativt etiska och är medvetna om att etiska dilemman kan 
uppkomma. 
 
Det som motsäger att revisorer är etiska är att det eventuellt var revisorer som garderade 
sig genom att ge höga poäng på samtliga dilemman. Har de satt tio poäng på alla dilemman 
är det svårt att säga om de varit helt ärliga. Det är möjligt att en avsevärt högre svarsfre-
kvens skulle ha givit andra svar, då eventuella garderingar från enstaka revisorer skulle för-
svinna i mängden.  

5.1.2 Hur resonerar revisorer kring FARs yrkesetiska regler när det 
ställs inför etiska dilemman? 

Det verkar som att revisorerna som deltagit i undersökningen är införstådda med FARs yr-
kesetiska regler, eftersom de i de flesta fallen identifierar rätt regel eller regler för de olika 
dilemmana. Framför allt är revisorerna eniga om tystnadsplikten. Majoriteten av revisorerna 
anser också att dilemma 2 som avser tystnadsplikt är allvarligt. I dilemma 1 var responden-
terna också relativt eniga då över 50 % angav regel fyra arvodesdebitering som en av de till-
lämpliga reglerna. Det är svårt att uttala sig om hur revisorerna resonerar kring denna regel 
då det inte lämnat kommentarer som berör regeln. I dilemma 3 som behandlar oberoendet 
var revisorerna ense om vilken regel som var tillämplig, men inte hur allvarligt dilemmat 
ska tolkas. Det varierar vad respondenterna anser vara ett hot mot oberoendet. Somliga 
tycker att det är etiskt rätt att ta emot gåvan i dilemma 3 andra inte. Det verkar därför som 
att revisorerna värderar vad som menas med obetydliga gåvor olika. Slutsatsen blir att revi-
sorerna resonerar olika kring de olika reglerna. Resonemanget är lika beträffande tystnads-
plikten medan åsikterna går isär kring oberoendet som behandlas i professionellt uppträ-
dande.  
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5.1.3 Finns det andra faktorer som påverkar revisorers etiska beteen-
de utöver FARs yrkesetiska regler? 

Enligt resultaten från enkätundersökningen går det inte att finna några statistiskt säkerställ-
da samband mellan etiskt resonemang och faktorerna kön, ålder, etikutbildning, erfarenhet 
samt storlek på byrån. Eynon et al (1997) menar att unga revisorer inte konfronteras mot 
samma beslut som äldre revisorer som arbetat längre och därför är mer etiska. Detta kan 
stämma trots att resultaten från undersökningen inte visar det. Unga revisorer kommer di-
rekt från skolan och börjar oftast som revisorsassistenter. På många revisionsbyråer gör 
inte assistenterna revisionerna ensamma och ställs därför inte inför lika svåra beslut som 
äldre revisorer. Detta gör att de inte förrän efter några år förstår hur det verkligen fungerar 
i praktiken och inser att det inte alltid är möjligt att resonera helt etiskt.  

Effekten av att ha genomfört en etikutbildning visade sig inte heller i enkätundersökningen. 
En enstaka kurs på några timmar har säkerligen ingen större betydelse, utan en utbildning 
inom etik ska ses som en långsiktig process enligt Warming-Rasmussen och Windsor 
(2003). Detta håller vi med om och tror att för att en etikutbildning ska ha någon effekt är 
det viktigt att redan under universitetsutbildningen genomföra en kurs i etik och därefter gå 
utbildningar under hela den yrkesverksamma tiden. Bean och Bernardi (2005) anser att alla 
revisorer ska genomgå en etikutbildning för att bli auktoriserade. Även i detta instämmer vi 
och tycker att det borde vara självklart för en blivande revisor att genomgå någon etikut-
bildning, speciellt efter alla företagsskandaler. Av respondenterna var det 34 % som angav 
att de inte genomfört någon slags etikutbildning. Detta är förvånande och det borde ha va-
rit fler som åtminstone haft ett par timmars internutbildning inom etik. 

Något statistiskt samband kunde inte finnas mellan etiskt resonemang och de faktorer som 
testats i den här undersökningen. Jones et al (2003) tar däremot upp ett antal andra faktorer 
som kan ha en påverkan på det etiska resonemanget. Några exempel på dessa faktorer är 
press att hålla budgeten, tidspress, företagskulturen samt påverkan från andra. Det är möj-
ligt att en undersökning av någon eller några av de här faktorerna hade visat ett samband. 
Det är mycket troligt att revisorer känner tidspress och helt enkelt inte har tid att handla 
etiskt korrekt i alla sammanhang. Det är också sannolikt att revisorer påverkas av den före-
tagskultur som råder på byrån, vilket inte var möjligt att mäta i den här enkätundersökning-
en.  

5.2 Avslutande diskussion 
Under arbetets gång har det märkts att det är svårt att mäta etik. Det finns både för- och 
nackdelar med en enkätundersökning. Fördelen är att det är möjligt att få många svar som 
är lätta att generalisera. Nackdelen är dock att det är svårt att veta hur sanningsenliga svaren 
är. I den här undersökningen hade respondenterna möjlighet att lämna kommentarer och 
dessa har varit till stor hjälp för att kunna tolka resultaten. Kommentarerna gjorde att det 
var lättare att få en uppfattning om hur revisorer resonerar kring etiska dilemman. 

I den här undersökningen har vi använt oss av den bedömning som Gometz gjort av de 
etiska dilemmana. Det var hans personliga bedömning och den kan därför innehålla en viss 
subjektivitet. Han var dock vid bedömningstillfället ordförande i FARs regelkommitée och 
därför anser vi att han hade tillräcklig kompetens för att hans svar skulle vara användbara. 
Detta gjorde även att vi inte själva behövde bedöma dilemmana.  

En begränsning i den här undersökningen har varit att svarsfrekvensen från enkäten varit 
relativt låg. Det är möjligt att samband mellan etiskt resonemang och de valda faktorerna 
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hade visats ifall svarsfrekvensen varit högre. En svarsfrekvens kunde eventuellt även ha 
medfört att medelvärdena blivit annorlunda. Svaren som erhållits var ändå relativt lika var-
andra, speciellt i dilemma 2. Det kan därför antagas att resultaten inte varit märkbart annor-
lunda även om svarsfrekvensen hade varit högre.    

5.3 Förslag till fortsatta studier 
Under tiden som vi skrivit den här uppsatsen har följande tankar till fortsatta studier upp-
kommit: 

Det skulle vara intressant att undersöka om några andra faktorer såsom tidspress, press att 
hålla budgeten, företagskultur och påverkan av andra personer har betydelse för en revisors 
etiska resonemang. Dessa faktorer är mer påverkbara än de faktorer som testats i denna 
undersökning och kan eventuellt ha större betydelse för hur etiska revisorer är. 

Flera av de tidigare studier som undersökt etik hos revisorer har använt sig av så kallat 
DIT-test. Ett förslag till fortsatta studier är att genomföra ett sådant test med revisorer och 
utifrån Kohlbergs moralutvecklingsteori mäta etik hos revisorer i Sverige. 
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Bilaga 1 

Jönköping den XX april 2006 

Vi är två studenter vid Internationella handelshögskolan i Jönköping som under våren skri-
ver magisteruppsats inom revision. Vi vill undersöka revisorers etiska beteende i förhållan-
de till FAR:s yrkesetiska regler. Vi kommer bland annat göra en jämförelse mellan revisorer 
på stora respektive små byråer samt om ålder och kön har någon betydelse. 

Undersökningen kommer att bestå av först ett antal korta frågor och sedan tre korta etiska 
dilemman som Ni ombedes ta ställning till och poängsätta enligt en tio-gradig skala. Ge-
nom poängsättningen kan förmågan till etiskt resonemang hos respondenterna tolkas och 
analyseras. 

Testet kommer att ta cirka 15 minuter att genomföra och era svar kommer att bedömas 
helt anonymt. Vi är inte intresserade av vem som svarar vad, utan vill försöka dra generella 
slutsatser. För att kunna dra dessa slutsatser är vi beroende av Ert svar och därför är vi 
mycket angelägna om att få in så många svar som möjligt. Vi vore tacksamma om ni kunde 
svara så snabbt som möjligt men allra senast XX april. Ni svarar genom att fylla i enkäten 
och bifogar den i ett mail tillbaka till oss. Om Ni önskar att skicka enkäten med vanlig post 
går det också bra. Skicka då enkäten till Annica på adressen nedan. 

Om Ni önskar presenterar vi gärna den färdiga uppsatsen för Er. Om ni har några frågor 
nås vi på nedanstående E-postadresser och telefonnummer. 

Tack på förhand 

Med vänliga hälsningar 

Helena Andersen    Annica Selmqvist 

ie02anhe@ihh.hj.se    ie02sean@ihh.hj.se 
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Frågor:     Svar: 

1. 

 

2. 

Ålder:      

 

3. 

Hur många år har Ni jobbat som revisor?  

  

4.      

Hur många är anställda på det kontor Ni 
jobbar? 

 

 

5. 

Tillhör det kontor Ni jobbar på någon 
större koncern? (Ange ja eller nej) 

 

Om ja, vilken?  

             

6. 

Har Ni deltagit i någon utbildning inom 
etik? (Ange ja eller nej) 

 

Om ja, var det genom: 

Högskole/universitetsutbildning, internut-
bildning eller annat? 

 

Vilken omfattning hade utbildningen? 

T ex ett par timmar på en interutbildning 
eller en hel kurs om etik. 

 

 

Var vänlig tag ställning till följande etiska dilemman: 

Auktoriserad revisorn Napoleon A. Persson slog kortnumret till revisionsbyrån Auditorio 
Commercialistico Lucrativio S.p.a. i Transportamien. Han tänkte på den hänförande utsik-
ten över sundet där borta. 

Kön:  
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-Allo! Sa rösten. Ah Napoleon!!! Si, si! 30 prozent. Bravo, multi buene. Chingeling! 

Nu skulle han bli delägare i ACL. Snart skulle han personligen värva fler guldkantade klien-
ter. Klienter som börjat skrapa på de stora svenska byråernas arvoden. Och han skulle köpa 
upp fler revisorer som startat eget efter de stora byråsammanslagningarna. När det blev till-
låtet med utländskt ägande i svenska byråer kunde ACL komma direkt in i bilden med sina 
resurser. 

-Svenskar är dumma, tänkte Napoleon. Svenskar förstod sig inte på att man kunde göra 
pengar på revision. Napoleons byrå Revisure var först med att konkurrera med kvantitets-
rabatt och sex års garanti på allt arbete. Vid Zeus, vilket liv det blivit på kollegorna på 
Kommerskollegium. Men han hade i mycket stor utsträckning marknadsfört sig hos kom-
munerna. Den delen av verksamheten drevs i byrån Komrevisure (där transpotamiska ACL 
indirekt – än så länge mycket diskret ägde 50 %). Komrevisure hade tagit över revisionen i 
nästan två tredjedelar av Sveriges kommuner.   

  

På en skala mellan 0 och 10, där 0 är lika 
med acceptabelt etiskt beteende och 10 
poäng betyder att revisorns agerande be-
tecknas som mycket klandervärt. Hur 
Bedömer du Napoleons syn på sitt arbete 
som auktoriserad revisor?  

 

Vilken/vilka av FAR:s nio yrkesregler 
tror Ni att det här dilemmat handlar om? 

 

Kommentar:   

 

Returpapper 

Det gifta paret Cilla och Lukas Karlsson samtalar i sitt hem.  

-Vi har rädda naturen som tema på dagis den veckan säger Cilla. Du anar inte hur ungarna 
ställer upp och vi i personalen är också heltända. 

Den unga auktoriserade revisorn Lukas Karlsson såg upp från ett flödesschema som han 
just skulle sätta in i den hemlånade grundakten för Vålaskog AB.  

-Kul, kul sa han tankspritt. 

Cilla var på väg till kvällens möte med fältbiologerna. 

-När vi köper toa och hushållspapper till dagis så köper vi bara returpapper. 

-Bra, sa Lukas fortsätt att gå på sånt du bara.  

-Vadå gå på sånt? Fattar du inte hur många träd som räddas. 

fortsätt du att gå på båget om att det skulle vara returpapper. 28 % är kanske det. Det sa de 
åtminstone på pappersbruket Vålaskog härom kvällen när de var lite förfriskade. Resten är 
nytt papper som de sätter returstämpeln på. Det är för dyrt att separera all trycksvärta. Hela 
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branschen gör likadant säger de Vålaskog. Bara laboratorieingenjörer i papperskemin kan se 
skillnaden.  

-Vilken skandal det ska bli sa Cilla, Fältbiologerna har kompisar inom media. De måste vara 
intresserade.  

-Du är inte klok sa Lukas, detta är topphemlig information som jag fick reda på under revi-
sionen där härom veckan. Jag har tystnadsplikt. 

-Men det har inte jag säger Cilla. Miljömördare! 

Dörren smäller igen.  

På en skala mellan 0 och 10, där 0 är lika 
med acceptabelt etiskt beteende och 10 
poäng betyder att revisorns agerande be-
tecknas som mycket klandervärt. Hur 
bedömer du att Lukas berättade för Cilla 
om fusket? 

 

Vilken/vilka av FAR:s nio yrkesregler 
tror Ni att det här dilemmat handlar om? 

 

Kommentar:  

 

Kräftor. 

Samma vår som Lukas Karlsson blivit auktoriserad hade han valts till revisor i Vålaskog 
AB. Det var ett av byråns fina gamla uppdrag där Lukas chef Enar varit vald revisor i 19 år. 
Lukas skulle nu biträda honom i detta uppdrag. Det var Lukas första riktiga revisorsupp-
drag. Att han fått uppdraget vid sidan av Enar var ett strategiskt drag av byrån, för att Våla-
skog AB inte skulle släppa in någon konkurrerande byrå. Men det var ändå ett bevis på att 
byrån trodde på Lukas.  

Nu ringde de från Vålaskog AB. 

-Kunde någon komma till Stockholms central kl 18.56 för att ta hand om hans kräftor.  

-Kräftor? Sa Lukas. 

-Just det sa rösten från Vålaskog, levande kräftor direkt från våra kräftvatten sa. Tre tjog 
per revisor.  

Desperat försökte Lukas multiplicera 3*20*……Tja vad en svensk kräfta kostade tillhörde 
inte lukas vardagskunskaper. 

-Min sambo är nog klar med jobbet då sa Lukas så hon kan nog komma till centralen för 
att hämta dem då. Jättehyggligt, tack så hemsk mycket!    

På en skala mellan 0 och 10, där 0 är lika 
med acceptabelt etiskt beteende och 10 
poäng betyder att revisorns agerande be-
tecknas som mycket klandervärt. Hur ser 
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du på lukas tar emot kräftorna? 

Vilken/vilka av FAR:s nio yrkesregler 
tror Ni att det här dilemmat handlar om? 

 

Kommentar:  
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Bilaga 2 

Fallet Heinz: 

Det var i Europa. En kvinna låg för döden i en speciell typ av cancer. Det fanns bara en 
medicin som läkaren trodde kunde rädda hennes liv. Det var ett slags radium som en apo-
tekare i samma stad helt nyligen uppfunnit. Medicinen var dyrbar att framställa, men apote-
karen tog 10 gånger så mycket betalt. Han betalade 200 dollar för radiet och begärde 2 000 
dollar för en liten dos av medicinen. Den sjuka kvinnans man, Heinz, gick till alla han kän-
de för att låna pengar till medicinen, men han kunde bara få ihop 1 000 dollar, d v s halva 
priset. Han berättade för apotekaren att hans hustru var döende och bad honom sälja me-
dicinen billigare eller låta honom betala senare. Men apotekaren sade: ”Nej, jag uppfann 
medicinen och jag ska tjäna pengar på den.” Då blev Heinz desperat och bröt sig in i man-
nens apotek och stal medicinen till sin hustru.  

Följdfrågor till fallet Heinz: 

1. Skulle Heinz ha stulit medicinen? Varför? 
2. Vad finns att säga om laglydnad i den här situationen eller allmänt? 
3. Om mannen inte älskar sin hustru, är han ändå skyldig att stjäla medicin åt henne? 

Varför? 
4. Varför är det så viktigt att rädda kvinnans liv? Hade det varit lika rätt att stjäla den 

åt en främling som åt sin hustru? Varför? 
Heinz arresterades för stöld av medicinen. Bör domaren döma honom skyldig eller låta ho-
nom gå fri? Varför? 
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Bilaga 3 

Små byråer Revisor 1 2 3 4 5 6 

Kön man kvinna man kvinna man man 

Ålder 55 32 56 33 47 57 

Antal yrkesverksamma år 33 4 28 3 15 26 

Antalet anställda 2 6 1 14 5 8 

Tillhör kontoret någon kon-
cern? nej ja nej ja nej ja 

Etikutbildning nej nej nej nej ja ja 

              

Dilemma 1 Napoleon 5 7 8 5 8 10 

Regel ingen 4,2 2 1 1 1,4,8 

Dilemma 2 Returpapper 8 4 8 10 10 10 

Regel 5 5 5 5 5 5 

Dilemma 3 Kräftor 8 0 7 8 8 10 

Regel 2 2 2 2 2 2 

       

 Revisor 7 8 9 10 11 12 

Kön kvinna man man kvinna man man 

Ålder 43 42 28 39 39 56 

Antal yrkesverksamma år 5 22 6 3 15 27 

Antalet anställda 11 11 11 11 10 9 

Tillhör kontoret någon kon-
cern? nej nej nej nej ja nej 

Etikutbildning nej ja ja nej ja ja 

              

Dilemma 1 Napoleon - - - 10 3 10 

Regel 2,4 2,3,4 2,3,4 1,2,4 4 4,7,8 

Dilemma 2 Returpapper 10 10 10 10 6 6 

Regel 2,5 2,5 2,5 5 5 5 

Dilemma 3 Kräftor 10 10 10 8 1 0 

Regel 1,2 1,2 1,2 1,2 2 1,2 
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 Revisor 13 14 15 16 17 18 

Kön man kvinna kvinna man kvinna kvinna 

Ålder 34 27 25 31 41 29 

Antal yrkesverksamma år 3 1 1 6 13 2 

Antalet anställda 14 23 9 3 12 13 

Tillhör kontoret någon kon-
cern? nej ja ja ja ja ja 

Etikutbildning ja nej ja nej nej nej 

              

Dilemma 1 Napoleon 7 7 9 3     

Regel 1,4 3 1,2,3,4 4 2,4   

Dilemma 2 Returpapper 9 10 10 10 7 9 

Regel 5 5 5 2,5 5 5 

Dilemma 3 Kräftor 9 7 10 7 5 4 

Regel 2 1 1,2 2 2 2 

       

 Revisor 19 20 21 22   

Kön man man kvinna kvinna   

Ålder 23 34 29 46   

Antal yrkesverksamma år 1 4 5 14   

Antalet anställda 13 10 6 2   

Tillhör kontoret någon kon-
cern? ja nej ja nej   

Etikutbildning ja nej ja ja   

            

Dilemma 1 Napoleon   10 7 9   

Regel   2,4 7,8 1   

Dilemma 2 Returpapper 9 10 10 8   

Regel 5 5 5 5   

Dilemma 3 Kräftor 4 1 8 7   

Regel 2   2 2   
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 Stora byråer Revisor 1 2 3 4 5 6  

Kön kvinna man man man kvinna kvinna  

Ålder 29 60 32 60 33 51  

Antal yrkesverksamma år 6 35 8 35 8 16  

Antalet anställda 500 120 140 60 120 50  

Tillhör kontoret någon kon-
cern? ja ja ja ja ja ja  

Etikutbildning nej ja ja ja ja nej  

               

Dilemma 1 Napoleon 9 4 6 10 10 10  

Regel 1,2,4,9 3 4,8,9 4,9 4,7 1,2,3,8,9  

Dilemma 2 Returpapper 8 10 8 10 10 9  

Regel 1,5 5 5 5 5 5  

Dilemma 3 Kräftor 9 5 5 8 10 9  

Regel 1,2 1 2 2 2 1,2  

        

 Revisor 7 8 9 10 11 12  

Kön kvinna kvinna kvinna man kvinna man  

Ålder 62 35 40 40 46 35  

Antal yrkesverksamma år 35 8 13 17 18 7  

Antalet anställda 70 80 100 40 80 40  

Tillhör kontoret någon kon-
cern? ja ja ja ja ja ja  

Etikutbildning ja ja nej ja ja ja  

               

Dilemma 1 Napoleon 8 9 9 10 10 10  

Regel 1,2,4,8,9 2,4 2 4,9 1,2,3,4,8 4  

Dilemma 2 Returpapper 5 8 5 10 10 10  

Regel 1,2,5 5 5 5 1,2,5 5  

Dilemma 3 Kräftor 6 7 9 6 5 9  

Regel 1,7 2 2 2 1,2 2  
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Revisor 
13 14 15 16 17 18  

Kön kvinna kvinna kvinna kvinna kvinna kvinna   

Ålder 43 34 39 40 32 34  

Antal yrkesverksamma år 21 11 19 7 8 11  

Antalet anställda 200 140 40 150 150 150  

Tillhör kontoret någon kon-
cern? ja ja ja ja ja ja  

Etikutbildning ja ja ja ja ja ja  

               

Dilemma 1 Napoleon   6 5 10 10 6  

Regel   1,9 4 4,9   1,9  

Dilemma 2 Returpapper 10 9 10 10 10 9  

Regel 5 5 5 5 5 5  

Dilemma 3 Kräftor 8 6 8 8 5 6  

Regel 2 2 2 1 2 2  

       

 
Revisor 
19  

Kön man  

Ålder 31  

Antal yrkesverksamma år 8  

Antalet anställda 900  

Tillhör kontoret någon kon-
cern? ja  

Etikutbildning nej  

     

Dilemma 1 Napoleon 10  

Regel 1  

Dilemma 2 Returpapper 10  

Regel 5  

Dilemma 3 Kräftor 0  

Regel 2  

 


