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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel: Revisorernas beslutsfattande, etiskt perspektiv 
 
Seminariedatum: 2004 – 01 – 14 
 
Ämne/kurs: FEK 581 Kandidatsminarium, 10poäng 
 
Författare: Mikael Knopp, Marcus Josefsson, Fredrik Eklund, Helene Tofft 
 
Handledare: Peter Svensson, Nicos Macheridis 
 
Företag: Revisionsbyråer 
 
Fem nyckelord: revisor, yrkesetik, företagsetik, personlig etik, beslutsfattande. 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka och skapa förståelse för om och i så fall 
hur etik  
vägs in i revisorns resonemang vid beslutsfattande. 
 
Metod: Uppsatsen bygger på ett kvalitativt angreppssätt där vi valt att använda 
intervjuer för att få en djupare insikt i hur etik påverkar resonemanget kring revisorns 
beslutsfattande. Efter att ha studerat de grundläggande teorierna om etik samt de tre 
etiska perspektiven tittade vi på revisorns roll, gällande lagstiftning samt FAR:s 
yrkesetiska regler. Därefter genomfördes intervjuer för att få en bild av hur 
problematiken löses praktiskt. Intervjuerna har sedan vägts samman med uppsatsens 
teoretiska referensram i analysen. 
 
 
Slutsatser: Etik som redskap har upplevts som ett positivt hjälpmedel i revisorns 
beslutsfattande, den påverkar, säkerställer och ligger som en miniminivå för ett rätt 
handlande. Det leder även till eftertanke och reflektion. Etik ses som ett 
konkurrensmedel och är därmed en viktig beståndsdel som revisionsbyråerna måste ta 
hänsyn till för att kunna överleva på den allt mer etikfokuserade marknaden. Dock har 
konsekvenserna av skandalerna med en större fokus på etik inte helt välkomnats av 
branschen eftersom det ställer än högre krav på ett redan krävande yrke. En revisor 
måste i grunden ha en stark integritet och en god personlig etik samt våga vara 
opartisk och självständig. Detta är grundförutsättningar för att kunna arbeta som 
revisor.    
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Abstract 
 
Title: The auditors decision-making, an ethical perspective 
 
Authors: Mikael Knopp, Marcus Josefsson, Fredrik Eklund and Helene Tofft 
 
Advisors: Peter Svensson, Nicos Macheridis 
 
Course: FEK 581 Kandidatseminarium, 10poäng 
 
Date: 2004 – 01 – 14 
 
Keywords: auditor, professional ethics, company ethics, personal ethics, decision-
making. 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to examine and create an understanding for if 
and in that case how ethics is considered within the reasoning of the auditor, and how 
it affects the decision-making.  
 
Methodology: The thesis uses a qualitative approach and we have chosen interviews 
as a method to get a deeper insight in to how ethics affect the reasoning behind the 
auditors decision-making. After having studied the fundamental theories about ethics 
and the three ethical perspective, we tried to look into the role of the auditor, present 
legislation and the ethical rules for the occupation that has been constructed by the 
Swedish Accountant Organization. The interviews have been carried out with the aim 
to get a picture of how the complex ethic problems are solved practically. The 
interviews have afterward been merged with our theoretical framework in the 
analysis.  
 
Theoretical perspectives: Our theory is based on the three ethical perspectives; 
profession ethics, company ethics and personal ethics 
 
Empirical foundation: Accounting firms 
 
Conclusions: Ethics has the possibility of working as guide in the decision-making of 
the auditors to avoid unethical and illegal actions. Ethics may also be seen as a mean 
of competition and a way to strengthen the company brand is thereby an important 
element for the auditing firms to consider to be able exist and compete within a 
market increasing demand on the companies acting within it to act ethically. However 
the consequences of the scandals, leading to focusing on ethics have not been 
welcomed at all by the business, since it has lead to increasing demands in an already 
demanding occupation.  An auditor must have a strong integrity and be in possession 
of high ethic standards and dare to be impartial and independent. This is the basic 
condition to be able to work as an auditor. 
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Sammanfattning 
Flera stora företagsskandaler har under senare år lett till ett ifrågasättande av 

revisionsbyråernas trovärdighet. Debatten har givit upphov till utredningar kring 

behovet av skärpta krav gällande revisorns beslutsfattande vid oberoendefrågor. För 

att uppfattas som oberoende måste revisorn skapa förtroende främst genom att etik, 

moral och en professionalism skall återspeglas i dennes handlande. I vår uppsats har 

vi valt att enbart titta på de etiska aspekterna.  

 

De lagar och regler som finns och som skärpts efter skandalerna erbjuder ingen 

entydig och fullkomlig lösning på alla de problem en revisor måste underkasta sig, 

lagarna är ofta dispositiva vilket ger upphov till en gråzon. Detta gör det svårt för 

revisorn att i alla situationer fatta beslut vilka är juridiskt försvarbara, vilket ställer 

höga krav på både revisorns etiska värderingar och omdömesförmåga. I vår uppsats 

har vi intresserat oss för de etiska resonemang vilka ligger till grund för revisorns 

beslut. Vår problemformulering blev därför således; påverkar de etiska perspektiven 

revisorns beslut och i så fall hur? Syftet med uppsatsen har varit att undersöka och 

skapa förståelse för om och i så fall hur och i vilken utsträckning etik vägs in i 

revisorns resonemang vid beslutsfattande.  

 

Den metod vi använt oss av är intervjuer eftersom vi ansåg att detta var det bästa 

tillvägagångssättet för att få fram respondenternas åsikter och värderingar. 

Intervjuurvalet begränsades till fyra stora revisionsbyråer vilka tillsammans kan sägas 

dominera marknaden. Våra respondenter är anonyma för att minimera 

intervjuvareffekter. 

 

Vår teori utgörs dels av grundläggande etisk teori och dels på mer specifikt affärs- 

och organisationsetisk teori vilka tillsammans utgör verktyg för att analysera 

ovanstående problematik ur tre perspektiv: företagsetiskt, yrkesetiskt och 

personetiskt.  

 

I vår analys kom vi fram till att revisionsbyråerna efter skandalerna blivit tvungna att 

ta mer hänsyn än tidigare till de etiska perspektiven. Detta för att försöka återvinna 

det förtroendet man förlorat på grund av ovan nämnda skandaler samt för att 

revisorerna inte ska riskera bli stämda för ett oetiskt handlande. Men också för att 

vara ett föredöme i samhället för att därigenom stärka sitt varumärke och överleva 

långsiktigt som företag.   

 

De ökade kraven på revisorns handlande har lett till att yrkesrollen, vilken redan 

tidigare varit krävande, blivit ännu mer problematisk. En av respondenterna menade 

till och med att man som revisorn är tvungen att vara något av en övermänniska för 

att klara av arbetet.  
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1 Inledning 

I detta kapitel presenterar vi inledningsvis bakgrund och problemdiskussion som 

mynnar ut i den frågeställning som belyses. Därefter beskrivs syftet med uppsatsen 

samt de avgränsningar som vi valt att göra. Avslutningsvis presenteras uppsatsens 

disposition. 

 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

Under de senaste åren har finansvärlden skakats av flera redovisningsskandaler som 

exempelvis konkursen i det amerikanska energiföretaget Enron. Energiföretaget som 

hade som mål att bli världens största visade sig vara en bluff med upplåst 

balansräkning och tvivelaktiga bokföringsmetoder. Efter Enron har det följt en lång 

rad liknande skandaler där revisorerna varit involverade och fått ta på sig en stor del 

av skulden på grund av att de tänjt och i vissa fall brutit mot gällande lagar och 

regler.1 Skandalerna har framkallat stora rubriker i massmedia vilket skapat en ökad 

fokusering på revisorernas arbete. Utifrån massmedias artiklar tycker vi att det verkar 

som om mycket av dagens redovisning misslyckats med att nå ett av sina mål 

nämligen att förse aktieägare och andra intressenter med rätt information.2 

 

En revisor väljs av bolagsstämman för att utföra en objektiv kontroll av huruvida 

företagets räkenskaper stämmer överens med verkligheten och huruvida den uppfyller 

lagstadgade krav, en revision.3 I revisionens omgivning finns ett flertal intressenter 

som har för avsikt att i någon form profitera på företaget. Revisorns arbetsuppgifter 

kan då bli svåra att definiera med anledning av att det är många som drar i honom och 

naturligtvis vill att han fattar det mest fördelaktiga beslut för dem. Förväntningarna på 

revisorn kan ofta vara höga och det kan lätt uppstå ett glapp mellan de uppgifter 

intressenterna förväntar sig att revisorn ska utföra och de arbetsuppgifter som 

revisorn i själva verket utför. Detta glapp brukar kallas förväntningsgap4. 

 

                                                 
1 http://www.competencepress.com/kista/competence.php?ArtId=1629 
2 Dagens Nyheter, 16 november, 2002. 
3 Aktiebolagslagen, kapitel 10. 
4 Balans, nummer 8-9/2000, sidan 20f. 
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Ett problem med intressenternas förväntningar är att de inte alltid stämmer överens 

med den lag och god revisionssed som revisorerna har att rätta sig efter. De höga och 

ofta oförenliga krav som ställs från de olika intressenterna kan leda till att revisorerna 

får svårt att tillgodose alla parter och att fatta beslut efter de lagar, regler och etiska 

värderingar som finns, samtidigt som de behåller sitt oberoende.5  

 

När vi började undersöka revisorernas beslutsfattande och deras oberoende för att se 

om det skulle ge oss någon intressant utgångspunkt, fann vi att de lagreglerande 

myndigheter, såsom FAR och Revisorsnämnden, börjat fokusera allt mer på etik och 

moral. Resultatet av denna ökade fokusering har under de senaste två åren mynnat ut i 

nya lagar och regler vars syfte är att hjälpa och vägleda revisorn. Dessa nya lagar och 

regler anser vi visar på att myndigheterna besitter en förståelse för de dilemman som 

revisorerna kontinuerligt utsätts för och att de tvingats/börjat ta itu med detta för att 

därmed försöka få tillbaks det förtroende som revisionsbranschen förlorade under 

bland annat Enronskandalen.6 Dock menar vi att det inte är inom dessa lagar och 

regler som svårigheterna finns för revisorerna utan vi tror att det är vid beslut som 

inte regleras av dessa som problematiken kan uppstå.  

 

Flera undersökningar har gjorts för att analysera hur revisorerna resonerar vid 

beslutsfattande och en betydande del av dessa har valt att fokusera på det resonemang 

som kan hänföras till de lagar och regler som revisorerna är tvungna att ta hänsyn till. 

De lagar och regler som finns är generalklausuler och ger därmed inte alltid 

vägledning till alla beslut och detta kan då skapa gråzoner där revisorn själv måste ta 

ställning. Det är inom dessa gråzoner som vi menar att etiken kan ha betydelse för hur 

en revisor resonerar och vi har därför valt att lägga vårt fokus på att undersöka detta 

utifrån tre etiska perspektiv.7 Det första är utifrån de lagar, regler och normer som 

skapats inom revisionsbranschen, yrkesetiken medan det andra perspektivet är det 

som företagen själva konstruerat såsom etikregler och den företagskultur som skapas, 

företagsetiken.  

                                                 
5 Balans, nummer 8-9/2000, sidan 20f. 
6 Balans nr 5/2003, sidan 38. 
7 Föreläsning av Corvellec, Hervé, Etik i företagsvärlden, 4/11-03.  
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Det tredje och sista perspektivet är det grundläggande som genomsyrar hela vårt 

samhälle och våra egna etiska och moraliska värderingar, den personliga etiken. En 

närmare beskrivning av dessa tre perspektiv görs under affärsetikens tre nivåer (se 

vidare kapitel 4.1). 

 

1.2 Problemformulering 
Vår frågeställning är följande:  

• Påverkar de etiska perspektiven revisorns beslut och i så fall hur? 

 

1.3 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka och skapa förståelse för om och i så fall hur etik vägs in i 

revisorns resonemang vid beslutsfattande. Vårt syfte är inte i första hand att komma 

fram till en objektiv och universell lösning utan snarare att föra ett resonemang kring 

ämnet med utgångspunkt i teori och empiri. 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har avgränsat vår studie till att endast omfatta auktoriserade revisorer8. De har 

längre erfarenhet än de godkända revisorerna och borde därför i större utsträckning ha 

kommit i kontakt med beslutstillfällen där de etiska perspektiven haft betydelse. Det 

är även de auktoriserade revisorerna som är ansvariga för de rapporter de skriver 

under och därför har de ett tyngre ansvar än exempelvis revisorassistenterna.9  

 

Studien är också geografiskt avgränsad till Malmö och Helsingborg där vi har valt 

fyra olika revisionsbyråer vilka samtliga är ledande inom revisionsbranschen. Då vi 

enbart koncentrerat oss på de större byråerna, med börsnoterade företag som kunder 

och därmed aktieägare som en av intressenterna, är det blott de större byråerna vi 

lägger in i vår definition yrkesgrupp.  

 

                                                 
8 Om inget annat anges avser vi auktoriserad revisor när vi skrivit begreppet revisor. 
9 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori –policy och praxis (2003). 
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1.5 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen har följande struktur: 
 
Kapitel 1: Inledning 
 
Kapitel 2: Metod 

Här redogörs för de vetenskapliga utgångspunkterna samt hur undersökningen har 

genomförts och vilken tillförlitlighet den har. 

 

Kapitel 3-4: Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen behandlar modeller och teorier i etik.  

 

Kapitel 5: Empiri  

I empirin beskriver vi revisorrollen och vilka gällande lagar, regler och normer 

revisorn har att rätta sig efter.  

 

Kapitel 6: Analys 

I analysen har vi valt att väva samman de genomförda intervjuerna med övrig empiri 

och bakgrund, vilka analyseras med utgångspunkt i vårt teoriavsnitt.  

 
Kapitel 7: Slutsats 

Avslutningsvis har vi sammanfattat analyskapitlet med de slutsatser som kan härledas 

ur uppsatsen. Studien avslutas med förslag till vidarestudier. 
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2 Metod 

I detta kapitel beskriver vi vilken undersökningsmetod vi har valt att använda oss av, 

samt på vilket sätt vi har gått tillväga för att ge ett vetenskapligt svar på 

problemformuleringen. Syftet med metodkapitlet är att ge läsaren en uppfattning om 

uppsatsens tillförlitlighet. 

 

2.1 Tillvägagångssätt 
Vårt tillvägagångssätt för författandet av uppsatsen representeras av följande steg: 

• Problemformulering 

• Framtagande av lämpliga teorier 

• Utformande av intervjumall utifrån teorier och problem 

• Genomförande av intervjuer 

• Uppföljning och analys av intervjuer med utgångspunkt i teorierna 

• Uppsummering av analysen i en slutsats 

 

2.2 Angreppssätt 
Det finns två olika angreppssätt man kan använda sig av; den kvantitativa respektive 

den kvalitativa ansatsen. Valet av ansats styrs av syftet med undersökningen. 

Eftersom vårt syfte är att beskriva, förstå, analysera och resonera kring 

respondenternas åsikter, värderingar och erfarenheter är den kvalitativa ansatsen att 

föredra. 10  

 

Den kvantitativa ansatsen är däremot mer inriktad på att beskriva, förklara och 

fokusera på det genomsnittliga. Det är ett angreppssätt som ofta används vid olika 

sorters undersökningar där tanken är att kvantifiera och få fram ett mer 

generaliserande underlag.11 Då vi enbart valt att intervjua fem revisorer vore det 

omöjligt att få fram något genomsnittligt och generaliserande svar av dessa få 

intervjuer.  

                                                 
10 Holme, Idar Magnus - Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik (1998). 
11 Lundquist, Lennart, Det vetenskapliga studiet av politik (1993), sidan 104 ff. 
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Istället för att göra en mer omfattande undersökning med exempelvis enkäter, har vi 

koncentrerat oss på ett fåtal respondenter med vilka vi har fört en mer djupgående 

dialog. Även om vi har följt en mall under intervjuerna så har respondenterna haft 

friheten att svara så pass brett och djupt som de ansett sig behöva, intervjuerna är till 

sin natur semistrukturerade.12 För att få fram det vi ville ansåg vi att detta var det 

enda sättet då vi med en mer kvantitativ ansats skulle komma att förlora det djup som 

krävdes i respondenternas svar.  

 

Vi har med utgångspunkt från detta och för att få en djupare insikt i etikens inverkan 

på revisorernas beslutsprocess valt att enbart använda oss av det kvalitativa 

angreppssättet. 

 

2.3 Litteraturstudie 
Det finns tre grundläggande tillvägagångssätt för litteratursökning; fråga andra, läsa 

tryckta källor och söka litteratur med hjälp av bibliografiska sökredskap.13 Den största 

delen av vår litteratur till uppsatsen har vi funnit genom källförteckningar från 

tidningsartiklar och genom att använda de bibliografiska sökredskapen. Vi har 

dessutom fått råd och tips vid föreläsningar samt sökt information i olika databaser. 

Då ämnet är väldigt aktuellt har det inte varit några problem att hitta intressant och 

relevant litteratur.    

 

2.4 Datainsamling 
Vid undersökningar skiljer man på två olika typer av insamlad data; sekundär- och 

primärdata. Sekundärdata är data som är insamlad av exempelvis forskare och 

institutioner. Våra sekundärdata har inhämtats från Lunds biblioteks databas, Balans, 

tidningsartiklar samt hos FAR: s databas.  

 

Primärdata är däremot något som forskaren själv samlar in. Med utgångspunkt i att vi 

inte har någon tidigare information att behandla utgör vår empiriska undersökning en 

primärdataundersökning. För att få fram de data vi eftersöker så har vi valt att insamla 

                                                 
12 Holme, Idar Magnus -  Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik (1998). 
13 Andersson, Ib, Den uppenbara verkligheten: val av samhällsvetenskaplig metod (1998). 
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dessa med hjälp av intervjuer. Intervjuer som tillvägagångssätt är en form av 

datainsamling som oftast är nödvändig i de flesta utredningssammanhang.14 

 

Ett alternativt tillvägagångssätt som vi skulle kunna använda oss av istället för 

intervjuer är enkäter. Fördelarna med enkäter är att de är billiga för forskaren och 

tidsbesparande för respondenterna. Man når också fler respondenter och får en 

minskad intervjuareffekt. Nackdelarna med enkäter är risken för bortfall, att det är 

tidskrävande för intervjuaren och att möjligheterna till följdfrågor försvinner.15  

 

Syftet med våra intervjuer är att göra det möjligt för oss att få insikt i en annan 

människas perspektiv för att därigenom få förståelse för hur hon eller han resonerar. 

Man kan inte observera handlingar och känslor eller hur människor tolkar sin 

omvärld. Man måste fråga dem för att få deras syn på det.16
 Genom att använda oss av 

intervjuer istället för enkäter har vi möjlighet att erhålla denna insikt samtidigt som vi 

fortlöpande kan ställa följdfrågor och be om förtydliganden om något skulle vara 

oklart. Vi har i vår intervjumall utgått från ett antal frågor där respondenterna får 

svara på om, och i så fall hur etiska värderingar påverkar deras beslutsfattande. Dock 

vill vi poängtera att det är de etiska perspektiven för yrkesgruppen i sin helhet som vi 

valt att undersöka och inte de enskilda individernas. Vid samtliga intervjuer har 

bandspelare använts för att i så stor utsträckning som möjligt ge oss möjligheten att 

föra intervjun som ett samtal.  

 

                                                 
14 Andersson, Ib, Den uppenbara verkligheten: val av samhällsvetenskaplig metod (1998). 

 
16 Merriam, Sharan B, Fallstudien som forskningsmetod (1994). 



 15

2.5 Urval av respondenter 
Vi valde att rikta våra intervjuer till fyra stora revisionsbyråer.17 Anledningen till 

detta är att det endast finns ett fåtal globala företag inom revisionsbranschen som har 

kompetens och möjlighet att revidera stora, multinationella, börsnoterade bolag. 

Våra respondenter utgörs endast av auktoriserade revisorer, anledningen till detta är 

att man som auktoriserad revisor bär det yttersta ansvaret för den revisionsberättelse 

man undertecknar, såväl etiskt som juridiskt.  

 

2.6 Validitet 
Graden av överensstämmelse mellan de teoretiska begreppen och de empiriska 

variablerna kallas för definitionsvaliditet. Validitetsbegreppet innehåller även två 

andra begrepp: giltighet och relevans. Giltigheten beskriver den generella 

överensstämmelsen mellan det teoretiska och empiriska begreppsplanet och 

relevansen beskriver hur relevant det empiriska begrepps- och variabelurvalet är för 

problemställningen.18 

 

Vi har lagt stor vikt vid att presentera ett relevant och giltigt arbete. En bra 

undersökning karakteriseras av hög validitet, det vill säga att frågorna ska vara 

relevanta för undersökningen.19
 Vi har vid granskandet av källor i form av artiklar, 

litteratur och Internetbaserade källor försökt att i görligaste mån inta ett kritiskt 

förhållningssätt. Detta för att vi var medvetna om att källor emellanåt kan framställas 

partiskt. Frågan som vi ställde oss vid utformandet av vår intervjumall var därför om 

insamlad data kommer att vara relevant för vårt syfte. 

 

                                                 
17 Bilaga 1. 
18 Andersson, Ib, Den uppenbara verkligheten (1998).  
19 Dahmström Karin, Från datainsamling till rapport: att göra en statistisk undersökning (2000). 
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Kravet för att försöka höja validiteten i vår studie var att revisorerna som vi avsåg att 

intervjua hade praktisk erfarenhet av vårt ämne. Ytterligare åtgärder för att förhöja 

validiteten var att intervjuerna genomfördes med bandspelare och att intervjumallen 

var noggrant utformad med avsikt att ställa relevanta frågor utifrån vårt syfte. 

 

Arbetets relevans grundar sig i att det är ett aktuellt ämne och att det på 

ekonomihögskolan i Lund inte gjorts någon undersökning kring ämnet etik relaterat 

till revisorns beslutsfattande. Vi vill därför försöka bidra med en ökad förståelse för 

ämnet. Relevansen grundar sig även på att uppsatsen ska kunna studeras av både 

revisorer och allmänhet för att få en inblick i revisorernas resonemang kring etikens 

påverkan på beslutsfattandet. 

 

2.7 Källkritik 
Syftet med källkritik är för det första att bestämma om källan mäter det den utger sig 

för att mäta, det vill säga om den är valid. Det andra syftet är om källan är väsentlig 

för frågeställningen, det vill säga om den har relevans. Det tredje syftet är om den är 

fri från systematiska felvariationer, det vill säga om den är reliabel.20 

 

På grund av det låga antalet respondenter i vårt urval och att vi enbart valt 

respondenter från fyra stora revisionsbyråer, kommer vi inte att uppnå samma 

validitet som med ett större och bredare urval.21 Vi skulle kunna ha höjt validiteten på 

empirin genom att dels ökat antalet respondenter och byråer, och dels använt en 

kompletterande insamlingsmetod som exempelvis enkäter. Detta skulle dock ha krävt 

större resurser i form av tid och pengar vilket inte var möjligt för oss.  

 

Reliabiliteten bestäms efter hur mätningarna utförs vilket innebär att en god 

reliabilitet kräver att intervjuerna ger tillförlitliga och stabila utslag. Med 

tillförlitlighet och stabila utslag menas att man kan svara ja på frågan om andra 

undersökare skulle komma fram till samma resultat vid samma angreppssätt. 

                                                 
 
21 Andersson, Ib, Den uppenbara verkligheten: val av samhällsvetenskaplig metod (1998). 
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Undersökningen skall med andra ord vara oberoende av undersökaren.22
 Detta har vi 

försökt uppnå genom att använda oss av samma mall vid samtliga intervjuer.  

 

Det finns dock en risk med vårt tillvägagångssätt vid insamlande av data och det är att 

olika undersökare gjort intervjuerna, det vill säga att vår intervju enbart är en 

semikonstruerad intervju. Resultatet kan då bli att undersökaren omedvetet leder 

respondenten fram till de svar som forskaren vill ha med hjälp av följdfrågor som inte 

finns med i intervjumallen. Detta kan minska tillförlitligheten i det empiriska 

materialet och likaså kan en möjlig skillnad mellan revisorns teoretiska resonemang 

och hans eller hennes praktiska handlande också medverka till denna minskning av 

tillförlitligheten.  

 

Vi är också väl medvetna om att en intervjuareffekt kan påverka vårt resultat i 

studien. Intervjuareffekt uppstår då intervjuobjektet svarar på det sätt som han eller 

hon tror att intervjuaren förväntar sig.23
 Detta har vi försökt undvika genom att 

utforma intervjuerna så standardiserat som möjligt. Vi utgår dock ifrån att 

respondenterna agerar professionellt och sakligt i intervjuerna, men på grund av att 

etik blivit ett omdiskuterat och möjligen laddat ämne efter flera uppmärksammade 

fall av oegentligheter i revisionen har vi valt att ge respondenterna anonymitet. Vi har 

under våra intervjuer ändå blivit varse om problemet eftersom respondenterna haft en 

viss återhållsamhet till att dela med sig av hur mycket de etiska värderingarna 

egentligen påverkar deras beslutsfattande. Men detta är något som talar för intervju 

som metod då vi vid en enkätundersökning inte blivit medvetna om denna 

återhållsamhet.  

                                                 
22 Eriksson, Lars Torsten - Wiedersheim, Paul Finn,  Att utreda, forska och rapportera (1991). 
23 Patel, Runa - Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och     
    rapportera  en undersökning (1994). 
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3 Etisk Teori 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de olika teorier vilka vi ämnar använda oss 

av senare i analysen.  Detta kapitel tillsammans med  nästföljande utgöra uppsatsen 

teoretiska referensram, vilken ligger till grund för och ger riktning åt de empiriska 

studierna.  Vi kommer här att redogöra för en allmänt hållen etisk teori för att 

utveckla det etiska perspektivet som genomsyrar samhället i stort såväl som den 

företagsekonomiska världen. 

 

3.1 Vad är etik? 
Etymologiskt härstammar ordet etik från grekiskans och latinets ethos vilket har 

något skilda betydelser på de båda språken. Grekiskans ethos låter sig översättas till; 

vana, sedvänja och oskriven lag (socialetik) medan latinets ethos har betydelsen; 

ståndpunkt, inställning och sinnelag (individetik).24 Ett tredje element vilket med 

tiden har inkluderats i begreppet etik är latinets moral vilket betyder sed, sedvänja 

och bruk. I dag skiljer man mellan etik och moral såtillvida att moralen anses 

beteckna praktiskt handlande medan man med etik avser den teoretiska reflektionen 

över mänskliga värderingar och handlingar.25   

 

Det finns i huvudsak två definitioner av etik; den klassiska etiken och den reglerande 

etiken. Den klassiska etiken, även kallad dygdetiken, återfinns bland annat hos 

Aristoteles (384 -322 f.Kr.) som såg etiken som en möjlighet och metod att uppnå 

personlig och samhällelig lycka.26 Man såg dygden som den väg som leder till lyckan 

genom följandet av ett antal uppställda regler, vissa mer abstrakta och generaliserbara 

än andra. Exempel på sådana dygder är måttfullhet, finnandet av den gyllene 

medelvägen och undvikandet av ytterligheter åt det ena eller andra hållet.  

                                                 
24 Brytting, Tomas, Företagsetik (1998).  
25 Bergkvist, Lars – Wahlund, Richard – Wärneryd, KarlErik, Etik och finanser (1994). 
26 ibid. 
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Vidare anses inom den klassiska etiken att människan har en inbyggd drift gentemot 

det goda, en drift vilken dock behöver uppmuntran för att blomma ut till sin fulla 

potential. Man förklarar inte varför människan utför sina handlingar utan nöjer sig 

med att konstatera att hon har en naturlig drift gentemot ett dygdigt leverne.27 Denna 

definition av etik har ett stort inflytande på etikens utveckling och förandet av etiska 

resonemang än idag då den om inte annat tjänar som utgångspunkt för nutida 

resonemang och teorier. Den reglerande etiken utvecklades i första hand under 

renässansen med förgrundsfigurer som Thomas Hobbes och Emanuel Kant. Man ser 

här etikens uppgift som reglerande snarare än vägledande och tar dessutom 

utgångspunkt i det sunda förnuftet istället för i de regler, normer och 

rekommendationer som de grekiska filosoferna tog sin utgångspunkt i.28 Man har 

heller inte människans drift gentemot ett dygdigt leverne som axiom. I den reglerande 

etiken har man därmed höjt abstraktionsnivån genom att göra etiken mer objektiv och 

mindre dogmatisk och lagbunden, Härigenom ges etiken nya möjligheter inom 

vetenskapen jämfört med sin klassiska motsvarighet.29  

 

Redan Aristoteles och Sokrates problematiserade begreppen rätt och fel och såg att 

vad som var det bästa (och därmed torde vara att betrakta som rätt) för en individ inte 

nödvändigtvis är det bästa för mänskligheten i stort.  Denna konflikt kan än idag 

sägas utgöra den etiska problematikens kärna och utgångspunkten för resonemang 

kring det etiska dilemmat där intresse- och rollkonflikter föreligger. 

 

                                                 
27 Brytting, Tomas, Företagsetik (1998). 
28 Jackson, Jennifer, An introduction to business ethics (1996). 
29 Brytting, Tomas, Företagsetik (1998). 
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3.2 Den regulativa etikens grundproblem 
Enligt Hobbes inte alltför filantropiska människosyn kan människan beskrivas som 

varandes ”solitary, poor, nasty, brutish and short”30. Människans främsta redskap för 

att agera i strid med dessa föga tilltalande egenskaper är etiken vilken har en 

reglerande funktion gentemot människans natur. Etiken fungerar här som rättesnöre 

och vägvisare och befinner sig ofta i konflikt med människans innersta väsen.  Enligt 

Hobbes människosyn är det etiken som skiljer den tänkande människan; Homo 

Sapiens från den upprätta människan; Homo Erectus.   

Hobbes tänkande människa ställs dagligen inför två grundläggande frågeställningar i 

vilken etiken i allmänhet och den tillämpade etiken i synnerhet kan sammanfattas:31 

 

1. Identifieringsproblematiken - Vilken är vår etiska plikt? 

Kan sammanfattas som ”problemet att identifiera ett eller flera etiskt försvarbara 

handlingsalternativ i en given situation”. Det handlar här ofta om rollkonflikter då 

den roll (eller de roller) vilka vi befinner oss i ställer etiska krav på ens person vilka 

står i konflikt med varandra. Sanningsenlighet kan exempelvis för revisorn eller 

advokaten stå i konflikt med hennes plikt gentemot uppdragsgivaren. 

 

2. Handlingsproblematiken - Hur skall vi agera för att uppfylla vår plikt?   

Hur skall vi gå tillväga för att praktiskt handla i enlighet med tidigare identifierade 

alternativen? Det är här ofta fråga om intressekonflikter då vi redan identifierat hur vi 

bör handla i en given situation utifrån våra etiska principer. Det kan exempelvis ligga 

i vårt intresse att handla annorlunda då det ter sig mer fördelaktigt för oss. 

 

Dessa två frågeställningar har i praktiken inga universella svar, då man här måste gå 

tillbaka till den frågande personen, hennes situation samt definitioner av rätt och fel 

för att besvara huruvida en handling är etiskt försvar- och genomförbar. Beroende på 

hur man väljer att definiera dessa två steg och vilka utgångspunkter man väljer att 

resonera utifrån kommer man inte bara komma fram till olika svar, utan även föra 

resonemanget på helt skilda sätt. För att kunna kvantifiera, mäta och föra ett abstrakt 

såväl som handgripligt resonemang kring dessa frågor behöver vi ett antal hjälpmedel 

                                                 
30 Hobbes, Thomas, Levithan (1909/1651). 
31 Jackson, Jennifer, An introduction to business ethics (1996). 
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i form av redskap såsom; empati, samvete och förnuft (se ovan). Därtill behövs 

teorier vilka vi kan bygga våra resonemang kring såsom den konsekvensetiska teorin 

eller den deontologiska teorin. 

 

3.3 Etikens redskap 
Vid arbetet med etiska frågeställningar förfogar varje människa oavsett bakgrund 

över ett antal instrument vilka till sin natur skiljer sig från person till person. Såväl 

genetiska som sociokulturella faktorer och personliga erfarenheter samverkar till att 

ge varje individ unika värderingar som återspeglas i utseendet på de redskap vilka 

denna förfogar över vid arbetet med etiska problem.32 Man kan definiera dessa 

verktyg och egenskaper på en mängd olika sätt men vi har i vår uppsats fastnat för en 

grundläggande definition där man koncentrerat sig på begreppen förnuft, samvete och 

empati vilka i samklang ger integritet.33 Dessa begrepp kan antas vara de individuella 

faktorer som påverkar resonemang och agerande i etiska frågor. 

 

 

Figur 3.1 Källa: Brytting, Tomas, (1998) 

 

Förnuft: Med förnuftets hjälp samlar vi fakta och erfarenheter med avsikt att generera 

kunskap, vilket sker genom inlärning, kritisk granskning och dialog. En större 

kunskapsmassa baserad på fler erfarenheter ger en bättre grund att resonera utifrån.  

 

Samvete: Samvetet säger oss huruvida en viss attityd eller handlingslinje är rätt eller 

fel. Olika personers samveten ger också olika information om vilken handling som är 

rätt. Detta verktyg fungerar som både upplysande ledfyr (regel) och varnande 

spärrvakt. Samvete talar bland annat om att det ekonomiskt bästa inte alltid är etiskt 

önskvärt. 

 

                                                 
32 Brytting, Tomas, Företagsetik (1998). 
33 Statens Medicinetiska råd, Etiska vägmärken. Etik – en introduktion (1989). 

 
 

 
Som i samklang ger människan integritet 

Människans etikorgan 

Förnuft Samvete Empati 
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Empati: Empati handlar inte enbart om att förnuftsmässigt förstå en annan människas 

situation, utan innebär också att försöka dela en annan människas känslomässiga 

upplevelse av situationen. 

 

Integritet: Individens förmåga att stå emot konformitetstryck i situationer där de egna 

värderingarna skiljer sig från omgivningens. Handlar även om förmågan att utstå och 

acceptera eventuella obehagliga och negativa konsekvenser av att handla i enlighet 

med sina egna övertygelser. 

 

Vid ställningstagande till etiska problem måste man utgå både från fakta i den 

aktuella situationen och de värderingar och instrument vilka den beslutande parten 

förfogar över enligt ovan. Fakta behöver kompletteras med etiska överväganden 

rörande människosyn, rätten till självbestämmande, rättvisa och andra grundläggande 

värden vilka deduceras ur ovan nämnda redskap; empati, förnuft och samvete.  

 

3.4 Det sociala kontraktet 
Den regulativa etiken har en begränsad betydelse så länge den endast omfattar en 

person och dennes etiska principer och handlande. Om man istället utsträcker etiken 

till att omfatta hela eller åtminstone delar av mänskligheten får den reglerande etiken 

en fundamentalt annorlunda och mer samhällelig tillämpning snarare än en 

individuell funktion.34 Man talar här om att alla människor bildligt talat ”skriver 

under ett socialt kontrakt” i vilket etiska och moraliska värderingar samt uppträdande 

gentemot resten av mänskligheten definieras.35 Detta kontrakt är i allmänhet varken 

kodifierat, medvetet eller uttalat och existerar på många skilda plan, exempelvis; 

grupp-, yrkes-, organisations- och nationsplanet och kan i sin mest basala form anses 

omfatta hela mänskligheten.  

 

Det sociala kontraktet är förvisso restriktivt till sin natur och talar i första hand om för 

oss vad som är otillåtet snarare än vad som är tillåtet men också vad man bör göra i en 

given situation. Bland annat Platon talar om nödvändigheten av ett socialt kontrakt 

både för att individer skall kunna existera i en samhällelig kontext och för att själva 

                                                 
34 Jackson, Jennifer, An introduction to business ethics (1996). 
35 ibid. 
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samhället skall kunna existera överhuvudtaget. Att mänskligheten i sin helhet drar 

nytta av att varje enskild individ följer det sociala kontraktet får antas vara självklart 

som att en nation tjänar på att dess medborgare följer landets lagar.36 Problematiken 

ligger i att den enskilda människan kan profitera på att bryta mot det sociala 

kontraktet genom att skaffa sig fördelar gentemot de agerar i enlighet med ”spelets 

regler”. 

 

 I och med att det sociala kontraktet varken är kodifierat i skrift eller exakt till 

innehåll finns här ett spelutrymme för en person vilken David Hume kallar ”The 

sensible knave” (övers: ”Den förnuftiga bedragaren/kanaljen”).37 En person vilken i 

verkligheten följer det sociala kontraktet men samtidigt försöker att utnyttja alla dess 

kryphål och undantag med avsikten att gynna sin egen person. Ett praktiskt exempel 

kan vara att ledningen i ett företag gör besparingar genom att minska utgifterna för 

underhållningsarbete på en viss maskin. Detta kommer inte leda till några garanterade 

olyckor i produktionen men det kommer å andra sidan att öka risken för att sådana 

olyckor skall inträffa. Styrelsen har egentligen inte vidtagit några åtgärder som är ett 

uppenbart brott mot det sociala kontraktet men det är ändå en etiskt tvivelaktig 

handling. Om en olycka i verkligheten skulle inträffa kan skulden läggas på personen 

som vid tillfället i fråga arbetade vid maskinen och styrelsen har således inte på något 

för omvärlden uppenbart sätt brutit mot det sociala kontraktet. 

 

                                                 
36 Jackson, Jennifer, An introduction to business ethics (1996). 
37 Hume, David, Enquire Concerning the Principles of Morals (1902/1751). 



 24

3.5 Två etiska motpoler – pragmatism kontra teori 
De två klassiska utgångspunkterna för etiska resonemang är den Deontologiska 

skolan respektive den Konsekvensetiska/utilitaristiska skolan.38 Dessa två skolor står i 

många fall i motsatsförhållande till varandra, särskilt vid resonerandet kring mer 

komplexa etiska problem.39  

 

3.5.1 Deontologisk Etik 

Deontologisk etik (av grekiskans deon, vilket betyder plikt) bygger på människans 

plikter och är en skola vilken bygger på orubbliga principer vilka man aldrig får agera 

i strid mot. Detta leder till att alla handlingar i sig får ett värde då de antingen är 

orätta och inte får utföras eller tillåtna och bör/skall/kan utföras. Grundprincipen i 

den renodlade deontologiska skolan är att en etisk princip gäller oberoende av dess 

konsekvenser och under alla omständigheter. Ingen situation och inga omständigheter 

ursäktar en avvikelse från den uppställda principen.40  

 

Immanuel Kant, en av de stora förespråkarna och förgrundsfigurerna för deontologisk 

etik såg etik som en fråga om principerna för moraliskt beteende. Han skilde sig 

därmed från de gamle grekerna som såg etiken som ett hjälpmedel för att finna vägen 

till lyckan. Kant menade att etiken inte är en fråga om varken religion eller regler 

utfärdade av myndigheter, inte heller en fråga om människans individuella 

värderingar eller känslor, utan att etiken följer av och utgår från förnuftet. Kant anser 

liksom Hobbes att etiken är nödvändig för mänsklighetens överlevnad.41 För Kant är 

den springande punkten i moralen och etiken en strikt respekt för plikten, vilken alltid 

står i kontrast till människans natur. Det är endast när man agerar tvärt emot sin 

innersta önskan som man kan uppfylla sin plikt (jmfr Hobbes ovan). Han ansåg 

liksom Hobbes att ens plikt i en given situation kunde härledas från de i människan 

inbyggda, grundläggande principer vilka är oberoende av erfarenheten.42  

 

                                                 
38 Bergkvist, Lars – Wahlund, Richard – Wärneryd, KarlErik, Etik och finanser (1994). 
39 Brytting, Tomas, Företagsetik (1998).  
40 Davis, Nancy, Contemporary deontology (1993). 
41 O’Neill, Onora, Kantian ethics (1993). 
42 Bergkvist, Lars – Wahlund, Richard – Wärneryd, KarlErik, Etik och finanser (1994). 
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Kant formulerade ett ”kategoriskt imperativ” vilket består i tre villkor som alla måste 

vara uppfyllda för att en handling skall vara att betraktas som etisk. En etisk handling 

skall;43 

 

• Vara universell  

Det vill säga att det är rätt för varje människa i en likartad situation att utföra 

handlingen i fråga. 

 

• Visa respekt för alla individer 

Den skall behandlas som ändamål och inte som medel. 

 

• Vara godtagbar för all rationella varelser  

Om handlingen görs till grundval för allmän lag skall både de som utsätts för och de 

som utför handlingen vara överens om att den är rättvis. 

 

Kant bygger här sina teser kring den gyllene regeln; ”du skall vara mot andra som du 

vill att andra skall vara mot dig”, en regel som i allmänhet förknippas med osjälviskt 

tänkande men som Kant utvecklar och gör egoistisk snarare än osjälvisk.44 Han menar 

att en rationell egoism får människan att handla osjälviskt då det tjänar hennes egna 

intressen. Med etiskt handlande menas istället att det accepteras även om man själv 

utsätts för det. Den främsta kritiken vilken riktas mot Kants etiska tes är att de ställer 

höga krav på människans intellekt, rättspatos, integritet och rationalitet samt att den 

inte tar hänsyn till konsekvenserna av en handling utan i första hand befattar sig med 

dess egenvärde.45 

 

3.5.2 Konsevensetik 

Konsekvensetik/Utilitaristisk etik (fr. latin ”utilitas” vilket betyder nytta) fokuserar till 

skillnad från den deontolgiska etiken på handlingens konsekvenser snarare än dess 

egenvärde.46 Jeremy Bentham, 1800-tals reformator och utilitarismens fader, menade 

att en handling är rätt, om och endast om den medför konsekvenser för mänskligheten 

i stort vilka är bättre än konsekvenserna av alla andra möjliga handlingsalternativ. 

                                                 
43 Kant, Immanuel, Det kategoriska imperativet (1972). 
44 Tuleja, Tad, Etik i affärslivet (1988). 
45 ibid. 
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Man får exempelvis inte i normalfallet tillfoga en människa smärta. Dock får man vid 

undantagsfall tillfoga smärta om och endast om det enda medlet är att förhindra ännu 

större smärta.47  

 

Den konsekvensetiska teorin bedömer sammanfattningsvis huruvida en handling är 

rätt eller orätt med utgångspunkt i dess konsekvenser. Enligt konsekvensetiska teorier 

bör människan handla så att konsekvensen av handlingen leder till bästa möjliga 

resultat för mänskligheten eller enkelt uttryckt ”ändamålen helgar medlen”.  

 

Utilitarismens stora brist är att den ställer väldigt höga krav på människans 

objektivitet. Man utgår från att människan för det första är kapabel att beräkna 

konsekvenserna av sina handlingar på ett tillfredställande sätt och för det andra att 

sätter den mänsklighetens väl och ve framför egenintresset. Det finns här en stor risk 

för att etiken får en rättfärdigande funktion genom att man rättfärdigar moraliskt 

förkastliga handlingar med högre mål enligt devisen – ”ändamålen helgar medlen”. 

Ett hårddraget exempel på hur fel det kan gå vid applicerandet av en renodlad 

utilitaristisk etik är Nazitysklands och Sovjetrysslands utrotande av judar, romer, 

homosexuella och oliktänkande. Handlingar vilka är etiskt försvarbara om man har 

den vita rasens överhöghet respektive den kommunistiska världsordningen som 

överordnad grundprincip i sin begreppsvärld. 

 

En blandform – utilitaristisk deontologi 

Sammanfattningsvis kan man säga att den utilitaristiska etiken tar sikte på att 

befrämja det goda, medan deontologin tar sikte på att befrämja det rätta.48 De som tar 

sikte på konsekvenserna menar att det goda kan definieras som det 

handlingsalternativ vars konsekvenser är mest goda eller minst onda jämfört med 

övriga handlingsalternativ. Medan de som sätter handlingen snarare än dess 

konsekvenser i centrum menar att detta tänkande oundvikligen kan komma att leda 

till att orätta handlingar utförs för att sträva mot högre mål blir acceptabla trots att de i 

sig är orätta.  

 

                                                                                                                                           
46 ibid. 
47 Bergkvist, Lars – Wahlund, Richard – Wärneryd, KarlErik, Etik och finanser (1994). 
48 Rawls, John, A theory of justice (1972).  
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Det har dock gjorts försök att förena dessa två skolor i en enhetlig teori. Bland annat 

har G. E. Moore sammanfört dessa två skolor i sin ”Principia Ethica” genom att ställa 

två grundläggande frågor:49  

 

1. Vilka slags saker bör existera för sin egen skull? (deontologin) 

2. Vilka slags handlingar bör utföras? (utilitarism) 

 

Moore menar att det finns både ett filosofiskt och ett praktiskt perspektiv att beakta 

vid resonerande kring vilka handlingar som är etiskt försvarbara. Han anser således 

att kravet på absoluta regler måste ställas mot kravet på goda konsekvenser för att en 

handling skall vara etiskt okränkbar. Moore sätter likhetstecken mellan etik och moral 

då en handling måste vara både etiskt och moraliskt försvarbar för att kunna 

betecknas som god. 

 

Det är Moores definition av etik som vi finner mest intressant och användbar då man 

här fångar upp både deontologiska och konsekvensetiska aspekter. Moores definition 

åskådliggör konflikten däremellan och tar hänsyn till etikens pragmatiska såväl som 

dess filosofiska aspekter. Problematiken med att föra ett sådant resonemang är hur 

man skall väga handlingens egenvärde mot dess konsekvenser.50 Moore menar dock 

att man här helt enkelt bör ställa lika höga krav på konsekvenserna av en handling 

som på principen bakom den.51 Om handlingen är oaccepterbar ur antingen en 

deontologisk eller utilitaristisk synvinkel är den inte etiskt försvarbar. 

 

                                                 
49 Moore, George Edward, Principia Ethica (1960/1903). 
50 Bergkvist, Lars – Wahlund, Richard – Wärneryd, KarlErik, Etik och finanser (1994). 
51 ibid. 
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3.6 Att göra rätt 
För att kunna välja mellan olika handlingsalternativ såväl som för att konstruera 

etiska regelverk och rekommendationer kommer man oundvikligen att vara tvungen 

att fråga sig huruvida en handling är ”rätt” eller ”fel”. Att definiera och värdera en 

handling i absoluta termer låter sig sällan göras, snart sagt alla handlingar vilka vi i 

dagligen slentrianmässigt etiketterar som är rätt eller fel mycket väl kan vara etiskt, 

moraliskt och juridiskt försvarbara respektive förkastliga beroende på 

omständigheterna.52  

 

Om vi tar handlingen ”mord” som exempel; en handling vilken de flesta av oss anser 

vara en av de mest avskyvärda och oförsvarbara handlingar vilken en människa kan 

utföra. När mordet istället sker i självförsvar eller i krig bedöms samma handling helt 

annorlunda utifrån de etiska, moraliska och juridiska bedömningskriterierna. Det 

otillåtna blir tillåtet och fel blir rätt. Även när det bortses från 

relativitetsproblematiken genom att tillstå att de flesta handlingar varken kan 

beskrivas som rätt eller fel utan hänsyn tagen till omständigheterna ter sig begreppen 

rätt och fel fortfarande problematiska och svårdefinierade. Att säga att en handling är 

fel med hänsyn tagen till omständigheterna och i enlighet med uppställda etiska 

principer eller andra regelverk är i allmänhet inte mer problematiskt än att definiera 

en handling såsom brottslig med hänsyn tagen till gällande lagstiftning. Om vi håller 

oss kvar vid de traditionella begreppen rätt och fel blir slutsatsen att det som inte är 

att betrakta som fel måste vara rätt, rätt blir således en residual från fel. 

 

För att ur en etisk synvinkel bättre kunna bedöma olika handlingsalternativ kan vi inte 

nöja oss med det svartvita synsätt som begreppen rätt och fel erbjuder. Jackson anser 

att begreppen rätt och fel måste delas upp i två funktioner. Först är den etiketterande 

funktionen där man inte går längre än att konstatera huruvida en handling är tillåten, 

otillåtet eller obligatorisk. Den andra funktionen är den värderande i vilken 

handlingens värde bedöms relativt till andra alternativ. Värderingen av en enskild 

handling är således inte möjlig om man inte har tillgång till alternativa handlingar att 

jämföra med. 

  

                                                 
52 Jackson, Jennifer, An introduction to business ethics (1996).  



 29

dålig

Etiketterande Värderande

Handlingsalternativa
•T illåten

Handlingsalternativß
•Otillåten

Handlingsalternativ?
•Obligatorisk

Handlingsalternativd
•T illåten

bra

mindre bra

nödvändig

dålig

Etiketterande Värderande

Handlingsalternativa
•T illåten

Handlingsalternativß
•Otillåten

Handlingsalternativ?
•Obligatorisk

Handlingsalternativd
•T illåten

bra

mindre bra

nödvändig

Etiketterande Värderande

Handlingsalternativa
•T illåten

Handlingsalternativß
•Otillåten

Handlingsalternativ?
•Obligatorisk

Handlingsalternativd
•T illåten

bra

mindre bra

nödvändig

 

För att ett handlingsalternativ skall kunna värderas måste det vara tillåtet då 

handlingar vilka är obligatoriska eller otillåtna inte låter sig jämföras med varandra. 

Handlingsalternativen delas in i två grupper, en grupp som kan värderas och jämföras 

med andra alternativ (de tillåtna handlingarna) samt de vilka inte kan jämföras med 

andra alternativ (de obligatoriska och otillåtna handlingarna).  

 

Vi kan vidare dela in de regler, vilka ligger till grund för etiketterandet av ett 

handlingsalternativ, i två grupper: 

 

1) Regulativa regler, de som skall lydas. Exempelvis regler i schack eller den  

svenska grundlagen. 

 

2) Riktlinjer, de som kan/bör följas. Exempelvis levnadsregler som ”du skall vara 

mot andra som du vill att de skall vara mot dig”. 

 

Riktlinjer intar här en underordnad plats i förhållande till de regulativa reglerna vilka 

är utgångspunkten för uppdragandet av riktlinjer. Vad som är moraliskt försvarbart 

bestäms av vilka lagar som råder. Exempelvis om en regel säger ”du skall icke döda” 

kan motsvarande riktlinje vara ”du skall icke skada”. 

 

Figur 3.2 Källa: Egenkonstruerad modell 
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Ett av syftena med den regulativa etiken är att den tjänar som verktyg för att 

konstruera en ”etisk-moralisk vägkarta” vilken används som mall vid lösande av och 

agerande i etiska problemsituationer och dilemman. För att konstruera en dylik 

modell för att angripa och lösa givna situationer måste man definiera vad man lägger i 

begreppet ”att göra rätt” såväl som hur de restriktioner som sätts upp internt inom 

modellen förhåller sig till varandra. Det vill säga vad som absolut inte får göras, vad 

som skall göras, vad som kan göras och vad som bör göras. 
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4 Affärsetisk teori 
 
Etik är något som är ständigt närvarande i vårt sociala liv genom att människor 

kontinuerligt värderar sitt eget och andras handlande i termer av gott och ont.53 

Människor kan åläggas moraliskt ansvar för konsekvenserna av dessa handlingar. 

Företag, som är inrättade för olika syften, handlar som bekant inte på samma sätt 

som enskilda individer. I vilken utsträckning är det då väsentligt att lägga ett etiskt 

perspektiv på företag? I detta avsnitt kommer vi att redogöra för teorier vilka 

behandlar moraliska ansvaret och de etiska hänsynstagandena inom företagsvärlden.  

 

4.1 Introduktion 

Aristoteles definierade ekonomi som ”hushållande med befintliga resurser”. Med 

utgångspunkt i denna definition har utvecklingen gått allt mer mot avancerade och 

komplicerade metoder för bokföring och finansiella beräkningar.54 I takt med att 

komplexitetsgraden ökat har ett behov av regler, praxis och förutsägbart beteende från 

affärsmännens sida uppstått då man insett att förtroende och tillit parterna emellan 

leder till ökade chanser för att framgångsrika affärer skall äga rum.55 Det är detta 

behov av förutsägbarhet, ”fairness”, praxis och god affärssed som ligger till grund för 

utvecklandet av dagens affärsetik.56  

 

Relationen mellan ekonomi och etik har under en längre tid försummats eller 

åtminstone marginaliserats från forskarhåll och Milton Friedmans definition av 

marknadens samhällsansvar; ”The business of business is business” har varit 

rådande.57 I enlighet med Fridmans definition har man länge ansett att etik och 

ekonomi är två oförenliga storheter då det bästa handlingsalternativet ur ett rent 

affärsmässigt perspektiv ofta inte är det bästa alternativet ur en etisk synvinkel.  

 

                                                 
53 Nylén, Ulrika, Gott och ont i affärslivet (1996) 
54 Bergkvist, Lars – Wahlund, Richard – Wärneryd, KarlErik, Etik och finanser (1994). 
55 ibid. 
56 ibid.  
57 Tuleja, Tad, Etik i affärslivet (1988). 
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Denna syn började sakta ifrågasättas under 1950-talet då ”människor började förvänta 

sig mer av företagen”58. Innan dess fanns egentligen inget behov av någon Milton 

Friedman som försvarade frikopplandet av samhälleligt ansvar från 

vinstmaximerande företagande. Från företagarhåll har man bittert fått erfara vikten av 

att ta allmänhetens förväntningar, avseende ett företags etik, på allvar då man sett 

många exempel av att etiskt oförsvarbara handlingar kan få ödesdigra konsekvenser i 

ett längre tidsperspektiv. En insikt vilken har underbyggts gång på gång i framförallt 

det amerikanska domstolsväsendet där oetiskt handlande och ”lagvrängande” har lett 

till skadestånd i mångmiljardklassen. Insikten om att oetiskt handlande kan ”kosta 

långt mer än det smakar” har sällan varit så aktuell som nu med fall som 

Enronskandalen, stämningen av tobaksbolagen, ABB:s asbestskadestånd och 

Skandias fastighetsaffärer för att nämna några.  

 

Många företag har numera upphört att se till etiskt försvarbart handlande (vilket ger 

upphov till utgifter eller uteblivna intäkter) som en kostnad, utan de har istället börjat 

betrakta dem som en investering och en tillgång. Etiken kan här sägas ha två roller; 

dels att agera som skademinimerande och dels att det etiska handlandet har en 

varumärkesbyggande funktion.59 Med skademinimerande åsyftas förhindrandet av att 

företagsombuden utför olagliga eller etiskt förkastliga handlingar som vid upptäckt 

kan komma att leda till allvarliga konsekvenser för företaget. Den 

varumärkesbyggande funktionen handlar mer om att betrakta kostnaderna för ett 

etiskt försvarbart handlande som en ”goodwill-tillgång” på individ- såväl som 

företags- och yrkesnivå. Företagen har insett att det är lättare att göra bra affärer om 

man är känd för ett rakryggat och etiskt korrekt uppträdande gentemot omvärlden.  

 

Ett annat argument vilket talar för att göra etiska hänsynstaganden vid bedrivandet av 

affärsverksamhet är att ”ett företags långsiktiga livskraft är kopplad till dess ansvar 

mot det samhälle vilket det är en del av” 60. Alla företag har per definition till uppgift 

att bevara sin livskraft i det samhälle de existerar i, om de skadar samhället i stort 

genom sitt agerande kommer man i slutändan inte att kunna överleva i det samhälle 

                                                 
58  Tuleja, Tad, Etik i affärslivet (1988). 
59  ibid. 
60 ibid. 
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vilket man själv försvagat genom sina handlingar.61 Företagen kan komma att helt gå 

under eller försvagas med samhället i stort eller slås ut av krafter vilka verkar för en 

mer positiv samhällsutveckling och har en samhällsbevarande funktion, exempelvis 

den allmänna opinionen.62 

 

Man kan med fördel se det rent ekonomiska och det etiska tänkande som regulatorer 

gentemot varandra då man får väga etiska konsekvenser mot ekonomiska 

konsekvenser. För att därigenom finna en kompromiss vilken är försvarbar såväl 

etiskt som ekonomiskt samt på lång, och kort sikt. Etikens roll vid beslutsfattande har 

vi försökt att illustrera i nedanstående modell. 

 

 
         Figur 4.1 Källa: Egenkonstruerad modell 

 

Man måste här ta hänsyn till såväl långsiktiga som kortsiktiga konsekvenser vid 

beslutsfattande och vad som framstår som en god om än etiskt tvivelaktig affär idag, 

kan visa sig vara en katastrof imorgon.  

 

Detta resonemang stämmer väl överens med Moores teorier om att handlingens värde 

i sig och dess konsekvenser måste vägas mot varandra och att en handling måste vara 

försvarbar såväl deontologiskt som utilitaristiskt för att betraktas som acceptabel för 

att undvika långsiktiga suboptimeringseffekter för personen, det företag han arbetar 

på och yrkeskåren som helhet.63  

 

                                                 
61 Tuleja, Tad, Etik i affärslivet (1988). 
62 ibid. 
63 Bergkvist, Lars – Wahlund, Richard – Wärneryd, KarlErik, Etik och finanser (1994). 
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4.2 Affärsetikens tre nivåer 
För att få en mer nyanserad bild av affärsetiken bör hänsyn tas till de olika nivåer 

inom vilka etiken existerar och på de intressekonflikter som dessa nivåer ger upphov 

till på grund av de diskrepanser som finns mellan värderingar och intressen på olika 

plan. De nivåer vilka Hervé Corvellec uppmärksammat oss på är den yrkesetiska, den 

företags-/organisationsetiska och den personliga. Dessa tre skiljer sig åt på grund av 

skillnaderna i egenintresse, det bästa handlingsalternativet för företaget är exempelvis 

inte nödvändigtvis det bästa för branschen i allmänhet. 

 

Yrkesetik

Företagsetik Personlig etik

Yrkesetik

Företagsetik Personlig etik
 

                                                    Figur 4.2 Källa: Hervé Corvellec  

 

4.2.1 Yrkesetik 

Inom yrkesetiken finns de etiska värderingar och regler vilka har till uppgift att tjäna 

och därigenom upprätthålla allmänhetens förtroende för den specifika yrkesgruppen 

som helhet. De yrkesetiska regelverken kan i vissa yrkesgrupper som läkare, 

revisorer, präster och advokater vara kodifierade i någon form.64 

 

4.2.2 Företagsetik  

Företagsetik är det etiska regelverk som existerar inom ett specifikt företag utöver de 

branschetiska reglerna. I många yrken saknas uttalade yrkesetiska regler, vilka då 

ersätts från företagets sida med etiska och moraliska regelverk som definierar vad 

företaget förväntar sig av sina anställda. Exempel på av detta kan vara ”Code of 

Conduct” -föreskrifter vilka återfinns hos bland andra de större revisionsbyråerna. 

Dessa föreskrifter beskriver vad för beteende revisionsbyrån förväntar sig av sina 

anställda såväl privat som yrkesmässigt. Dessa etiska regler har till uppgift att skydda 

företagets rykte och anseende gentemot konkurrenter samt att skydda företaget mot 

                                                 
64 Föreläsning av Corvellec, Hervé, Etik i företagsvärlden, 4/11-03.  
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eventuella skadestånd föranledda av olagligt och oetiskt handlande från någon av 

företagets anställda. 

 

4.2.3 Personlig etik 

Personlig etik innefattar de värderingar som är unika, moraliska och etiska och som 

återfinns hos varje människa. Det är ytterst hennes egna värderingar vilka kommer att 

ställas i kontrast med de regelverk av etik som existerar på företags- och yrkesnivå. 

 

Det centrala begreppet för affärsetikens tre nivåer är egenintresset då etiken på alla 

tre nivåerna grundar sig i den Kantianska egoismen där den skenbart altruistiska och 

etiska handlingen egentligen grundar sig i en själv- och samhällsbevarande egoism.65 

Problematik i form av intressekonflikter kommer dock att uppstå när egenintresset 

hos personen, företaget, respektive yrkeskåren inte är analoga med varandra.66 

 

4.3 Företagets moraliska ansvar 
Företagets moraliska ansvar kan beskrivas utifrån två utgångspunkter vilka fokuserar 

på skilda frågeställningar. Den normativa, vilken utreder huruvida ett företag kan ses 

som ansvariga för konsekvenserna av sina moraliska handlingar och i så fall i vilken 

utsträckning. Den andre frågeställningen är den deskriptiva, vilken tar sikte på hur 

företag i verkligheten skall agera för att etisk ta sitt ansvar och fullgöra sin moraliska 

plikt vid beslutsfattande och agerande. 67 

 

4.3.1 Normativa utgångspunkten 

I den företagsetiska debatten påpekar forskare som Milton Friedman att företag har 

etablerats för att uppnå ekonomiska syften och att moraliska och att etiska 

överväganden därför inte är relevanta. Friedman anser vidare att etiska 

hänsynstaganden är direkt opassande då han betraktar företag som instrument för att 

tillfredsställa ägarnas intressen.68 Detta är en syn vilken med fördel låter sig 

sammanfattas i Friedmans berömda devis: ”The business of business is business.” 

Han avproblematiserar här affärsetiken genom att helt eliminera den. Vad som är 

                                                 
65 Tuleja, Tad, Etik i affärslivet (1988). 
66 Föreläsning av Corvellec, Hervé, Etik i företagsvärlden, 4/11-03. 
67 Nylén, Ulrika, Gott och ont i affärslivet (1996). 
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tillåtet är även moraliskt och varken organisationen eller de som verkar inom den kan 

åläggas något moraliskt ansvar så länge man håller sig inom lagens råmärken. 

 

Filosofen Peter French menar till skillnad från Friedman att organisationen i sig bör 

betraktas som ett moraliskt subjekt med intentioner, mål och ett etiskt ansvar. 69 Han 

baserar sitt resonemang på företagens interna beslutsstruktur i vilken han identifierar 

två komponenter: 

 

• Den formaliserade strukturen / den byråkratiska bokstaven  

Den beslutsstruktur som bygger på företagets organisatoriska uppbyggnad, 

reglemente, byråkratiska procedurer, formella attesterings och 

ansvarsfördelningar. 

• recognition rules / allmänna riktlinjer / klananda  

De riktlinjer vilka existerar i form av grundläggande gemensamma regler och 

värderingar inom organisationen. De kan förvisso vara formaliserade i form av 

exempelvis ”Code of Conduct” –regler, men existerar även i form av ”en slags 

personlighet för företaget, en image”70 vilken företaget medvetet försöker utstråla 

och odla. French liknar dessa informella egenskaper vid en slags klananda. 

 

French benämner gemensamt dessa två strukturer CID – ”Corporate Internal Decision 

Structure”. Han anser att den formaliserade strukturen tillsammans med de allmänna 

riktlinjerna sammantaget blir så stark att man inte längre kan tala om individuellt 

tagna beslut då; ”CID samordnar olika människors erfarenheter i en beslutsprocess 

där människorna underordnas företagets beslut och handlingar”71.  French påstår 

vidare att en organisation med ett utpräglat och välutvecklat CID kommer att agera i 

princip likadant oavsett om alla dess medlemmar byts ut, då organisationens identitet 

ligger i dess CID vilken inte är beroende av organisationens enskilda medlemmar.  

 

I och med att French gör organisationen till ett moraliskt subjekt menar han att man 

kan skuldbelägga en organisation för att de handlingar vilka utförs av enskilda 

personer i organisationens namn. Kritiker till CID-teorin påpekar att alla handlingar, 

                                                                                                                                           
68 Friedman, Milton, The social responsibility of business is to increase its profits (1970). 
69 Brytting, Tomas, Företagsetik, 1998. 
70 ibid. 
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goda som onda, utförs av personer och organisationer bör således aldrig 

skuldbeläggas för enskilda människornas handlingar då detta är en slags slags 

kollektiv bestraffning. Kritikerna pekar även på det faktum att en legitim organisation 

aldrig har ett CID som godkänner kriminella handlingar, den kan således aldrig 

komma att hållas ansvarig då organisationen som helhet inte tolererar handlingen i 

fråga. Kritikerna vill istället lägga all skuld på individnivå. Enligt French bör man 

däremot inte utse syndabockar inom organisationen utan ta på sig ansvaret för 

handlingen på en organisatorisk nivå, en tanke vilket går bättre i linje med tanken på 

företaget som juridisk person och moraliskt subjekt.72  

 

Enligt French måste företaget beläggas med ett moraliskt och etiskt ansvar för att 

organisationen skall kunna ställa saker tillrätta efter att en oetisk handling begåtts i 

dess namn.  French säger vidare att ingen moralisk och etisk utveckling kan ske inom 

en organisation om den inte känner ansvar för de handlingar som begås av dess 

medlemmar. Detta kommer enligt French i förlängningen att leda till en amoralisk 

organisationskultur där oetiska handlingar accepteras så länge de inte upptäcks och 

leder till negativa konsekvenser för organisationen.73 

 

4.3.2 Deskriptiva utgångspunkten 

Den andra utgångspunkten för att beskriva företagets moraliska ansvar är den 

deskriptiva. Ett axiom för denna teoribildning är att företag kan åläggas ett moraliskt 

och etiskt ansvar för sina handlingar. Man tar sikte på hur företaget i verkligheten bör 

agera för att ta sitt etiska ansvar och fullgöra sin moraliska plikt vid beslutsfattande 

och agerande.74  

 

                                                                                                                                           
71 Brytting, Tomas, Företagsetik, 1998. 
72 ibid. 
73 ibid. 
74 Nylén, Ulrika, Gott och ont i affärslivet (1996). 
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Archie B. Carrol har utvecklat en modell vilken kan användas för att analysera graden 

av företagets moraliska ansvarstagande gentemot olika aktörer. Han skiljer mellan:75 

Ekonomiskt ansvar

Juridiskt ansvar

Filantropiskt 

ansvar

Etiskt ansvar

Ekonomiskt ansvar

Juridiskt ansvar

Filantropiskt 

ansvar

Ekonomiskt ansvar

Juridiskt ansvar

Filantropiskt 

ansvar

Etiskt ansvar

 
                                   Figur 4.3. Pyramiden för företagets ansvar. (Källa: Carrol 1991:42) 

 

• Det ekonomiska ansvaret: att bedriva en vinstgivande verksamhet. 

• Det juridiska ansvaret: att följa stadgar, regler och avtal. 

• Det etiska ansvaret: att hantera aktörer på ett rättvist och hederligt sätt. 

• Det filantropiska ansvaret: att aktivt bidra till andra aktörers välfärd och 

livskvalitet (till exempel välgörenhetsprojekt). 

 

Dessa ansvartaganden bildar tillsammans en pyramid där det ekonomiska ansvaret 

ligger i botten och filantropiska i toppen. Desto högre upp företaget befinner sig desto 

större åtagande har de gentemot sina intressenter. Skillnaden mellan de två högsta 

nivåerna i pyramiden är att alla företag är åtminstone bör uppnå moraliskt minimum, 

detta motsvarar det etiska ansvaret. Det handlar här om vad företag bör göra för att 

inte skada den värld i vilken det verkar, oavsett om det är lagligt eller ej.76 Om man 

uppnår den etiska nivån i pyramiden så strävar man efter att inte bidra till en sämre 

värld.  

 

Om företaget väljer att gå ett steg längre och fastställa vad företaget bör göra för att 

bidra till ett bättre samhälle, och en bättre värld så skall man även beakta det 

filantropiska ansvaret. Detta ansvar innebär bland annat att sätta det kollektivt goda 

före egen kortsiktig fördel och att sätta människa före vinsten.77  

                                                 
75 Carrol, Archie B, The Pyramid of corporate social responsibility (1991). 
76 Hansson, Hans Ingvar, Affärslivet och moral (1986). 
77 ibid. 



 39

Mot bakgrund av hur långtgående ansvar företag tar gentemot olika parter, så som 

kunder, anställda och ägare, kan man indela vilken typ av ledarskap, ur moralisk 

synvinkel, som bedrivs.78 Vilken utsträckning når då företagen upp till den etiska 

nivån?  

 

Carrol skiljer mellan tre kategorier av ledarskap vilka strävar mot att uppnå olika 

nivåer i pyramiden, gemensamt för alla är emellertid att samtliga tar ett ekonomsikt 

ansvar: 79 

 

• omoraliska ledarskapet här utnyttjas motparten för egna syften. Det är endast 

organisatorisk framgång som räknas och lagstiftningen utgör snarast ett hinder att 

övervinnas. Här ser företaget till det ekonomiska ansvaret. 

• amoraliska ledarskapet följer lagar och regler men tar inte hänsyn till de etiska 

konsekvenserna av handlandet. Här tar företaget ett juridiskt ansvar mot andra 

parter. 

• moraliska ledarskapet bejakar motpartens intressen samt att rättvisa och respekt i 

relationer med intressenter är viktig. Fortfarande så är lönsamheten viktig dock 

skall de vara inom de ramar som etisk standards ställer upp. Detta motsvarar ett 

etiskt ansvarstagande.  

 

Carrols teorier om ”moraliska ledarskap” har vissa likheter med den moraliska 

beslutfattandeprocessen som bland andra Donaldson resonerar kring.80  

 

Med beslutsfattandeprocess menas att beslut fattas medvetet och efter noggrant 

övervägande i företaget, det vill säga att handlingar kan styras och övervakas samt att 

de externa konsekvenserna av företagets agerande kan kontrolleras.  

 

Då etik finns närvarande i vårt sociala liv, genom att individer ständigt påverkar och 

värderar sitt eget och andras agerande i termer av gott och ont. Således kan alla 

handlingar som genomförs medvetet och frivilligt, utan yttre tvång, betraktas som 

                                                 
78 Nylén, Ulrika, Gott och ont i affärslivet (1996). 
79 Carrol, Archie B, The Pyramid of corporate social responsibility (1991). 
80 Donaldson, Thomas, Corporations and morality (1982:30). 
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moraliska handlingar.81 Detta innebär att människor kan åläggas moraliskt ansvar för 

konsekvenserna av dessa handlingar.  Här menar Donaldson att motsvarande för 

företag är att de har moraliskt ansvar om organisationen har byggt upp en moralisk 

beslutsfattandeprocess, som gör att organisationen handlar medvetet och som en 

enhet snarare än som ett antal enskilda människor. Om så inte är fallet måste dock 

organisationen hållas ansvarig för avsaknaden av en fungerande 

beslutsfattandeprocess vilket kommer att leda till att företaget inte kan komma att 

betraktas som moraliskt ansvarstagande i allmänhetens ögon.82 Företag som vill 

uppfylla kraven för att betraktas som moraliska agenter måste således göra stora 

ansträngningar med avseende på sina strukturer och beslutsprocesser.  

 
 

 

                                                 
81 De George, Richard T, Business Ethics (1986).    
82 Donaldson, Thomas, Corporations and morality (1982:30). 
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5 Lagar och regler som påverkar revisorns beslutsfattande 
 
I detta kapitel beskriver vi revisorns roll samt de lagar och regler som revisorn är 

tvungen att följa. Kapitlet har till syfte att både tjäna som bakgrund för läsaren 

genom att ge denne en viss insikt i revisorsyrket samt att tillsammans med 

genomförda intervjuer ligga till grund för analysen. De delar av kapitlet som inte tas 

upp i analysen bör av läsaren betraktas som kuriosa. 

 

5.1 Revisorns roll 
Revisorns roll är att ge trovärdighet åt den ekonomiska information som ett företag 

lämnar i sin årsredovisning. För att informationen ska vara trovärdig finns det krav på 

hur revisionen ska utföras samt att revisorn i uppdragen ska iaktta god revisorssed.83 

En revisor ska vara opartisk, självständig och objektiv i sina ställningstaganden. Detta 

regleras av olika lagar, regler och förordningar.84 

 

Revisorns roll kan delas upp i dels den renodlade revisorsrollen och dels i den 

utvidgade revisorsrollen. Den renodlade revisorsrollen, vars uppgift är att uttala sig 

om årsredovisningen samt om styrelsens och VD: ns förvaltning av företaget, regleras 

i Aktiebolagslagen och i olika författningar. Den utvidgade revisorsrollen är som 

rådgivare. Revisorn kan som rådgivare lämna råd och synpunkter till sin klient, men 

får aldrig vara med och fatta besluten. Beslutsfattandet får endast skötas av 

företagsledningen. Vid rådgivning måste ansvarstagandet mellan företagsledningen 

och revisorn vara tydligt, eftersom det annars finns risk för att revisorn hamnar i en 

beroendeställning till sin klient. Dock är rådgivningen inte något som man kan bortse 

ifrån eftersom det enligt god revisorssed är berättigat att påverka företaget till att 

använda exempelvis en god skatteetik.85  

 

                                                 
83 Se bilaga 5  
84 FARs Samlingsvolym, (2003) 
85 Balans,  nummer 10/2003, sidan 36f. 
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5.1.1 Revisorns förtroende 

För att kunna ge trovärdighet åt den ekonomiska informationen som ett företag 

lämnar, måste revisorn inneha förtroende från intressenterna. Förtroendet bygger på 

tre grundkrav; kompetens, tystnadsplikt och oberoende. Revisorn ska även följa god 

revisorssed som innefattar granskning enligt god redovisningssed och god 

revisionssed.86 Dessa krav regleras i Aktiebolagslagen, Revisorslagen, 

Revisorsförordningen och i föreskrifter från Revisorsnämnden.  

 

Kompetens 

För att en revisor ska kunna skapa förtroende måste han eller hon inneha en viss 

kompetens. Kompetensen som krävs för att kalla sig auktoriserad är universitets- eller 

högskolestudier på minst 160 poäng samt minst fem års praktisk erfarenhet och en 

avklarad revisorsexamen. För att bli godkänd revisor är kraven något lägre och det 

behövs endast 120 poängs studier och tre års praktisk utbildning som leds av en 

auktoriserad eller godkänd revisor. Även här krävs det en avklarad revisorsexamen 

för godkännande.87 

 

Tystnadsplikt 

En revisor har tystnadsplikt och den regleras enligt aktiebolagslagen 10 kap, 37 §. 

Enligt paragrafen får inte revisorn lämna upplysningar om företagets angelägenheter 

som han får kännedom om vid fullgörandet av uppdraget, varken till enskild 

aktieägare eller till obehörig utomstående. Däremot finns det tillfällen då revisorn har 

upplysningsplikt.88 Ett sådant tillfälle är vid bolagsstämman då han kan få svara på 

frågor från intressenterna, men dock får dessa upplysningar inte kunna skada bolaget. 

Utöver detta är revisorn skyldig att lämna uppgifter till medrevisorer, 

moderbolagsrevisor, till en ny revisor, konkursförvaltare, åklagare under 

förundersökning i brottsmål eller om han eller hon misstänker att det begåtts brott 

som skattebrott, bokföringsbrott, förskingring eller bedrägeri.89 

                                                 
86 FAR:s regler om revisorer och revision (2002). 
87 RNFS 1996:1. 
88 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori –policy och praxis (2003). 
89 FAR: s Samlingsvolym (2003), sidan 56f. 
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Oberoende 

Revisorns oberoende har alltid varit en av yrkesrollens mest centrala aspekter och 

oberoendet utgör tillsammans med kompetens de förutsättningar för att 

överhuvudtaget kunna verka som revisor. Oberoendet kan hänföras till objektiviteten, 

opartiskheten såväl som självständigheten vilka alla är krav som ställs på den 

praktiserande revisorn. Revisorn har ett antal olika intressenter vilkas intressen hon 

har till uppgift att tillvarata och för att detta skall ske på bästa möjliga sätt ställs höga 

krav på revisorns oberoende. Såväl aktieägare som andra intressenter måste kunna 

förlita sig på att den revision som utförs är gjord av en oberoende revisor såtillvida att 

ingens intressen skall tillvaratas på bekostnad av de övriga intressenternas.  

 

Tidigare har oberoendet betraktats som en egenskap, hänförbar till revisorns 

personliga och professionella karaktär. Oberoendet har setts som en personlig 

egenskap jämförbar med ärlighet och integritet vilka svårligen låter sig kvantifieras 

eller kodifieras. Tidigare lät man sig med anledning av kodifieringsproblematiken 

vägledas av generella principer snarare än handfasta regler, en syn vilken har 

reviderats under senare år på grund av förändringen av revisorsrollen.90 

 

I och med att revisorns roll som kontrollant av företaget, styrelse och VD, till förmån 

för bland annat aktieägare har understrukits och blivit allt viktigare, har det under 

senare år från intressenthåll höjts röster mot att något så viktigt som revisorns 

oberoende låter sig definieras genom ett antal generella principer.91 Vid debatten 

kring oberoende talas det om två typer av oberoende: 

 

1) Faktiskt oberoende: 

Revisorns grad av oberoende i absoluta och faktiska termer, exempelvis hur revisorns 

situation förhåller sig till analysmodellen. 

 

                                                 
90 Maurice, Jack. Accounting ethics (1996). 
91 ibid. 
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2) Synbart oberoende: 

Ett mått på frånvaron av sådana omständigheter vilka kan få omgivningen att 

ifrågasätta revisorns faktiska oberoende. 

 

Det talas om att balans måsta råda mellan det synbara och det faktiska oberoendet. 

Oavsett hur oberoende en revisor faktiskt är så får det inte förekomma 

tvivelaktigheter avseende hans oberoende eftersom detta inte bara kommer att ligga 

honom själv till last utan även på lång sikt undergräva revisorsyrkets ställning i sin 

helhet. Att åstadkomma en heltäckande lagstiftning på området som tar hänsyn till det 

synbara oberoendet såväl som det faktiska oberoendet är svårt, då en lagstiftning 

oundvikligen kommer att beröra etiska ställningstaganden och svåra gränsdragningar. 

De lagar som ändå står till revisorns förfogande är huvudsakligen två till antalet. Det 

är dels jävsreglerna92 i Aktiebolagslagen vilka räknar upp de handlingar och 

situationer som är direkt olagliga med avsikt på revisorns oberoende och dels 

analysmodellen (se kapitel 5.1.2) i Revisorslagen vilken är en modell som är avsedd 

att hjälpa revisorn att identifiera risksituationer där hennes oberoende är hotat. 

Jävsreglerna utgör en miniminivå för revisorns oberoende såtillvida att de definierar 

endast de rena förbuden. De är tydliga, enkla att förstå och tillämpa och de lämnar 

inget utrymme för lagtolkning. Förenklat kan man säga att den etiska problematiken 

börjar där lagstiftningen tar slut, då jävsreglerna i sig är oproblematiska till sin natur. 

 

5.1.2 Revisorslagen 

Den 1 januari 2002 trädde en ny revisorslag i kraft. En revisor skall enligt den nya 

lagen, inför varje uppdrag i revisionsverksamheten, pröva om det finns 

omständigheter som kan rubba förtroendet för hennes opartiskhet och självständighet. 

Hon måste kunna sortera mellan de omständigheter som är av betydelse för 

revisionsuppdraget och de omständigheter som kan skapa eventuella oklarheter och 

därmed påverkar objektiviteten.93 

 

                                                 
92 Se bilaga 3 
93 Balans, nummer 10/2003, sidan 36f.  
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På flera viktiga områden innebär den nya revisorslagen viktiga förändringar. Den 

viktigaste förändringen av dessa är det nya sättet att se på revisorernas självständighet 

och opartiskhet i ett revisionsuppdrag. Den gamla revisorslagens förbudslista är 

borttagen och istället har det införts en modell för analys av eventuella hot mot 

revisorernas objektivitet. Denna modell kallas för analysmodellen.  

 

En annan viktig skillnad är att i den förra revisorslagen skulle Revisorsnämnden 

utveckla och främja god revisorssed, medan nämnden i den nya revisorslagen skall 

ansvara för att revisorsseden utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Enligt motiven till 

lagen skall detta tolkas som att det är genom rekommendationer och uttalanden från 

revisionsorganisationer som revisorsseden ska utvecklas. Uppgiften för 

Revisorsnämnden är nu istället att se till att normeringen utvecklas på ett bra sätt 

genom uttalanden och beslut i enskilda ärenden och föreskrifter. Den nya lagen 

fastställer även den egna revisorsprofessionens ansvar för utvecklingen. Det vill säga 

att det är ute bland revisorerna som den goda seden utvecklas och inte på någon 

myndighets skrivbord.94 

 

Kritik mot den nya lagen har redan inkommit eftersom det åligger revisorerna själva 

att pröva om det finns något hot mot opartiskheten och självständigheten. Det har 

också framkommit att revisionsnämnden vid ett antal disciplinärenden valt att 

tillämpa de gamla reglerna istället för de nya, vilket visar på starka tvivel för den nya 

analysmodellen.  

 

På grund av alla tveksamheter angående den nya revisorslagen gjorde 

revisorsnämnden ett generellt uttalande i juni 2003, där den förtydligar att analysen 

som revisorn skall genomföra av opartiskhet och självständighet måste göras inför 

och fortlöpande under uppdragstiden när det finns anledning. Även skyldigheten att 

dokumentera oberoendeanalysen bör fullgöras löpande under uppdragets utförande 

och vara så pass noggrann att den kan ligga till grund för en prövning i efterhand om 

så skulle vara nödvändigt.95  

 

                                                 
94 FAR:s regler om revisorer och revision, (2002), sidan 409. 
95 Balans, nummer 10/2003, sidan 36f. 
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En annan viktig del i den nya revisorslagen är att skattemyndigheten har 

uppgiftsskyldighet att underrätta Revisorsnämnden om det framkommer någon 

anmärkningsvärd omständighet i fråga om en revisors verksamhet. Om så är fallet 

kan revisorerna bli föremål för en yrkesetisk granskning där efterlevnaden av olika 

skatteregler har stor betydelse. I värsta fall kan ett brott mot dessa leda till att 

Revisorsnämnden upphäver revisorns auktorisation.96     

 
Analysmodellen 

Storbritannien var först i Europa med att använda analysmodellen för prövning av 

revisorns oberoende. När FEE97 presenterade en analysmodell 1995 så byggde den på 

den modell som revisionsorganisationerna i Storbritannien använde. Året därefter 

publicerade EU-kommissionen en bok. Med utgångspunkt i denna bok som handlade 

om revisorns roll, ställning och ansvar, så menade Europaparlamentet att 

analysmodellen även borde införas på EU-nivå. 1998 presenterade FEE, på uppdrag 

av Europaparlamentet, en rapport där man hade ett förslag till en analysmodell. 

Modellen har sedan dess utvecklats av kommissionen vilket mynnat ut i en 

rekommendation som fastställdes runt årsskiftet 2001/2002.  

 

Sverige är det första landet i världen som genom lagstiftning använder sig av 

analysmodellen för att säkerställa revisorns oberoende. Analysmodellen är illustrerad 

i den nya revisorslagen och harmoniserar bra med EU-kommissionens modell. Dock 

är den svenska revisorslagen och dess förarbeten begränsade i sin instruktion 

angående hur man ska använda analysmodellen i praktiken. Anledningen till det är att 

kunna öppna för en utveckling av analysmodellen genom god revisorssed och 

praxis.98 

 

                                                 
96 Balans, nummer 8-9/2000, sidan 25f. 
97 Se bilaga 5 
98 FAR:s regler om revisorer och revision, (2002), sidan 412. 
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Analysmodellens funktion är att vara ett verktyg för revisorerna för att utvärdera 

deras oberoende antingen inför varje nytt uppdrag eller om omständigheterna ändras i 

pågående uppdrag. Om man tittar på hur analysmodellen är uppbyggd så kan man 

säga att den består av tre olika steg; identifiering av förtroendeskadliga förhållanden, 

eliminering av dessa och en dokumentation. Utförligare beskrivning av de tre olika 

stegen finns i bilaga 4. 

 

5.1.3 Yrkesetiska regler 

På sistone har det blivit allt vanligare att olika yrkesgrupper formulerar en yrkesetik. 

Läkare, advokater och journalister har sedan länge kodifierade yrkesetikregler. På 

senare år har även revisorer formulerat en professionell etik. Att ha en yrkeskodex är 

ett sätt att stärka samhörigheten i den egna yrkesgruppen och samtidigt hålla oseriös 

konkurrens ifrån sig.99 Yrkesetiken skapar även klarhet i hur man som enskild 

yrkesutövare skall bemöta känsliga situationer. När yrkesutövarna har ett gemensamt 

stöd att luta sig mot så blir det lättare att avstå från tveksamma uppdrag. Etiken anger 

de handlingsprinciper och normer som bör vara vägledande för revisionsbranschen. 

Om de också är uttalade och nedskrivna minskar den gråzon som finns mellan det 

lagliga och det olagliga.100   

 

Revisorns yrkesetiska regler 

När revisorslagen101 trädde i kraft år 2001 så var Sverige först i EU om en nationell 

lag för revisorer och revisorers yrkesetik. Det framgick inte då hur de andra länderna 

skulle ställa sig och därför fick etikkommittén102 i uppdrag att få FAR:s103 yrkesetiska 

regler att stämma överens med såväl den nya revisorslagen som EU:s 

utredningsarbete. Man skulle även ta hänsyn till det åttonde kapitlet i IFAC:s104 

yrkesetiska regler. Som resultat av detta så har FAR utkommit med nya etiska regler 

som trädde i kraft 1 juli, 2003, och bygger på de internationella regelverk som 

utarbetats av IFAC och EU och innehåller både god redovisningssed samt god 

yrkesetik.  

                                                 
 
100 Koskinen, Lennart, Vad är rätt? – Handbok i etik (1995). 
101 Revisorslag (2001:883) 
102 Se bilaga 5 
103 ibid 
104 ibid 
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FAR: s nya yrkesetiska regler 

Enligt FARs stadgar skall styrelsen utfärda yrkesetiska regler. Dessa är av 

privaträttslig natur som officiellt riktar sig till ledamöterna i FAR och syftar till att ge 

dem vägledning och hjälp i de frågor som rör god yrkessed. Dock så har FAR 

ambitionen av att reglerna även kan bli tillämpliga/vägledande för andra i branschen 

än dem som är ledamöter i FAR. Det fanns tre olika frågor som etikkommittén lade 

större vikt vid under sitt arbete med att skapa FAR:s nya yrkesetiska regler. Behovet 

av att visa tydligare på att god yrkessed utgår från de övergripande principerna, att 

behålla en kort och koncis form på reglerna och att lägga om strukturen på hur 

reglerna skulle vara uppbyggda. Sammanlagt finns det nio regler som vi beskriver 

nedan:105  

 

1. God yrkessed 

Enligt de nya reglerna skall en ledamot106 inte främja orätt och skall även iaktta god 

yrkessed. Ledamotens handlande skall kännetecknas av gott omdöme och integritet. 

Yrkesutövning skall bedrivas i ordnade former samt att ledamot skall sträva efter 

sunda ekonomiska förhållanden.107 

 

2.  Professionellt uppträdande  

Här skall en ledamot utföra samtliga uppdrag med integritet och vara objektiv i sina 

ställningstaganden. Utlåtandeuppdraget skall även utföras med opartiskhet och 

självständighet.108 

 

Ledamöterna representerar olika verksamhetsområden och specialkompetenser inom 

revisionsbranschen. En ledamot kan uppträda huvudsakligen i revisorsrollen eller ha 

en mer renodlad rådgivarroll. Då det förekommer att en ledamot uppträder i både 

dessa roller samtidigt i förhållande till olika eller samma klient så skall ledamoten, 

oavsett roll, värna om sin yrkesmässiga integritet och sin objektivitet vid utförande av 

alla uppdrag. Integritet tar sikte på hederlighet och sanningsenlighet. Med objektivitet 

menas att alla ledamöter har en skyldighet att lägga tonvikten på att vara rättvisa och 

                                                 
105 FARs nya yrkesetiska regler juli 2003 
106 Ledamot i FAR 
107 Se bilaga 5 
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intellektuellt hederliga och därmed stå fria ifrån intressen som kan komma i konflikt 

med klientens intressen.  

 

En ledamot i ett utlåtandeuppdrag skall stå fri från sådana relationer till en klient som 

kan rubba utomstående intressenters förtroende för ledamotens utlåtanden. Kravet på 

opartiskhet och självständighet innebär att ledamoten: 

 

• dels kan lämna sina utlåtanden utan att professionella omdömen påverkas av 

oväsentliga omständigheter. 

•    dels undviker att förknippas med sådana förhållanden som kan ge 

utomstående som har kunskap om alla relevanta omständigheter anledning till 

befogat tvivel på ledamotens förmåga att lämna utlåtanden utan hänsyn till 

andra intressen än de som följer av uppdraget. 

 

Här skall revisorn även tillämpa analysmodellen109 som tar upp de olika hot mot 

revisorns opartiskhet och självständighet som föranleder en presumtion att revisorn 

skall avböja eller frånträda uppdraget. 

 

3. Organisation av verksamheten  

Utöver vad som sägs i revisorslagen så skall även en ledamot, precis som 

specialistledamöter, organisera sin verksamhet så att alla uppdrag kan utföras med 

integritet och objektivitet. Vidare skall revisorer och revisionsföretag110 i 

revisionsgruppen inte försätta i en situation där det finns anledning att ifrågasätta 

deras opartiskhet, självständighet eller objektivitet i utlåtandeuppdrag. 

 

Det yttersta ansvaret för en god organisation av verksamheten vilar på ledningen i 

revisionsföretaget. Dock har varje ledamot ändå ett självständigt ansvar för att verka 

för en god organisation. I rekommendationens anvisning står det även att ett stort 

revisionsföretag lämpligen bör införa rutiner för att upptäcka hot mot revisorns 

opartiskhet och självständighet.  
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För att upptäcka dessa bör organisationen kontinuerligt införa ett övervakat och 

dokumenterat kontrollsystem. För mindre företag räcker det med att ta ställning från 

fall till fall och sedan besluta om åtgärder för att begränsa förekommande hot. 

 

4. Arvodesdebitering  

Då revisorn åtar sig ett uppdrag skall arvodet vara skäligt med hänsyn till de 

kunskaper och den erfarenhet som ledamoten kan utnyttja i uppdraget samt till 

uppdragets natur och omfattning. Vidare får inte en ledamot komma överens om 

arvodet för ett uppdrag som är baserat på det ekonomiska utfallet för klienten eller 

som har karaktär av provision, dock endast om arvodet gäller ett utlåtandeuppdrag. 

 

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 

behörighet tillstånd i övrigt. Ledamoten får inte heller utnyttja sådan information på 

ett sätt som är till fördel för ledamoten själv eller till skada eller nytta för någon 

annan. 

 

6. Vidarutbildning 

En ledamot måste löpande upprätthålla och utveckla sina yrkeskunskaper för att 

säkerställa att hennes arbete håller hög kvalitet och att verksamheten även i övrigt 

bedrivs enligt god yrkessed. Till stor del sker detta genom att ledamoten utför 

klientuppdrag och informerar sig till exempel med hjälp av facklitteratur, 

facktidskrifter och nyhetsbrev. Med den snabba samhällsutvecklingen och de 

förväntningar och krav som ställs på FAR-ledamöter är det nödvändigt att ledamoten 

också deltar i strukturerade vidareutbildning. Vidarutbildning delas in i följande: 

 

• Fördjupning: Ledamoten skall utveckla sina kunskaper inom de 

ämnesområden som ingår i basutbildningen. 

• Uppdatering: Detta är en utbildning som avser till att bevara ledamotens 

kompetensnivå. Ledamoten skall uppdatera sina kunskaper då hon är 

yrkesverksam. 
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•  Specialisering: Med detta menas sådan utbildning som en ledamot behöver 

för att förbättra sina kunskaper inom särskilda områden. Inom detta område 

finns det tre olika utbildningar: 

1. interna och externa kurser samt seminarier 

2. utbildnings- och utvecklingsarbete 

3. forskning och publicistisk verksamhet 

 

7. Yrkesutövning 

En ledamot skall genomföra sina uppdrag omsorgsfullt. Vidare skall hon 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 revisionsgrupp eller en självständig 

uppdragstagare sker detta på ledamotens ansvar. 

 

Då en ledamot utför ett utlåtandeuppdrag skall ledamoten iaktta FAR:s 

rekommendationer och uttalanden om god revisionssed. När klientens internrevision 

och andra fristående experter lämnar assistans, skall ledamoten se till, genom till 

exempel ett uppdragsbrev, att experten i tillämpliga delar utför uppdrag med 

iakttagande av FAR: s yrkesetiska regler. 

 

Då en ledamot har ett rådgivningsuppdrag111 skall en ledamot beakta FAR:s 

rekommendationer och uttalanden samt genomföra sina yrkesuppgifter med en klients 

intresse i blickpunkten. Då en ledamot åtar sig ett rådgivningsuppdrag kan det 

medföra hot mot opartiskheten och självständigheten i ett utlåtandeuppdrag. Om det 

är fallet skall den som är ansvarig för utlåtandeuppdraget underrättas om 

rådgivningsuppdraget.  En ledamot skall också i övrigt beakta eventuella 

intressekonflikter innan ett uppdrag accepteras. Under ett uppdrag skall ledamoten 

fortlöpande bevaka eventuella uppkommande intressekonflikter. 

 

8. Förhållandet till kolleger  

En ledamot skall verka för goda relationer inom yrkeskåren. I en del situationer kan 

det bli aktuellt och vara befogat för en ledamot att uttala sig om kollegans handlande 
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eller underlåtenhet att handla. Om det är fallet skall ett sådant uttalande vara sakligt. 

Vid bedömningen av kollegans handlande eller underlåtenhet skall ledamoten beakta 

de omständigheter under vilka kollegan gjorde sina överväganden. Innan ledamoten 

framför någon kritik skall hon låta kollegan yttra sig i frågan, om detta är möjligt. 

 

9. Publicitet och marknadsföring  

En ledamot får göra sitt namn och sina kvalifikationer kända hos allmänheten på ett 

sätt som inte misskrediterar yrket. Publicitet och marknadsföring om den egna 

personen eller verksamheten skall vara saklig, och den får inte klandra eller ge 

nedsättande omdömen om andra. 
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6 Analys 
En sammanställning och analys av respondenternas resonemang och syn på etikens 

inverkan vid beslutsfattande och agerande i allmänhet och vid oberoende- och 

förtroendefrågor i synnerhet. Analysen är gjord med utgångspunkt i den teoretiska 

referensramen från kapitel tre och fyra. 

 

6.1 Introduktion 
Vid samtal med de respondenter med vilka vi har haft förmånen att samarbeta med 

har vi insett att revisorsrollen i sig är klart problematisk ur ett moral-etiskt perspektiv. 

Revisorn befinner sig mer eller mindre konstant i någon form av etiskt dilemma i 

form av en roll- eller intressekonflikt. Vi har identifierat tre etiska nivåer (yrkesetik, 

företagsetik och personlig etik) vars intressen ofta står i konflikt med varandra. Dock 

menar flera av våra respondenter att det är av vikt att både yrkes- och företagsetiken 

harmoniserar med den egna personliga etiken på ett grundläggande plan, en av dem 

ser rent av revisoryrket som ett kall. I interaktionen mellan dessa tre variabler formas 

den enskilde revisorns föreställningsvärld avseende etiska värderingar, hennes 

uppfattningar om vad som är rätt och fel eller med ett annat ord hennes 

yrkesintegritet.  

 

Vilka i samklang ger yrkesintegritet

Revisorns etikorgan

Företagsetik Yrkesetik Personlig etik

Vilka i samklang ger yrkesintegritet

Revisorns etikorgan

Företagsetik Yrkesetik Personlig etik

 
Figur 6.1 Källa: Corvellecs tre etiknivåer (modell 4.2) i kombination med Bryttings etiska redskap (modell 3.1). 

 

Det är enligt vår mening denna yrkesintegritet som är utgångspunkt för revisorns sätt 

att handskas med den etiska problematik vilken hon ofrånkomligen dagligen kommer 

att ställas inför i sin yrkesroll. De variabler vilka i samverkan formar revisorns 

yrkesintegritet är individuella till sin natur och det torde finnas lika många varianter 

på yrkesintegritet som det finns revisorer.  
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Revisorns huvuduppgift vid utförande av revision är enligt ovan att granska 

klientföretagets löpande bokföring och externa rapportering med avsikt att upptäcka 

bokföringsanomalier, vilka kan vara föremål för rapportering till styrelsen. 

Revisionsuppdragen har dock blivit allt mer komplexa under de senaste åren, något 

som alla respondenter var överens om. Från att ha varit detalj- och 

balansräkningsorienterad har revisionen idag blivit mer affärsinriktad. Detta kräver 

mer från revisorn vilket respondenterna anser ha lett till en specialisering inom yrket. 

Det vill säga att istället för att man som förr innehar ett helhetsansvaret för ett 

revisionsuppdrag är man specialiserad på olika saker, exempelvis revision, 

skattekonsult och due dilligence.   

 

För att utföra sin uppgift på ett tillfredställande sätt måste revisorn inneha de 

kompetensmässiga förutsättningarna, vilket innebär att hon måste ha förmågan att 

upptäcka de anomalier vilka de facto existerar i klientföretagets böcker. För att i 

enlighet med god revisionssed rapportera dessa anomalier ställs även krav på 

revisorns oberoende vilket är en funktion av revisorns yrkesintegritet. Variablerna 

kompetens och oberoende utgör tillsammans den bas på vilken revisorns möjligheter 

att utföra sitt revisionsuppdrag vilar. 

 

Kompetens

Oberoende

Egenintresse

Möjlighet för revisorn att upptäcka bokföringsanomalier vilka kan vara 
föremål för rapportering till aktieägarna

Självgranskning

Kompetens

Oberoende

Egenintresse

Möjlighet för revisorn att upptäcka bokföringsanomalier vilka kan vara 
föremål för rapportering till aktieägarna

Självgranskning  
Figur 6.1 Källa: Egenkonstruerad modell. 

 

Man kan med fördel jämföra förhållandet mellan revisorns kompetens och oberoende 

med den regulativa etikens grundfrågeställningar avseende: ”vilken är min plikt, hur 

bör jag agera” (se vidare kap. 3.2) vilket huvudsakligen är en funktion av revisorns 

kompetens och ”hur man skall gå tillväga för att agera i enlighet med den etiska 

plikten” vilket är en funktion av revisorns oberoende / yrkesintegritet.  
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Varje revisionsuppdrag är unikt till sin natur både med avsikt på den reviderande 

revisorn och hans situation och med hänsyn till klientföretagets beskaffenhet. De 

hinder vilka vi anser relevanta med avsikt på revisorns förmåga att utföra 

revisionsuppdraget är hennes egenintresse respektive självgranskning. Revisorn 

måste i görligaste mån bortse från sitt egenintresse för att bibehålla sitt oberoende. 

Revisorn kan exempelvis ha ett intresse av att låta vissa bokföringsanomalier passera 

obemärkt förbi för att inte riskera att eventuellt förlora ett uppdrag. 

Självgranskningshindret avser situationer där revisorn själv eller någon av dennes 

arbetskamrater har agerat i egenskap av konsult vid exempelvis skatterådgivning. 

Revisorn får här till uppgift att granska sitt eget eller någon närståendes arbete vilket 

ställer höga krav på dennes kompetens som på hennes oberoende och yrkesintegritet.  

 

6.2 Yrkesetik 
De auktoriserade revisorer vilka medverkat i vår empiriska undersökning i form av 

respondenter är eniga om att yrkesetiken fungerar som en minimigräns, en spärr 

vilken i hög utsträckning finns kodifierad i form av lagtext, yrkesetiska regler och 

analysmodellen. Denna etiska miniminivå definierar i första hand vad som är otillåtet 

och i många fall straffbart. Om man uppdagas göra alltför stora avsteg från denna 

riskerar den enskilda revisorn repressalier i form av bland annat uteslutning och åtal. 

På en av byråerna har de valt att förebygga detta genom att vid uppdrag med hög risk 

avseende oberoende alltid ha en ”second opinion”, det vill säga att de har en annan 

auktoriserad revisor som granskar den kontrakterade revisorns arbete.  

 

Både den implicerade icke kodifierade yrkesetiken och den kodifierade dito har till 

uppgift att bevara, upprätthålla och verka för att säkerställa ett förtroende för 

revisorerna som yrkesgrupp, vilket uppnås genom att säkerställa revisorns oberoende 

och kompetens. Yrkesgruppen är i allra högsta grad beroende av att dess intressenter 

har förtroende för deras oberoende och moraletiska handlande i lika hög grad som för 

deras faktiska kompetens. Sammanfattningsvis kan man säga att yrkesgruppen har ett 

intresse av att alla enskilda revisorer skall handla i enlighet med de yrkesetiska regler 

vilka existerar inom yrkeskåren.  
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I enlighet med den Kantianska deontologin kan man sammanfatta detta intresse som 

yrkeskårens egenintresse av ett etiskt handlande, då yrkeskåren kan ses som den 

enskilde revisorns samvete. Revisorn måste för att tillvarata de yrkesetiska intressena 

inte bara fråga sig vad som är gott för henne utan hon måste även fråga sig vad som är 

gott för branschen?  

 

Yrkesetiken har även en uttalad strävan efter att säkerställa att revisorn betraktas som 

synbart oberoende från ett intressentperspektiv, en helt klart utilitaristisk ansats 

vilken med fördel kan liknas vid ett utilitaristiskt synsätt. Reglerna existerar för att 

förhindra negativa konsekvenser till följd av regelbrott och har inte bara ett värde i sig 

själv. Varje situation där revisorns oberoende ifrågasätts av intressenterna kommer att 

leda till att förtroendet för yrkeskåren undermineras. Även om man inom 

revisionsbyrån själv vet att det inte föreligger något hot mot oberoendet är det viktigt 

att allmänheten inte ens kan misstänka att det existerar ett oberoendeproblem, detta 

för att bevara allmänhetens förtroende. Detta är huvudanledningen till att man på våra 

respondentföretag skiljt mellan revisions- och konsultverksamhet.  

 

Man kan vidare kalla det faktiska oberoendet deontologiskt då man här inte i första 

hand betraktar konsekvenserna av oberoende-relaterade handlingar utan ser till dess 

egenvärde, oavsett konsekvenser. Dessa två måste givetvis konvergera för att 

revisorns oberoende skall säkerställas.  

 

Vi anser att en liknelse mellan kombinationen av faktiskt och synbart oberoende kan 

liknas vid Moores (se vidare kap. 3.5.2) teori där man måste ställa sig frågan huruvida 

en handling bör utföras för sin egen skull samtidigt som man betraktar 

konsekvenserna av densamma.  

 

6.2.1 Kodifierade yrkesetiska lagar och regler 

Revisorns aktiviteter omgärdas enligt ovan av ett stort antal lagar och regler, vissa av 

regulativ natur som lagrummet (revisorslagen, ABL, jävslagen) och vissa av mer 

riktlinjekaraktär som exempelvis FAR:s yrkesetiska regler. Det finns även regelverk 

vilka är regulativa till sin natur men uppbyggda som riktlinjer. Regelverket vilket vi 

då främst tänker på är analysmodellen.  
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Lagrummet är enligt ovan naturligt regulativt och klart konsekvensetiskt såtillvida att 

det fokuserar på konsekvenserna av brott då den straffbelägger brott mot reglerna. 

Här råder det inga tvivel om vilka de reella konsekvenserna blir om brott mot lagarna 

i fråga skulle uppdagas. Detta gör lagrummet tämligen ointressant ur ett etiskt 

perspektiv då det sällan ger upphov till roll- och intressekonflikter för revisorn, 

såtillvida denne inte är kriminell. 

  

De regler vilka är av en riktlinjekaraktär är långt mer intressanta ur ett etiskt 

perspektiv, då de lämnar ett större utrymme för individuell tolkning. Det är vid 

applicerandet av abstrakta riktlinjer avseende exempelvis god yrkessed som revisorns 

etikorgan i kombination med hennes kompetens och den aktuella situationen, blir 

rådande för hur revisorn skall förhålla sig till riktlinjen i fråga. Tolkningsutrymmet 

kan här komma att bli förhållandevis stort, vilket leder till att revisorn ofrånkomligen 

kommer att tvingas inta en ställning där alla intressenters intressen inte kommer att 

tillgodoses fullt ut. Skall revisorn exempelvis acceptera ett uppdrag för att tillgodose 

sina egna och företagets ekonomiska intressen trots att hennes oberoende kan komma 

att ifrågasättas och att hon därigenom även äventyrar hela yrkeskårens förtroende? En 

av våra respondenter talar här om Risk Management112 som ett verktyg för att bedöma 

huruvida nyttan av en handling står i proportion till den risk man löper. Detta 

förhållningssätt kan verka renodlat utilitaristiskt men vi anser att det finns klart 

deontologiska aspekter. Respondenterna i de intervjuer vi genomfört talar samtliga 

om vikten av att beakta reglernas egenvärde, kanske nu mer än någonsin, då man 

inom yrkeskåren upplever ett större tryck från omvärlden på grund av de 

redovisningsskandaler som drabbat branschen. Ännu en gång finner vi att en koppling 

till Moores teori kan göras där både handlingens egenvärde och dess konsekvenser 

betraktas. 

 

6.2.2 Sociala kontraktet 

Revisorskåren är helt klart en bransch med ett unikt socialt kontrakt vilket enligt ovan 

består av en kodifierad del i form av yrkesetiska regler och en icke kodifierad del i 

form av praxis och implicerad yrkesetik. Det sociala kontraktets uppgift är inte att 

tillvarata den enskilde revisorns eller det enskilda företagets intresse utan det är att 
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främja branschen och yrkesgruppen som helhet genom att etablera ett förtroende för 

den undertecknande gruppen. Syftet är att man som intressent skall kunna förutsäga 

hur yrkesgruppen revisorer kommer att agera i en given situation vilket är absolut 

fundamentalt för revisorsrollen. Det absolut viktigaste området för det sociala 

kontraktet och revisorsrollen i allmänhet är det faktum att revisorn alltid måste 

betraktas som oberoende, för att upprätthålla allmänhetens förtroende för yrkesrollen. 

 

När en revisor bryter mot ”oberoendeklausulerna” i kontraktet, vilket skett bland 

annat i skandalen med Enron, får detta digra konsekvenser inte bara för de 

påskrivande revisorerna utan även för yrkesgruppen som helhet, eftersom en 

urholkning sker av yrkesgruppens förtroende i stort. En sådan urholkning leder inte 

bara till ”badwill” och dåligt rykte utan får ytterst reella konsekvenser i form av 

ytterligare pålagor för yrkeskåren i form av lagstiftning, övervakning och reglering 

från myndighetshåll. Detta kommer att öka de redan högt ställda kraven på 

yrkeskåren vilken redan har blivit utsatt för ett hårt tryck under senare tid på grund av 

de skandaler som förekommit. De flesta av respondenterna har uppgett att 

revisionsbyråerna fokuserar mer på oberoendet efter dessa skandaler vilket har 

resulterat i mer utbildning inom etik och nya uppförandekoder vilka, nu existerar på 

flera av de byråer där våra respondenter arbetar.  

 

6.3 Företagsetik 
Företaget – en etisk entitet? 

Den problematik vilken omgärdar företagsetiken är av ett annat slag än den vilken vi 

ovan diskuterat i yrkesetiken. Man måste ställa sig frågan i vilken utsträckning man 

alls skall anlägga en etisk dimension på företag och således ålägga dem ett ansvar 

utöver det vilket vi finner i lagrummet.  

 

Vi har enligt ovan valt Milton Freidman och Peter French som representanter för de 

respektive synsätten, där Freidman representerar det klassiska, från etiska och 

moraliska hänsynstaganden befriade, synsättet. Freidman menar att företaget aldrig 

kan hållas ansvarigt för något annat än att tillfredställa aktieägarnas vinstintresse.  Vi 

anser liksom många andra att Friedmans teori inte är utan brister.  
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Ett företag betraktas exempelvis som ett juridiskt subjekt i samma utsträckning och 

under samma premisser som fysiska personer, vilket är en av de grundvalar vilket 

modernt företagande vilar på. Möjligheten att bestraffa företag när de bryter mot 

lagen är fundamental för att marknadsekonomin skall fungera. Om det är möjligt att 

döma ett företag juridiskt så torde det enligt vår mening vara möjligt att bedöma 

företaget med utgångspunkt i ett etiskt perspektiv. Det finns även en uppenbar risk för 

uteblivna vinster genom företags oetiska om än inte olagliga handlande då företaget 

kan komma att blir föremål för negativ publicitet vilket sannolikt kommer att leda till 

att företagets kassaflöde påverkas negativt kort- såväl som långsiktigt.113 

 

6.3.1 Juridik, etik och det sunda förnuftet 

Vi anser till skillnad från Freidman att det inte existerar några vattentäta skott mellan 

etik, moral och lagtext då de regler vilka ställs upp av lagtext och domstolar tar sin 

utgångspunkt i moralen, etiken och det sunda förnuftet. Detta gör att skillnaden 

mellan en regulativ, i lagtext formaliserad regel och en etisk riktlinje kan vara svår att 

avgöra. Att betrakta moral, etik och lagtext som helt åtskilda är särskilt problematiskt 

i Europa där lagtexten konstrueras utifrån generalklausuler vilka syftar till att fånga 

upp amoraliska handlingar som annars inte är explicit beskrivna i lagtexten och 

således fånga lagens andemening.  

 

En av våra respondenter talar om skillnaden mellan de Europeiska och de 

Amerikanska rättsväsendena. Respondenten i fråga menar att det som är moraliskt 

och etiskt ofta är analogt med det lagliga i enlighet med Europeisk rätt. Så är dock 

inte fallet med det amerikanska rättsystemet där generalklausuler inte förekommer i 

samma utsträckning. 

 

Riskerna med att resonera Friedmanskt är uppenbara ur ett Europarättsligt perspektiv. 

Europeisk rätt betraktar enligt ovan till skillnad från USA inte det lagliga som en 

residual från det explicit olagliga, liksom Jackson (se vidare kap. 4.3.1) inte 

accepterar definitionen av rätt som en residual från fel.  

                                                 
113 Tuleja, Tad, Etik i affärslivet (1988). 
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Nyttan av att ålägga företaget ett vidare ansvar än att hålla sig inom lagens råmärken 

är enligt vår mening uppenbar, särskilt ur ett Europarättsligt perspektiv. Etiken utgör 

här ett säkerhetsavstånd mellan egenintresset och generalklausulen. 

 

Företag som verkar inom revisionsbranschen har på senare år i långt högre 

utsträckning än andra blivit varse vikten av att betrakta sig som ett moraliskt subjekt. 

Företagsetik har som en av våra respondenter uttryckte sig ”blivit ett 

konkurrensmedel” i kampen om klienterna. Detta är särskilt aktuellt för 

revisionsbranchen där de tjänster som marknadens giganter erbjuder sina klienter i det 

närmaste är identiska. 

 

Andra skäl vilka fått oss att tvivla på den syn på affärsetiken vilken Freidman kommit 

att representera, är de filosofiska och statsvetenskapliga aspekterna. Man kan med 

fördel argumentera för att ”goda”, moraliska och ansvarstagande företag tjänar 

samhället i allmänhet och näringslivet i synnerhet bättre än de amoraliska företagen, 

en synpunkt vilken bland annat förs fram av De George. Våra respondenter ger oss 

medhåll och talar om vikten av att deras företag betraktas som goda 

samhällsmedborgare och ett föredöme inom affärsvärlden. 

 

6.3.2 Formella och informella strukturer 

Vi har under våra intervjuer kommit till insikt att man från respondentföretagens sida 

aktivt arbetar med vad Peter French skulle kalla den formella strukturen. Våra 

respondenter talar om vikten av att den formella strukturen måste optimeras för att 

paritet skall råda mellan faktorer såsom byråkrati, säkerställande av oberoendet för 

revisorerna och kostnadseffektivitet. Den formella strukturen/”den byråkratiska 

bokstaven” (se vidare kap. 4.3.1) har, hos våra respondentföretag, som en av sina 

huvuduppgifter att underlätta för den enskilde individen att handla etiskt, moraliskt 

och i linje med företagets allmänna önskemål och policys. Respondenterna har bland 

annat inrättat etikkommittéer som har till uppgift att bistå de övriga medarbetarna 

med råd och lösningar på etiska problem i allmänhet och oberoendeproblematik i 

synnerhet. Det finns många andra organisatoriska procedurer vilka verkar som 

säkerhetsventiler för att medarbetarna inom företaget skall agera etiskt och hålla sig 

inom lagens råmärken.  
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Ett exempel på en sådan intern kontrollmekanism är det faktum att revisorer vilka inte 

alls arbetar tillsammans med den påskrivande revisorn måste godkänna den utförda 

revisionen. På en av byråerna har man valt att förebygga detta genom att vid uppdrag 

med hög risk vad gäller oberoende alltid ha en ”second opinion”. Det vill säga att de  

har en annan auktoriserad revisor som granskar den kontrakterade revisorns arbete.  

Byråerna arbetar även aktivt med ”Risk Management” för att försöka kontrollera och 

minimera risken för bland annat redovisningsskandaler och klientavhopp.  

 

Vi menar att det är särskilt viktigt för revisionsbranschen att ha en formaliserad 

struktur vilken ger stöd för ett etiskt och juridiskt korrekt handlande inom 

organisationen. Det är när dessa interna kontrollmekanismer och procedurer fallerar 

som händelser i stil med Enronskandalen blir möjliga. Den formaliserade strukturen 

är förvisso viktig, men utgör egentligen en bakgrund och spelplan för de allmänna 

riktlinjer eller ”klananda” som enligt French utgör den andra hälften av ett företags 

CID (se vidare kap. 4.3.1). För revisionsbyrån är det av en oerhörd vikt att företagets 

klananda överensstämmer med den formaliserade strukturen. Om så inte är fallet, där 

företag har en moralisk struktur och fasad men en amoralisk klananda och det inom 

vissa delar av företaget är accepterat att tumma på lagar, etiska regler och 

företagspolicy, kan händelseutvecklingen mycket väl skena iväg. Detta är vad som 

skedde i Enronfallet, där ett fåtal anställda inom firman genom sitt amoraliska 

handlande sänkte ett av världens mest välrenommerade konsultföretag, Arthur 

Andersen. 

 

De större revisionsbyråerna har för närvarande ett större intresse än tidigare av att 

styra utvecklingen av sina ”recognition rules” för att förhindra att de får en amoralisk 

företagskultur/klananda inom företaget. Våra respondenter talar här om vikten av att 

förhindra att föreskrifter och dylikt, i form av exempelvis ”Code of Conduct” -

regelverk enbart blir en papperstiger. Regelverket måste återspeglas i företagens 

klananda, i dess recognition rules. De senaste årens redovisningsskandaler har 

inneburit att det fenomen vilket French benämner CID har aktualiserats och studerats 

med avsikt på revisionsbranschen. Branschen har verkligen börjat ta den moraliska 

aspekten av företagskultur på allvar då man kommit att inse att kostnaden för att 

negligera detta område kan bli ödesdigra för revisionsbyråerna. Våra 

respondentföretag har under en längre tid arbetat med såväl den formella strukturen 
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som recognition rules / klananda. Våra respondenter tillstår dock att arbetet med 

dessa frågor ofta marginaliserats då yrkeskåren länge inte har varit särskilt påpassad 

och därmed inte heller utsatta för tryck, från vare sig media, klienter eller 

myndigheter. På grund av att byråerna inte upplevt någon extern press har de ofta haft 

en formalistisk syn på arbetet med företagsetik, men här har det skett förändringar 

under senare år. Förändringarna vilka började i USA efter redovisningsskandalerna, 

och har sedan spridit sig till Europa, där de enligt våra respondenter har intensifierats. 

 

Att ha en moraliskt högtstående företagskultur tjänar inte bara som en försäkring 

gentemot händelser av skandalkaraktär utan också som ett utmärkt konkurrensmedel 

då man som klientföretag varken vill bli förknippad med en revisions-/konsultbyrå 

vilken är inblandad i redovisningsskandaler eller själv riskera att utsättas för sådana 

på grund av brister i oberoende och kompetens hos revisorn. En funktion vilken 

framhävs av våra respondenter. Revisionsbyråerna gör i dagsläget allt för att skydda 

det egna varumärket från att smittas av negativ publicitet vilken emanerar från ovan 

nämnda typer av skandaler och tvivelaktiga situationer. 

 

6.3.3 Optimalt etiskt ansvar 

En central fråga inom det företagsekonomiska området är hur långtgående etiskt 

ansvar företaget bör ta för att nå ett optimum mellan de interna såväl som de externa 

kraven på lönsamhet respektive att bedriva verksamheten på ett etiskt försvarbart sätt. 

Det måste även finnas en balans mellan de kort- och långsiktiga ekonomiska risker 

man löper genom ett amoraliskt/omoraliskt handlande och den potentiella vinsten 

vilken man vill tillgodogöra sig genom sitt risktagande.  

 

Revisionsbranschen utgör något av ett särfall då företagen måste hålla en 

förhållandevis hög etisk nivå för att alls kunna säkra sin fortlevnad i det längre 

perspektivet. Om vi relaterar frågeställningen till Carrols etiska pyramid (se vidare 

kap. 4.3.2) så finner vi att pyramidens två understa nivåer; ekonomiskt- och juridiskt 

ansvar måste vara uppfyllda för att alls kunna bedriva revisionsverksamhet.  
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De juridiska begränsningar som existerar för yrkeskåren är en så pass central del av 

yrkesrollen att den juridiska nivån helt enkelt måste uppfyllas för att långsiktigt kunna 

verka inom branschen. I enlighet med ovan förda resonemang kan vi ännu en gång 

konstatera att det finns anledning att det på grund av det europeiska rättsystemets 

utformning låta den juridiska och den etiska nivån flyta samman.  

 

Revisionsbranschen domineras sedan många år av ett fåtal multinationella revisions- 

och konsultbolag vilka erbjuder sina klienter i det närmaste identiska tjänster i en 

bransch inom vilken det råder en knivskarp konkurrens företagen emellan. Våra 

respondenter talar här om varumärkets betydelse för att skilja ut sig från och höja sig 

över konkurrenterna. Flera av respondenterna talar om vikten av att bygga sitt 

varumärke med alla till buds stående medel för att långsiktigt kunna hävda sig i 

konkurrensen. Ett av de medel våra respondentföretag använder sig av är filantropisk 

verksamhet i form av välgörenhet i vilken man sponsrar högskolor, kårer, idrott, 

forskning och mycket annat, allt för att uppfattas som en god samhällsmedborgare. 

Snart sagt alla större företag ägnar sig åt någon form av välgörenhet, 

sponsorverksamhet eller annan filantropisk verksamhet i någon utsträckning. Det som 

gör denna verksamhet viktigare för revisionsbranschen än för många andra branscher 

är att de har högre krav på sig att uppfattas som goda samhällsmedborgare på grund 

av yrkets natur, samt att de är mycket starkt beroende av sitt varumärke för att trygga 

sin långsiktiga fortlevnad.  

 

Att säga att den moderna revisionsbyrån per definition uppnår pyramidens högsta 

nivå vore att överdriva, men faktum kvarstår att de revisionsbyråer hos vilka vi 

inhämtat våra empiriska data ifrån, strävar samtliga efter att ta på sig ett filantropiskt 

ansvar i någon utsträckning. För att kunna ta på sig ett filantropiskt ansvar måste man, 

enligt Caroll, ha ett moraliskt ledarskap, vilket vi anser stämma väl in på 

revisionsbranschen då något annat än ett moraliskt ledarskap aldrig kommer att kunna 

fungera i ett längre tidsperspektiv. Ett moraliskt eller åtminstone amoraliskt ledarskap 

har visat sig vara helt nödvändigt för att överleva, något som inte är lika tydligt i 

Sverige och Europa som i USA där ett omoraliskt ledarskap uppenbarligen kan 

komma att leda till skadestånd i mångmiljardklassen. I och med att samtliga företag vi 

arbetat med är multinationella spelar det dock ingen större roll huruvida de är 
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stationerad i Sverige eller i USA avseende konsekvenserna av ett stort skadestånd i 

USA. 

 

6.3.4 Ledningens kontroll 

De företag vilka ingår i vår undersökning är samtliga organiserade i enlighet med 

delägarprincipen. Företagen är ansvarsmässigt decentraliserade då varje delägare 

åtnjuter en hög grad av självständighet och autonomi vilket gör det svårt tala om 

någon enhetlig ledning för dessa företag i ordets traditionella mening.  

 

Donaldsons postulerar enligt ovan (se vidare kap. 4.3.2) att man endast kan hålla 

företaget moraliskt ansvarigt i relation till ledningens övergripande kontroll över de 

handlingar vilka vidtas i företagets namn av dess anställda. Problemet för 

revisionsbranschen är att det är mycket svårt för en centraliserad ledningsgrupp att 

utöva kontroll över personalen i allmänhet och de övriga delägarna i synnerhet. Detta 

faller sig naturligt i och med att verksamheten är organiserad i en delägarstruktur 

vilket enligt ovan leder till en hög grad av decentralisering. En av våra respondenter 

belyser problematiken genom sitt svar på frågan huruvida han personligen känner till 

eller har upplevt att företaget han arbetar på har åsidosatt regler, brutit mot lagar, 

etiska regler eller åsidosatt och handlat i strid med företagets policys. Respondenten 

svarar enligt följande att:  

 

”Information om de eventuella stora risker som tas inom firman når sällan längre än 

den påskrivande revisorn vilket i allmänhet är en delägare och eventuellt någon inom 

dennes arbetsgrupp, om risktagandet inte upptäcks av någon annan inom firman 

förstås. Detta behöver i sig inte leda till att förseelsen kommer att rapporteras vidare”. 

 

Vi finner bristen på övergripande kontroll över de anställdas moraliska handlingar 

uppseendeväckande i en bransch där etiskt och moraliskt försvarbart handlande är ett 

oeftergivligt krav på yrkesutövaren. Revisionsbranschen är dessutom speciell 

såtillvida att det inte spelar någon roll i vilken utsträckning ledningen har kontroll 

över de anställdas handlingar, då ledningen såväl som företaget som helhet kommer 

att betraktas som ansvarigt för varje enskild medarbetares handlingar såväl juridiskt 

som etiskt i allmänhetens ögon.  
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Ur ett ansvarsfördelningsperspektiv är delägarorganisationsformen helt klart 

problematisk då företaget som helhet, det vill säga varje enskild medarbetare och 

delägare, kommer att bli lidande för det olämpliga handlande vilket den enskilde 

revisorn gör sig skyldig till. Det blir här fråga om en slags kollektiv bestraffning för 

de misstag vilka begåtts av en enskild person över vilken ledningen inte haft något 

inflytande. Detta är ännu ett argument för att våra respondentföretag skall och måste 

ta den etiska problematiken på allvar då konsekvenserna av att marginalisera 

problematiken kan komma att bli ödesdigra. 

6.4 Personlig etik 
Den personliga etiken har enligt ovan förda resonemang visat sig vara av stor vikt, 

inte bara på ett personligt plan utan även på organisations- och branschplanet. En 

omoralisk revisors oetiska och brottsliga handlingar kan enligt ovan få långtgående 

och ödesdigra konsekvenser för såväl revisionsbyrån, klienten och branschen som 

helhet. Efter att ha studerat revisorns etiska situation och dess problematik har vi 

funnit att det inte finns någon universell mall för hur ”den perfekta revisorn” skall 

resonera.  

 

Den deontologiskt resonerande revisorn 

Det finns från bransch- och myndighetshåll ett tryck på revisorn att resonera 

deontologiskt med utgångspunkt i det minst sagt omfattande regelverk vilket existerar 

i form av lagar och rekommendationer. Myndigheter och lagstiftare har ett intresse av 

att revisorn fokuserar på yrkets övervakande aspekter, att hon är skattemyndighetens 

och aktieägarnas förlängda arm. Denna intressesfär resonerar Kantianskt, i enlighet 

med det kategoriska imperativet, honnörsordet är pliktkänsla (se vidare kap. 3.5.1) 

Flera av våra respondenter talar om svårigheten att leva upp till den roll vilken 

revisorn åläggs från myndighetshåll. En av våra respondenter ondgör sig över de 

ständigt ökande krav vilka ställs på revisorsrollen: 

 

 ”Man måste som revisor i det närmaste vara en övermänniska för att leva upp till 

omvärldens och myndigheternas krav.” 

 

Respondenten har helt klart en poäng här då man ställer kantianska/deontologiska 

krav på revisorn att agera oberoende och alltid sätta samhällets nytta i främsta rum 
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oavsett om hennes egna intressen blir lidande. Sammanfattningsvis kan sägas att det 

från myndigheter och allmänhet ställs krav på revisorn att handla i högsta grad 

osjälviskt.  

 

Den utilitaristiskt resonerande revisorn 

Från klienten och i viss utsträckning även från den byrå vilken revisorn arbetar på 

finns ett tryck på att revisorn skall handla och resonera utilitaristiskt. I denna 

intressesfär är den ekonomiska aspekten den centrala och den måste tas hänsyn till i 

minst lika hög utsträckning som regler och lagar. Klienten har nästan alltid intressen 

vilka strider mot de deontologiska lagar och regler som existerar på området. Om inte 

annat så har klienten i allmänhet ett intresse av att betala så lite skatt som möjligt och 

önskar få så många avdrag som möjligt godkända av revisorn vid bokslutet, men bara 

så länge det leder till att han inte risker att bli eftertaxerad. Den typiska klienten ser 

till konsekvenserna av revisorns handlande i första hand och inte egenvärdet av att 

följa lagar och regelverk.  

 

Revisionsbyrån 

Den revisionsbyrå för vilken revisorn arbetar ställer i viss utsträckning utilitaristiska 

krav på revisorn då man i första och sista hand måste ha byråns resultat för ögonen, 

man måste uppfylla det första steget i Carrols pyramid (se vidare kap. 4.3.2). Vi har 

tidigare talat mycket om revisionsbyråns intresse av att agera etiskt men för att som 

revisor avancera inom företaget måste den anställde som en av våra respondenter 

uttryckte sig ”ibland vara beredd att ta risker”. Vad respondenten syftar på är det 

faktum att revisorn ofta inte kan vara 100%-igt säker på att det inte förekommer några 

oegentligheter i den revisionsberättelse vilken han undertecknar.  

 

Respondenten fortsätter att tala om hur denna problematik är särskilt aktuell vid 

revision av större bolag där det inte är möjligt för revisorn att vara säker bortom alla 

rimliga tvivel på att inga oegentligheter förekommer. Respondenten fortsätter genom 

att konstatera:  

 

”Att den enskilda revisorn i praktiken inte kan utföra ett perfekt jobb såtillvida att hon 

inte rimligtvis kan ha en full insikt i det företag hon reviderar, på grund av bolagets 

storlek.”  
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Den moderna revisorn ”hoppar från uppdrag till uppdrag utan tid för reflektion, 

ibland är det bara att blunda och hoppas på det bästa” som en av våra respondenter 

uttrycker sig.  

 

Som enskild revisor utsätts man på grund av ovanstående förutsättningar för 

frestelsen att inte kontrollera fullt så mycket som man har möjlighet att göra men 

förmodligen tillräckligt för att uppfylla de krav vilka lagstiftningen ställer på den 

utförda revisionen vid en ytlig granskning.  

 

Den gyllene medelvägen 

Filosofen David Hume talar om den ”förnuftige kanaljen” (the sensible Knave) (se 

vidare kap. 3.4) som alltid aktar sig noga för att bryta mot regler; såväl kodifierade 

(exempelvis lagrum) som implicerade (det sociala kontraktet, exempelvis: god 

yrkessed och praxis) vilken enligt ovan förda resonemang torde utgöra ”den perfekta 

revisorn”. Denna revisor uppfyller de deontologiska kraven, om än med nöd och 

näppe. Samtidigt hon gör allt som står i hennes makt för att kringgå regelverket i så 

hög utsträckning som möjligt, med avsikt att maximera sin personliga och därmed 

även klientens och företagets vinning. 

 

Vi frågade våra respondenter vad de ansåg om Humes ”förnuftiga kanalje” genom att 

fråga dem huruvida de ansåg att denna fiktiva person skulle kunna tänkas utgöra ”den 

perfekta revisorn”. Våra respondenter ansåg att så var inte fallet av flera anledningar. 

För det första så har vi i Europa enligt ovan ett lagrum vilket tar sin utgångspunkt i 

det sunda förnuftet, vilket gör det svårt för revisorn att veta när hon rör sig i gråzonen 

och när hon faktiskt begår ett lagbrott vilket vid upptäckt kommer att leda till 

negativa konsekvenser för såväl revisorn som klienten och det företag där hon 

arbetar. Våra respondenter är rörande eniga om att det med tanke på det europeiska 

rättssystemet i princip är omöjligt att balansera på gränsen till det olagliga under en 

längre tid och menar att man förr eller senare kommer att ”gå fel” och begå ett brott.  

 

En annan anledning som en av våra respondenter tar upp är det faktum att den sociala 

kanaljen alltid kommer att sätta sitt eget bästa i första rummet, framför företagets, 

sina medarbetares, sina klienters och yrkeskårens. Detta kommer oundvikligen leda 
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till att företagets intressen blir lidande till förmån för den enskilde revisorns. En av 

våra respondenter jämför karriärstegen inom sitt företag med att göra affärer:  

 

”Det är ok att göra en snabb karriär liksom det är tillåtet att göra en god affär. Det är 

dock inte ok att göra en så god affär att du agerar oetiskt gentemot din affärspartner 

liksom det inte är ok inom vår firma att göra karriär på andras bekostnad”.  

 

En revisor bör således ha en etik vilken sträcker sig utöver lagrummet och respekten 

för de deontologiskt utformade regulativa regler som existerar på området. För att 

vara en i sanning ”bra” revisor bör man vara moralisk och sikta mot den etiska och 

den filantropiska nivån i Carrols pyramidmodell snarare än amoralisk som nöjer sig 

med att nå upp till den juridiska nivån i densamma. 

 

Den personliga etiken som buffert 

Den personliga etiken har för revisorn en roll att spela som buffert mellan de olika 

sfärer vars intressen revisorn oundvikligen måste ta hänsyn till. Vi menar att 

människans tre etikorgan (se vidare kap. 3.3) är ett av revisorns främsta redskap för 

att balansera den problematik vilken finns inbyggd i hennes yrkesroll, kanske rent av 

det viktigaste.  

 

Varken den utpräglat deontologiska eller den utpräglade utilitaristiska etiken har 

egentligen enligt ovan i sig själv visat sig tillräckliga för att tillfredställa den etiska 

problematik vilken revisorn måste befatta sig med. För att tillgodose alla intressenter 

bör man enligt vår mening begagna sig av den blandskola vilken Moore förespråkar i 

kombination av den kansktianska gyllene regeln ”du skall göra mot andra som du vill 

att andra skall göra mot dig”. 
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7 Slutsatser 
Avslutningsvis har vi sammanfattat de slutsatser som kan härledas ur uppsatsens 

analyskapitel. 

 

Vår avsikt med analysen har genomgående varit att undersöka och förstå om och i så 

fall hur etik vägs in i revisorns resonemang vid beslutsfattande samt vilken roll etiken 

spelar på en bransch- och företagsnivå. Som bakgrund till vårt ämnesval finns de 

redovisningsskandaler vilka skakat revisionsbranschen under senare år, skandaler 

som bland annat har resulterat i skärpta lagar och förordningar och därmed lett till ett 

ökat tryck på revisionsbranschen.  

 

Från vår undersökning har vi dragit slutsatsen att de revisionsbyråer vilka vi 

undersökt har börjat inse vikten av ett etiskt handlande vilket sträcker sig utöver 

lagrummet, både för att återvinna det förtroende som branschen förlorat på grund av 

ovan nämnda skandaler och som ett konkurrensmedel i en allt hårdare bransch.  

 

I dagens samhälle finns numera på grund av ovan nämnda skandaler en medvetenhet 

om vikten av att revisorns arbete utförs på ett etiskt godtagbart sätt, samt av att säkra 

revisorns oberoende. Problemet för revisorn ligger i att hon inte bara har etiken och 

oberoendet att ta hänsyn till, utan hon står även under tryck från klienter och 

revisionsbyrån där hon arbetar att prestera ett ekonomiskt godtagbart resultat, vilket i 

sig gör revisorns roll problematisk.  

 

Det räcker dock inte för revisorn att vara faktiskt oberoende utan hon måste även vara 

synbart oberoende. Det är av stor vikt att allmänheten inte har någon anledning att 

misstänka att en beroendesituation föreligger. Detta eftersom byråerna inte vill bli 

förknippade med oetiskt handlande eller andra oegentligheter som kan leda till att 

revisionsbyråns varumärke förlorar värde. Värdet av varumärket kan även relateras 

till klienten vilken sannolikt inte vill anlita en revisionsbyrå vilken är förknippad med 

skandalöst och oetiskt handlande.  
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Våra respondentföretag anser att det är av stor vikt att betraktas som goda 

samhällsmedborgare, vilket de försöker uppnå genom att agera som ett föredöme och 

ta sitt etiska och filantropiska ansvar. Vi har under arbetets gång kommit till 

slutsatsen att det är av särskild vikt för våra respondenter att anstränga sig för att 

uppfattas som etiskt och filantropiskt ansvariga, vilket förhoppningsvis framkommer i 

vår analys. 

 

En bra grundläggande etisk värdegrund hos de anställda är av stor vikt, på grund av 

att det inom revisionsbranschen finns en ägar- och ledningsstruktur bestående av ett 

stort antal partners vilket kan komma att leda till en bristande övergripande kontroll 

av de anställdas moraliska handlingar. Detta är även en av anledningarna till att man 

på revisionsbyråerna har ett intresse av att införa väl fungerande interna 

kontrollmekanismer för att förhindra att oetiska såväl som direkt olagliga handlingar 

utförs i företagets namn. 

  

Efter genomförda intervjuer har vi märkt att det har blivit svårare och svårare för 

revisorerna att efterleva all de lagar och regler som existerar på området, vilka 

dessutom är stadda i ständigt förändring. Det faktum att revisorn samtidigt måste 

tillgodose alla intressenter och väga in riskerna för sig själv, klienten, yrkeskåren, den 

byrå vilken revisorn arbetar på och övriga intressenter, mot varandra för att försöka 

uppnå ett moraliskt optimum, godtagbart för alla inblandade parter. För att en revisor 

ska klara alla dessa uppgifter samtidigt krävs det egenskaper såsom stor kompetens 

och hög integritet eller som en av våra respondenter uttrycker sig; man måste som 

revisor i det närmaste vara en övermänniska för att leva upp till omvärldens och 

myndigheternas krav. 

 

En slutsats vi dragit efter genomförda intervjuer är att revisorskåren har ett uttalat 

intresse av att försöka avhjälpa eventuella oegentligheter och problem internt såväl 

inom branschen som inom de enskilda företagen. Man vill undvika att dålig publicitet 

och ”badwill” förknippas med varken den egna personen, yrkeskåren eller företaget, 

vilket kan ta sig uttryck i att man ”håller varandra om ryggen” vid en upptäckt av 

oegentligheter och oetiskt handlande bland kollegorna. Detta är inget ovanligt i vårt 

samhälle i stort eftersom det finns inom de flesta yrkeskategorier, och som en av våra 

respondenter säger; ”man är ju inte mer än människa”. Problemet för 
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revisionsföretaget är dock att ett sådant förfarande inte får urarta och smitta hela 

företagskulturen, eftersom det är när man har en sådan omoralisk klananda inom 

företaget som handlingar vilka kan komma att leda till ytterligare 

redovisningsskandaler blir möjliga. Detta är svårt att kontrollera eftersom man har en 

organisationsstrukter vilken är uppbyggd kring delägare vilka var och en åtnjuter en 

hög grad av autonomi.  

 

Vi anser sammanfattningsvis att revisionsbyråerna inte bara kan betraktas som 

moraliska subjekt utan att de måste och skall betraktas som sådana. Ett påstående 

vilket vi finner stöd för i dagens debatt, de senaste årens redovisningsskandaler och 

de skärpta regelverk vilka har blivit en konsekvens av de oetiska och brottsliga 

handlingarna. Det krävs för att revisionsbranschen skall förbli en livskraftig bransch 

att det fåtal stora företag vilka verkar inom området tar sitt etiska och filantropiska 

ansvar. Om så inte är fallet kommer revisorsyrket komma under ett sånt tryck från 

lagstiftare, allmänhet och media att yrkesrollen som revisor kommer bli en betydligt 

svårare än den redan är. En sådan utveckling har dock redan tagit sin början och 

betraktas med oro hos våra respondenter vilka känner trycket i form av uppstramade 

och utökande regelverk, bestämmelser, lagstiftning och andra påbud i kombination 

med en mer rigorös kontroll av byråernas såväl som de enskilda revisorernas 

förehavanden. Våra respondenter tillstår att det enda sättet att vända utvecklingen är 

att man inom branschen lyckas förhindra redovisningsskandaler i stil med Enron och 

det är i detta arbete som vi anser att etiken är ett oundgängligt hjälpmedel vilket har 

en fundamental roll att spela för revisorsrollens framtida utveckling. 
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8 Förslag till vidare studier 

Nedan har vi kortfattat redogjort för tre förslag till vidare studier. Uppslag vi fått  

under det fortlöpande arbetet med uppsatsen. 

 
 

Case Study 

Genomförande av en fallstudie där man studerar en revisors/revisionsbyrås väg till 

beslut för att se om de etiska perspektiven är aktuella i den omfattning vilken vår 

analys och våra slutsatser indikerar.   

 

Mindre revisionsbyråer 

Hur de etiska aspekterna beaktas i mindre revisionsbolag där problematiken är en helt 

annan på grund av bristen på organisationsstruktur och varumärke samt 

klientföretagens storlek.  

 

En jämförande studie  

En jämförande studie mellan det svenska och det amerikanska regelverket vilket 

revisorer har att rätta sig efter. Med utgångspunkt i den skillnad vilken föreligger i de 

bägge rättsystemen. 

 

 

 

 



 73

Referenser 
 
Andersen, Ib, 1998. Den uppenbara verkligheten: val av samhällsvetenskaplig metod.                         

     Lund:studentlitteratur.  

Artsberg, Kristina, 2003. Redovisningsteori: - policy och - praxis. Malmö; Liber     

     Ekonomi. 

Bergkvist, Lars - Wahlund, Richard - Wärneryd, Karl.Erik – studieförbundet  

     Näringsliv och samhälle, 1994. Etik och Finanser. Stockholm: SNS Förlag. 

Bergman Marcus, Carina – Holm, Anders, 2003. ”FAR:s nya yrkesetiska regler”.  

     Balans nr 5/2003, sidan 38. 

Brytting, Tomas, 1998. Företagsetik. Malmö: Liber Ekonomi.  

Brytting, Tomas - De Geer, Hans - Silfverberg, Gunilla, 1993. Moral i verksamhet;  

     Ett etiskt perspektiv på företag och arbete. Köping: bokförlaget Natur och Kultur. 

Carrol, Archie B, 1991. The Pyramid of corporate social responsibility: Toward the  

     moral   management of organizational stakeholders. Business Horizons. July-Aug:  

     39-48. 

Dahmström, Karin, 2000. Från datainsamling till rapport: att göra en statistisk  

     undersökning. Lund: studentlitteratur. 

Davis, Nancy, 1993. Contemporary deontology. I  Singer, Peter (red), A Companion 

to  

     ethics. Oxford: Blackwell Publishers, 205-218. 

De George, Richard T, 1986. Business Ethics. New York: Macmillan Publishing  

     Company. 

Donaldson, Thomas (1982:30). “Corporations and morality”. Englewood Cliffs, N.J:   

     Prentice-Hall. 

Edenhammar, Hans, 2002. ”Efter Enron: tuffare revisorer bättre än tuffare regler”,  

     Balans nr 2/2002, sidan 8f. 

Engerstedt, Urban – Strömqvist, Anders, 2003. ”Revisorns opartiskhet och  

     självständighet – en jämförelse mellan gamla och nya oberoenderegler. Balans nr  

    10/2003, sidan 36f. 

Eriksson, Lars.Torsten – Wiedersheim, Paul Finn, 1991. Att utreda, forska och  

     rapporter. Malmö: Liber ekonomi/Almqvist & Wiksell. 

 



 74

Etik: en introduktion, serietitel Etiska vägmärken 1101-0398, 1989. Upplaga 1.  

     Stockholm: statens medicinsk - etiska råds allmänna förlag. 

FAR = Föreningen auktoriserade revisorer, 2002. Regler om revisorer och revision.  

     Stockholm: FAR förlag AB. 

FARs nya yrkesetiska regler, (juli, 2003) 

FAR:s Samlingsvolym, 2003. Stockholm: FAR förlag AB   

French, Peter A, 1984. Collective and Corporate Responsibility.  New York:  

     Columbia University Press. 

Friedman, Milton, 1970. The social responsibility of business is to increase its profits.  

     New York Times Magazine. 13 September: 32-33, 122-126. 

Hansson, Hans Ingvar, 1986. Affärslivet och moral. Stockholm: Liber. 

Hobbes, Thomas, 1909, ursprungligen 1651.  Leviathan. Oxford: Clarendon Press.  

Holme, Idar Magne - Solvang, Bernt Krohn, 1991. Forskningsmetodik: om kvalitativa  

     och kvantitativa metoder. Lund: studentlitteratur. 

Holmquist, Bengt, 2002. ”Efter Enron: plötsligt handlade många av rubrikerna om  

     revisorer, Balans nr 2/2002, sidan 10. 

Hume, David, 1902, ursprungligen 1751.  Enquiry Concerning the Principles of  

     Morals. Ed. L.A. SelbyBigge, 2nd edn, Oxford: Clarendon Press.  

Jackson, Jennifer, 1996. An Introduction to Business Ethics. Oxford: Blackwell  

     Publishers Ltd. 

Kant, Immanuel,1972. Det kategoriska imperativet, i Grenholm, C-H, Hemberg, J. & 

Holte, R. (red) Etiska texter. Stockholm: Verbum. 

Koskinen, Lennart, 1995. Vad är rätt? – Handbok i etik. Sverige: Prisma bokförlag. 

Ljung, Cecilia – Stetter, Carljohan, 2000. ”Så tycker revisorerna om den lagstadgade  

     anmälningsplikten”, Balans nr 8-9/2000, sidan 20f. 

Lundquist, Lennart, 1993, Det vetenskapliga studiet av politik. Lund:studentlitteratur. 

Maurice, Jack, 1996. Accounting ethics. London: Pitman.  

Merriam, Sharan B, 1994. Fallstudien som forskningsmetod. Lund:studentlitteratur.  

Moore, George Edward, 1903/1968. Principia Ethica. Cambridge: Cambridge  

     University Press. 

Nylén, Ulrika, 1996.  Gott och ont I affärslivet: Utveckling av ett etiskt perspektiv på  

     företags relationer med aktörer. Studier i företagsekonomi, Umeå Universitet  

     1996. 

O’Neill, Onora, 1993, “Kantian ethics”. I Peter Singer (red), A companion to ethics.  



 75

     Oxford: Blackwell Publisher, 175-185. 

Patel, Runa - Davidson, Bo, 1994. Forskningsmetodikens grunder; att planera,  

     genomföra och rapportera en undersökning. Lund: studentlitteratur.  

Rawls, John, 1972. A theory of justice. Oxford: Clarendon. 

RNFS 1996:1. Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov.  

Rosenberg, Göran, 2000. ”Revisorerna, etiken och den ekonomiska brottsligheten”,  

     Balans nr 8-9/2000, sidan 25f. 

Tuleja, Tad, 1988. Etik i affärsvärlden. Stockholm: Svenska Dagbladets Förlags AB. 

 
Muntliga Källor 
 
Corvellec, Hervé. (2003-11-04). Föreläsning; ”Etik i företagsvärlden”  
 
Elektroniska källor 
 
Dagens Nyheter, (2002-11-16) 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=77808 

 

Dagens Nyheter, (2002-06-09) 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=26051 

 

Dagens Nyheter, (2002-06-15) 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=28098  

 

http://www.set-revision.se/f_taget.htm 2003-11-23 

 

http://www.pwc.com/se/swe/main/home/index.html 2003-11-23 

 

http://www.ey.com/GLOBAL/content.nsf/Sweden/Home 2003-11-23 

http://www.deloitte.com/dtt/home/0%2C2334%2Csid%25253D5721%2C00.html 

2003-11-23. 

 
 



 76

Bilaga 1: Fakta om respondenternas arbetsgivare 
 

SET revisionsbyrå 

SET har i Sverige 12 kontor, mestadels runt Stockholm, Göteborg och 

Öresundsregionen. Byrån har totalt ett par hundra anställda, varav var fjärde är 

auktoriserad revisor. Förutom revisionstjänster erbjuder de även finans- och 

skatterådgivning. SET ingår även i ett större internationellt nätverk av revisorer och 

organisations- och managementkonsulter vid namn Pannell Kerr Forster och PKF 

worldwide. Nätverket har över 300 kontor i cirka 90 länder114.  

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers  (ÖPWC) 

Fusionen 1999 mellan Öhrling Coopers & Lybrand och Price Waterhouse, var enbart 

en i raden av många olika fusioner som ledde fram till den revisionsbyrå vi känner till 

idag, Öhrlings PricewaterhouseCoopers. ÖPWC är en av de största revisionsbyråerna 

i Sverige med sina 3000 medarbetare och 130 kontor. Internationellt har de 120 000 

medarbetare i 139 länder.  

 

Verksamheten i Sverige bedrivs utifrån två enheter; dels Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers AB som är mer inriktat på svenska företag/organisationer 

och lokala företag, dels PricewaterhouseCoopers AB som har de större noterade 

svenska globala företagen. De har ett brett spektra av affärsområden med bland annat 

revision, riskhantering, corporate finance och skatterådgivning115. 

 

Ernst & Young (E&Y) 

E&Y är en byrå med 1700 anställda i Sverige  och 103 000 globalt i världen. De har 

75 kontor i Sverige och 670 kontor internationellt i 140 länder. Deras tjänster 

inbegriper revision, affärsrådgivning och skatte- och transaktionsrådgivning116.   

 

                                                 
114 http://www.set-revision.se 
115 http://www.pwc.com/se/swe/main/home/index.html 
116 http://www.ey.com/GLOBAL/content.nsf/Sweden/Home 
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Deloitte  

1984 inledde Deloitte sin historia genom en sammanslagning mellan fyra olika 

revisionsbyråer. Sedan följde ett antal olika fusioner och år 2002 gick Andersen 

revisionsbyrå samman med Deloitte & Touche. Några månader senare bestämde de 

sig för att ändra namn till Deloitte.  

 

Deloitte har idag 110 anställda på 140 olika orter i Sverige och 120 000 anställda i 

150 olika länder. Några av deras affärsområden förutom revision är affärsjuridik, 

verksamhetsstyrning och outsourcing av ekonomiska funktioner117.   

 

 

                                                 
117 http://www.deloitte.com/dtt/home/0%2C2334%2Csid%25253D5721%2C00.html 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
1. Vilken sorts etik anser Ni att Ni lägger mest vikt vid när det gäller 

beslutsfattande vid oberoendefrågor? Rangordna de tre alternativen som vi 
informerar om. Varför anser Ni att denna etik är viktigast? 

 
2. Vilken utbildning inom etik har Ni? Förekommer det någon 

vidareutbildning? 
 
3. Vid rekryteringsförfarandet tas det någon hänsyn till den sökandes etiska 

värderingar? På vilket sätt tar man reda på det? 
 

4. Förutom kompetensmässigt vilka karaktärsdrag anser Ni att en revisor ska 
besitta? 

 
5. Anser Ni att det föreligger någon lojalitetskonflikt mellan Er och Er 

arbetsgivare vad gäller etik. Hur hanterar Ni detta? 
 

6. Finns det samstämmighet mellan Ert eget samvete, empati, sunt förnuft 
och de praxis och regler som finns? Om inte hur hanterar Ni detta? 

 
7. Tänker Ni någon gång på konsekvenserna, för tredje person, av de etiska 

beslut Ni tar? 
 

8. Vad hade Ni gjort om Ni hade upptäckt en kollega som gör fel/är jävig? 
 

9. Hur länge har Ni arbetat som revisor? 
 

10. Hur upplever Ni er yrkesroll med tanke på de etiska dilemma som Ni 
dagligen ställs inför? 

 
11. Hur har yrkesrollen förändrats under åren? 

 
12. Om Ni inte hade utbildat Er till revisor, vad hade Ni då utbildat Er till? 

 
13. Tar man med sig yrket hem? Är man revisor även på fritiden? 
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Bilaga 3: Jävslagen – ”Förbjudna handlingar” 
Lagstiftarna stadgar i Aktiebolagslagen att revisorns oberoende skall kunna uppvisas 

och man ställer i jävsreglerna upp ett antal situationer i vilka revisorn inte får befinna 

sig. Jävslagen är till skillnad från analysmodellen explicit till sin natur i och med att 

den består i uppställandet av ett antal förbud för revisorn vilka utgör en minimigräns 

för revisorns oberoende gentemot klienten, de förbud vilka ställs upp direkt i 

Aktiebolagslagen är följande118: 

 

1. Revisorn får ej äga aktier i det bolag han reviderar eller annat bolag i samma koncern. 

 

2. Får inte vara ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i bolaget vilket är föremål för 

revisionen eller i något av dess dotterföretag eller biträda vid bolagets bokföring eller 

medelsförvaltning eller bolagets kontroll däröver. 

 

3. Ej heller vara anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning gentemot 

bolaget eller någon som avses under punkt 2. 

 

4. Inte vara verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid 

grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver. 

 

5. Ej vara gift eller sambo med eller är syskon eller släkting med en person som avses under punkt 2, 

eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller 

 

6. stå i låneskuld till bolaget eller ett annat bolag i samma koncern eller har en förpliktelse som ett 

sådant bolag har ställt säkerhet för. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
118 FAR:s Samlingsvolym, (2003), sidan 52f. 
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Bilaga 4: Analysmodellens tre steg  

Steg 1: Identifiering av förtroendeskadliga förhållanden  

Inför varje uppdrag eller vid ändring under pågående så skall revisorn pröva om det 

finns någon orsak att misstänka jäv enligt de särskilda jävsreglerna eller om det finns 

något annat som kan beröra oberoendet. Det finns fem olika situationer som alltid ger 

upphov till att revisorn måste avböja eller avsäga sig uppdraget.  

 

• Egenintressehot: När revisorn eller någon i revisorsgruppen har ett direkt eller 

indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet så kan det föreligga ett 

egenintresse. Om man har ett affärsmässigt förhållande till sin klient kan detta vara en 

grund för att misstro revisorns avsikter. Det affärsmässiga kan bestå av innehav av 

värdepapper, investeringar eller lån. Det kan även innebära att revisionsbyrån är 

beroende av klienten då de har ett stort konsultarvode från dem. Ett exempel på ett 

indirekt egenintresse är när revisorn har ekonomiska intressen i ett företag som äger 

andelar i revisionsklienten.  

 

• Självgranskningshot: Att granska det man själv, eller någon annan i 

revisionsgruppen, innan har tagit ställning till genom att svara på frågor eller genom 

att ge råd är ett hot mot den opartiskhet som man måste besitta som revisor. Att lämna 

upplysningar om lagar och regler och hur man på bästa sätt ska tillämpa dem görs 

ofta av revisorn och även detta kan vara ett hot. Men ofta är det mindre 

ställningstaganden som man på ett enkelt sätt, exempelvis genom interna 

kvalitetskontroller, man kan visa inte har påverkat opartiskheten. Andra 

självgranskningshot som kan förekomma är om revisorn tidigare har haft anställning 

hos klienten eller om någon närstående till revisorn sitter i ledningen hos klienten.  

 

• Partsställningshot: Om man som revisor tagit ställning för eller emot i någon 

fråga rörande klienten och även företrätt honom kan det vara fråga om en 

partsställning. Till exempel om man som revisor företräder klienten vid deras kontakt 

med skattemyndigheterna i en skatteprocess. Det kan även vara att man företräder 

klienten vid köp eller försäljning av i företaget redovisade tillgångar. Men det måste 

vara ett uppdrag från klienten, det kan inte bara vara att man hjälper till genom att 

skicka in handlingar etc. 
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• Vänskapshot: Ett hot som kan uppstår är när revisorn är en vän eller har andra 

personliga kontakter med klienten eller någon i ledningen i organisationen. Även 

indirekt genom anhöriga ses som ett hot. Det kan även uppstå om revisorn eller någon 

i revisionsgruppen har haft uppdrag för klienten i många år.   

 

• Skrämselhot: Hot eller påtryckningar mot revisorn eller någon i hans närhet, från 

klienten eller annan som gör att revisorn känner obehag. Givetvis gäller inte detta vid 

vanligt ifrågasättande av revisorns uppfattning.  

 

Steg 2: Eliminering av förtroendeskadliga förhållanden  

Det behöver inte alltid leda till att revisorn måste avsäga sig eller avböja uppdraget. 

Det kan finnas bakomliggande omständigheter och man kan även vidta vissa åtgärder 

som gör att hoten mot opartiskheten och självständigheten försvinner. 

 

Omständigheterna i det enskilda fallet 

Det finns olika omständigheter som kan göra att det inte föreligger något hot fastän 

vissa ”kriterier” är uppfyllda. Nedan kommer exempel på när sådana omständigheter 

kan föreligga: 

 

• Affärstransaktioner mellan klienten och revisorn kan accepteras om det är 

vardagliga transaktioner och villkoren är desamma här som för alla andra. 

 

• Tidigare anställning hos klienten behöver inte medföra att revisorn måste 

avsäg/avböja sig uppdraget om anställningen var för några år sedan eller om 

arbetsuppgifterna inte hade något att göra med det som revisionen avser. 

 

• Även vänskapshotet kan överses om det är någon i revisionsgruppen som har 

kontakt med någon i klientens ledning, om han inte har något alls med 

revisionsuppdraget att göra. 

 



 82

Motåtgärder 

 Ibland räcker det att man gör, eller har gjort, motåtgärder för att hoten mot 

opartiskheten och självständigheten ska försvinna. Desto starkare hot desto starkare 

motåtgärd är det som preciseras om motåtgärden: 

 

• Informativa åtgärder kan räcka vid enklare fall. Att revisorn informerar om sitt 

ställningstagande är ett exempel på detta. 

 

• Byråinterna åtgärder när det är ett större hot kan interna kvalitetssäkringssystem 

räcka. Det kan bland annat innebära att vid en förtroenderisk så ber man om ett 

”andra utlåtande” från en annan revisor anställd hos byrån. 

 

• Externa åtgärder kan behövas kan vid allvarliga fall och då tar man exempelvis in 

en utomstående revisor som får göra en andra bedömning. 

 

Någon annan precisering angående åtgärder i lagen finns inte utan detta får prövas 

inom ramen för god revisorssed; RN: s praxis och domstolarnas avgöranden som 

baseras på revisionsorganisationernas utlåtanden.  

 

En revisor kan be Revisorsnämnden om förhandsbesked om de anser att det finns hot 

mot hans opartiskhet och självständighet. Detta för att kunna veta om han bör avsäga 

sig uppdraget eller avböja. Revisorsnämnden uttalar sig även om det finns åtgärder 

som revisorn kan vidta. Detta besked från nämnden är bindande men upphör att gälla 

om omständigheterna ändras119. 

 

Steg 3: Analysen dokumenteras 

I själva analysmodellen ingår ett krav på dokumentation av det som uppkommit under 

analysen. De olika hot som uppkommit ska dokumenteras och åtgärder som vidtagits 

för att eliminera dem är bland annat det som ska tas upp i dokumentationen. 

Dokumentationen ska senast vara inlämnad samtidigt som revisorn avger sitt 

uttalande angående det som granskats120. 

 

                                                 
119 FAR: regler om revisorer och revision, (2002), 420 ff.  
120 FAR: regler om revisorer och revision, (2002), sid. 421 ff 



 83

Bilaga 5: Definitioner 
 

Aktiebolagslagen: Aktiebolagslag (1975:1385) 

 

Etikkommitén: Är ett av kommittéarbetet inom FAR som verkar för utveckling på 

etikområdet inom revisionbyråbranschen. Man klargör innebörden av god yrkessed 

och har utarbetat de nya etiska reglerna och underhåller dessa. 

 

FAR: (Föreningen Auktoriserade Revisorer heter nu endast FAR). Är en 

intresseförening för auktoriserade och godkända revisorer samt kvalificerade inom 

revisoinsbyråbranschen. FAR utvecklar revisorsyrket och därtill hörande 

verksamhetsområden och ger stöd till revisionsbyråbranschen genom 

rekommendationer, uttalanden, utbildning och annat yrkesstöd - genom egna organ 

och dotterbolag. Visionen är att skapa intresse och förståelse för 

revisionsbyråbranschen samt normer och stöd för ledamöternas yrkesutövning och 

affärsverksamhet, så att ledamöterna och deras företag kan skapa värden för 

näringsliv och samhälle. 

 

FEE: (Fédération des Experts Comptables Europeéns). Europeisk sammanslutning av 

föreningar för revisorer och kvalificerade redovisningsekonomer. 

 

God yrkessed: God yrkessed kommer till uttryck i yrkesetiska regelverk och praxis. 

Den goda seden utvecklas i takt med de förändringar som sker i samhället och 

revisionsbyråbranschen.  

 

God redovisningssed: God revisorssed är etiska normer för hur revisorn uppträder i 

sin yrkesroll - både mot klienter och mot omvärlden i övrigt. God revisorssed 

inkluderar såväl god revisionssed som god redovisningssed. Skillnaden mellan dessa 

utgörs av att god redovisningssed är en norm för revisorn att granska mot medan god 

revisionssed är en norm för hur han skall gå tillväga. Men ytterst handlar det om varje 

revisors samvete, kompetens, erfarenhet, omdöme och noggrannhet.121 

 

                                                 
121 FAR: regler om revisorer och revision, (2002) 
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IFACs etiska regler: Av international Federation of Accountants, IFAC, utfärdade 

yrkesetiska regler för utlåtandeuppdrag i Code of Ethics for Professional 

Accountants, november 2001. 

 

Ledamot: Ledamot i FAR  

 

Revisionslagen: Revisorslag (2001:883) 

 

Revisionsföretag: En enskild näringsidkare som utövar revisionsverksamhet eller ett 

enkelt bolag, handelsbolag eller aktiebolag som en revisor utövar sådan verksamhet i. 

 

Revisionsklient: Den som anlitar en ledamot för ett lagstadgat revisionsuppdrag eller 

ett annat utlåtandeuppdrag. 

 

Revisionsgrupp: En grupp av företag i vilken minst ett revisionsföretag ingår och 

som på grund av ägarförhållanden, avtal eller administrativt samarbete eller av annan 

anledning får anses ingå i samma affärsmässiga gemenskap.  

 

Revisionsklient: Den som anlitar en ledamot för ett lagstadgat revisionsuppdrag eller 

ett annat utlåtandeuppdrag. 

 

Revisionsverksamhet: Verksamhet som består i sådan granskning av förvaltning 

eller ekonomisk information som följer av författning, bolagsordning, stadgar eller 

avtal och som utmynnar i en rapport eller någon annan handling som är avsedd att 

utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än uppdragsgivaren samt 

rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskning enligt 

tidigare. 

 

Risk Manegement: Processen att analysera och bedöma risker samt bestämma hur de bäst skall 

hanteras. 

 

Rådgivningsuppdrag: Uppdrag som avser annan rådgivning eller annat biträde än 

sådant som föranleds av iakttagelser vid granskningen i ett utlåtandeuppdrag.  
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Utlåtandeuppdrag: Granskningsuppdrag som följer av författning, bolagsordning, 

stadgar eller avtal och som utmynnar i en rapport eller någon annan handling som är 

avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än uppdragsgivaren 

samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskningen. 

 
 

 


