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FÖRORD 
 
Under arbetet med denna uppsats har vi fått värdefull hjälp av ett antal personer som vi 
härmed skulle vilja tacka. 
 
Först och främst vill vi rikta ett stort tack till våra respondenter som ställt upp och besvarat 
våra frågor. Vi vill även tacka våran handledare, opponenter samt övriga seminariedeltagare 
för att de med sina råd och tips hjälpt oss under uppsatsens genomförande. 
 
 
Luleå Tekniska Universitet, juni 2003 
 
 
 
Sara Norlund                                                                            Stina Eriksson 
 
 



 

SAMMANFATTNING 
 
Under senare år har intresset för etik ökat. Etiska regler och riktlinjer blir allt vanligare inom 
näringslivet, både inom företag och i olika yrkesgrupper. Våra syften med uppsatsen var att 
undersöka orsakerna till uppkomsten av FAR:s etikregler, hur de är skrivna samt vilken syn 
revisorer har på dem. Vi vill också undersöka vilka faktorer utöver FAR:s etikregler som 
påverkar det etiska beteendet hos revisorer samt på vilket sätt revisionsbyråerna arbetar för 
att främja etiskt beteende bland sina anställda. 
 
Den empiriska undersökningen genomfördes som personliga intervjuer med fem revisorer vid 
olika revisionsbyråer i Luleå. Resultaten av studien visar att revisorerna inte tittar i 
etikreglerna dagligen men att de finns med i deras referensram och utgör ett stöd i deras 
yrkesutövning. Troliga anledningar till att FAR:s etikregler togs fram är att ge revisorerna 
stöd och vägledning samt att stärka revisorernas förtroende hos klienter och intressenter. De 
faktorer som tycks påverka revisorernas beteende allra mest är företagskulturen samt 
ledningens beteende. För att främja etiskt beteende hos sina anställda verkar 
revisionsbyråerna främst satsa på de nyanställda, genom exempelvis utbildning där inslag av 
etik finns med. 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
During the past few years there has been an increased interest in ethics. Ethical rules and 
guidelines have become more and more common both within companies and in different 
professions. The purposes of this essay are to examine the reasons for the development of 
FAR´s rules of ethics for auditors, how they are written and what auditors think of them. We 
also want to examine which factors, beyond FAR´s rules of ethics, influence auditors ethical 
behavior and in what way audit firms work to foster ethical behavior among their employees. 
 
The empirical investigation was performed through interviews with five auditors at different 
firms. The study shows that even though the auditors don’t use the rules of ethics everyday, 
they are a part of their frame of reference and constitute a support in their work. Probable 
reasons for the development of FAR´s rules of ethics are that they should support and guide 
auditors and also strengthen the trust among clients and interested parties. Management 
behavior and business culture are factors that appear to have the biggest influence on auditors 
ethical behavior. In their work to facilitate ethical behavior, audit firms seem to devote most 
of their effort to newly employees, who get some ethical training through their education. 
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IINNLLEEDDNNIINNGG 

1 INLEDNING 
 
I detta inledande kapitel ges först en kort historisk bakgrund som visar att diskussionen kring etiska 
frågor inte är någon ny företeelse utan att den har pågått i årtusenden. Vidare förklarar vi 
innebörden av begreppet etik. Vi gör även en kort presentation av yrkesetiken samt gör kopplingar till 
revisorsyrket. Avslutningsvis presenterar vi syftet med vår uppsats. 
  
1.1 Bakgrund 
 
Etiken föddes när människor medvetet började ta ställning i frågor om hur man bör handla. 
Då uppstod ett behov av att motivera sin inställning och argumentera den inför andra1. En av 
de första etiklärarna som vi känner till är greken Sokrates som levde 400f.Kr. Sokrates lär ha 
sagt ”vi diskuterar ingen liten fråga, utan frågan hur vi bör leva” vilket visar att han tog etiken 
på allvar.2  
 
Som ämne är etik aktuellt, det finns idag ett stort etikintresse men också en utbredd osäkerhet 
när det gäller etik och moral. Vanligen aktualiserar etiken frågor om vad som är ett gott 
mänskligt liv, vår relation till andra människor och till tillvaron som helhet.3 Enligt Koskinen 
är en av de främsta anledningarna till att etikfrågorna aktualiserats i västvärlden den snabba 
teknikutvecklingen som erbjuder möjligheter som inte tidigare fanns och därmed aktualiseras 
frågan om vilket alternativ som skall/bör väljas4.  
 
Ordet etik kommer av grekiskans ethos och kan översättas med sed eller sedvänja. Ordet 
moral kommer från latinets moralis och betyder ungefär detsamma. I nutida moralfilosofi 
skiljs begreppen åt, moral betecknar handlingar och ställningstaganden det vill säga praktiken 
medan etik står för reflektionen över det moraliska handlandet och de moraliska 
ställningstagandena som en individ gör, alltså teorin. I vardagsspråket används begreppen 
dock oftast med liknande betydelse, de har trots allt ursprungligen samma innebörd. 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Etik hör samman med förtroende människor emellan. Den som gör vad andra upplever som 
oetiskt tappar man förtroendet för. Erfarenhet visar att det tar lång tid att bygga upp ett 
förtroende men det kan raseras över en natt.5 Under senare år har ett antal fall där 
yrkesutövare handlat moraliskt tvivelaktigt och ibland också olagligt uppmärksammats i 
Sverige. Detta har medfört att diskussionerna kring moraliska problem inom yrkeslivet ökat 
och är en av anledningarna till att intresset för yrkesetik vuxit. Det har blivit vanligt med 
kurser och konferenser där yrkesetik står på dagordningen.6 De flesta yrken exempelvis 
läkare, psykologer, advokater och revisorer har idag sina egna yrkesetiska regler. 
 
Yrkesetiken uttrycker den allmänna uppfattningen om vad som är ett ”riktigt” handlande i 
yrkesutövningen för en viss kår.7 Yrkesetiska regler kan utgöra ett stöd för dem som 
eftersträvar ett etiskt förhållningssätt i sin yrkesutövning. En yrkesetisk kod kan också ses 

                                                 
1 Statens Medicinsk-Etiskaråd. (1992). s 8.  
2 Collste, G. (1996). s 5. 
3 Ibid. 
4 Koskinen, L. (1995). s 15. 
5 Johansson, S-E., Jonsson, B. (1990). s 46. 
6  Collste, G. (1996). s 92. 
7  Fridman, B. (1985). s 47. 
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som en varudeklaration inför allmänheten, att kåren är beredd att arbeta enligt vissa etiska 
principer och bidra till det gemensamma bästa.8  
 
Revisionsbranschens grundläggande uppgift är att bidra till förtroendet för den ekonomiska 
information som lämnas av företag, organisationer och myndigheter. Eftersom revisorers 
arbete i hög grad bygger på förtroende för deras sakkunskap och objektivitet, är det mycket 
viktigt att byråernas medarbetare har en väl utvecklad etik.  För revisorerna är en effekt av 
vårt komplicerade samhälle att de ställs inför allt fler situationer, där frågor om god etik i 
handlandet blir viktiga och revisorerna måste vara medvetna om att det ligger i deras 
yrkesroll att omgivningen ställer höga etiska krav på dem.9 FAR är en förening för revisorer 
och specialister inom revisionsbranschen, dess styrelse har som hjälp i FAR ledamöternas 
yrkesutövning utfärdat ett antal etiska regler som alla som vill vara medlem i föreningen 
förbinder sig att följa. Reglerna ger inte svar på alla frågor som kan uppstå i ledamöternas 
verksamhet, och de gör därmed inte heller anspråk på att vara uttömmande.10  
 
Utöver etikreglerna har större revisionsbyråer ofta formaliserat i sin regelkodex vad som 
gäller inom och utanför byrån. Trots etikreglerna och byråers praxis går det inte att finna 
entydiga värderingar som grund för omdömen i etiska frågor, enskilda människor har olika 
värderingar och värderingarna ändras över tiden. Faktorer i yrkeslivet som kan skapa etiska 
värderingar och påverka beteendet är bland annat arbetsplatsens inflytande, dels från 
arbetskamraterna, dels genom ledningens signaler i form av instruktioner och eget 
handlande.11

  
Diskussionen ovan ger upphov till ett antal intressanta frågeställningar: Hur ser det ut i 
revisorsbranschen idag? Vad anser revisorer om FAR:s etikregler, är de för detaljerade, för 
tunna? Hur jobbar revisionsbyråerna med etiska frågor? Vilka faktorer anser revisorerna kan 
påverka det etiska beteendet? 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att: 
 

 undersöka hur FAR:s etikregler är skrivna, vad revisorer anser vara orsakerna till         
uppkomsten av dem, samt hur de uppfattar reglerna. 
 

 undersöka vilka faktorer utöver FAR:s etikregler som kan påverka det etiska beteendet 
 

 undersöka vad revisionsbyråer gör för att främja ett önskvärt etiskt beteende hos sina 
anställda 

                                                 
8 Collste, G. (1996). s 95. 
9 Fridman, B. (1985). s 47. 
10 FAR. (2002). s 1088. 
11 Johansson, S-E., Jonsson, B. (1990). s 46. 
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2 METOD 
 
I detta kapitel redogörs för vilket tillvägagångssätt vi använt för att uppfylla uppsatsens syften. 
Innehållet i kapitlet är till för att ge läsaren en förståelse för den metod vi använt samt en uppfattning 
om tillförlitligheten av de resultat som undersökningen genererat. 
 
2.1 Val av forskningsansats 
 
Val av forskningsansats handlar om att ta ställning till huruvida forskaren kommer att arbeta 
induktivt eller deduktivt samt om angreppssättet är kvalitativt eller kvantitativt. Nedan följer 
en kort beskrivning av de av de angreppssätt som använts i uppsatsen samt en kort motivering 
till valet av dessa. 
 
2.1.1 Kvalitativa och kvantitativa angreppssätt 
  
Hur en forskare angriper sitt problem är beroende på hans värderingar, synsätt och 
erfarenheter. Detta får naturligtvis konsekvenser för tillvägagångssättet och innebär att den 
ene forskarens arbetsmodell inte är den andres lik. Då en studie skall göras måste ställning tas 
till om undersökningen skall vara av kvalitativ eller kvantitativ karaktär. Patel och Tebelius 
hävdar att det under senare år har skrivits och diskuterats endel kring kvantitativ och 
kvalitativ forskning som om det vore frågan om två väsensskilda vetenskapliga realiteter. I 
verkligheten är det knappast fallet anser de, en forskning som är i huvudsak kvalitativt 
inriktad har många gånger kvantitativa inslag och tvärtom.12  
 
Den kvantitativa forskningen har en tendens att uppfatta siffror som den centrala 
analysenheten, där analys av siffrorna skall kunna göras med hjälp av statistiska metoder. 
Den kvantitativa forskningen associeras oftast med storskaliga projekt, ju fler enheter som 
ingår desto större sannolikhet att resultatet går att generalisera och desto större statistisk 
tillförlitlighet.13 Denna ansats tycks inte vara ett lämpligt tillvägagångssätt för vår uppsats 
frågeställningar och det resultat vi ska presentera. Vår studie har istället haft sin utgångspunkt 
i en kvalitativ forskningsmetod. Ord istället för siffror har varit den centrala analysenheten i 
vårt arbete och vi har snarare försökt beskriva de resultat vi kommit fram till än analyserat 
dem statistiskt. Den kvalitativa forskningen bygger oftast på småskaliga studier som 
involverar få människor eller situationer och är istället mer djupgående 14. Något som 
stämmer in på vår studie där vi endast varit i kontakt med fem respondenter. 
 
2.1.2 Induktion och deduktion 
 
Bryman betonar två olika sätt att dra slutsatser vid vetenskapliga arbeten, nämligen induktion 
och deduktion. Med ett induktivt angreppssätt är teorin resultatet av en forskningsinsats.15  
Vårt angreppssätt kan betraktas som deduktivt då vi i huvudsak utgått från befintliga teorier 
som vi sedan prövat i vår empiriska undersökning. Resultatet har därefter analyserats och 
jämförts med de teorier vi läst. Vi har därefter dragit våra egna slutsatser av undersökningen.  
 
 
 

                                                 
12 Patel, R., Tebelius, U. (1987). s 41. 
13 Denscombe, M. (2000). s 204f. 
14 Ibid. 
15 Bryman, A. (2002). s 22. 
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2.2 Val av undersökningsansats 
 
Med utgångspunkt från en undersöknings upplägg kan skillnad göras mellan experimentella 
och icke- experimentella undersökningar. Vår uppsats är inte av experimentell natur, de två 
typer av undersökningar som då är vanligast är surveyundersökningar och fallstudier.  Ett 
kännetecken för surveyundersökningar är att de oftast är stickprovsundersökningar16 En 
surveyundersökning är en beskrivande eller förklarande undersökning av intervju- eller 
enkättyp, baserat på ett representativt urval17. Ett avgörande karaktärsdrag för en 
surveyundersökning är att forskningen skall ha en bred täckning. Med en fallstudie brukar 
menas en undersökning som endast omfattar ett eller ett fåtal fall vilka emellertid studeras 
mer detaljerat och i fler dimensioner. 18 Svagheten med fallstudier är populations validitet, det 
vill säga det är svårt att generalisera till en större grupp.19

 
Vår undersökningsansats har varken karaktär av en ren survey eller fallstudie. I vår studie har 
vi intervjuat fem stycken revisorer med målsättningen att få en djupare förståelse för deras 
svar, urvalet av respondenterna är inte baserat på något representativt urval och vi har inte 
haft för avsikt att kunna generalisera våra resultat. Av denna anledning anser vi att vår 
undersökning har mer karaktär av fallstudie än survey. 
 
2.2.1 Val av undersökningsobjekt 
 
Som undersökningsobjekt i vår studie valde vi ut de fem största revisionsbyråerna i Luleå och 
kontaktade dem för att informera om syftet med vår uppsats och för att ta reda på om de var 
villiga att ta emot oss för att svara på våra frågor. Varje byrå valde sedan själva vem vi kunde 
intervjua. Då vår undersökning inte är kvantitativ och inte har till syfte att kunna generalisera 
finns enligt Svennig ingen anledning att göra ett slumpmässigt urval, och några speciella 
regler för urval vid kvalitativa studier finns inte.20 Anledningen till att just fem 
revisionsbyråer kontaktades berodde på att vi på grund av den begränsade tiden inte hade 
möjlighet att studera ett större antal byråer och vi ansåg då fem vara ett tillräckligt antal.  
 
2.3 Praktiskt tillvägagångssätt vid datainsamling   
 
Vårt uppsatsarbete började med en skrivbordsundersökning, detta för att få teoretisk 
förståelse och kunskap om etik, yrkesetik och då speciellt yrkesetiken för revisorer och för att 
få underlag till problemdiskussion och teori.  Vi använde källor som tidskrifter, böcker och 
Internet. Sökningen gjordes via Luleå Tekniska Universitets bibliotek dels via universitets 
katalogen Lucia och via Sveriges nationalbiblioteks katalog Libris, dels via Ebsco-host 
databaserna; Business Source Elite, Academic Search Elite och Econlit. De sökord vi använt 
är bland andra: etik, yrkesetik, revisorer. Vi har även använt engelska sökord som ethics och 
accountant ethics. 
 
Det finns ett antal olika sätt att inhämta information för att få frågeställningarna besvarade, 
exempelvis genom dokument, intervjuer, enkäter eller observationer. Vår empiriska 
undersökning genomfördes som personliga intervjuer med fem auktoriserade revisorer i 
Luleå. Vi valde att använda oss av personliga intervjuer eftersom denna form av intervju kan 
användas för komplicerade frågor. Intervjuerna har varit av semistrukturerad karaktär, där vi 

                                                 
16 Lundahl, U., Skärvad, P-H. (1992). s 78, 136. 
17 Svenning, C. (2000). s 75. 
18 Denscombe, M. (2000). s 12, 43. 
19 Patel, R., Tebelius, U. (1987). s 62. 
20 Svenning, C. (2000). s 103. 
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vid varje intervju utgått från en intervjuguide. Intervjuguiden skickades ut till respondenterna 
ett par dagar innan intervjun för att de skulle ha möjlighet att förbereda sig. Under intervjun 
ställde vi ibland frågor som inte ingick i intervjuguiden när vi kunde knyta an till något som 
respondenten sagt och det verkade relevant för undersökningen. Något som Svensson och 
Starrin säger är kännetecknande för en kvalitativ intervju21. Respondenten hade stor frihet att 
utforma svaren på sitt eget sätt.  
 
Under intervjuerna förde en av oss anteckningar samt att vi använde oss utav bandspelare. 
Fördelen med att använda bandspelare är enligt Bryman att tillvägagångssättet bidrar till att 
förbättra vårt minne med dess naturliga begränsningar, och de intuitiva och halvt omedvetna 
tolkningar som vi gör under intervjun kan kontrolleras. En annan fördel är att vi kunde göra 
upprepade genomgångar av respondentens svar.22 Anledningen till att vi även gjorde 
anteckningar var att om det efter intervjun skulle visa sig att bandspelaren slutat fungera så 
skulle vi i alla fall ha lite material att jobba med och inte behöva be om en helt ny intervju. 
Efter att vi lyssnat igenom och transkriberat intervjuerna, sammanställde vi dem och skickade 
ut sammanställningen till respondenterna. Detta för att de skulle ges möjlighet att rätta till 
eventuella missförstånd samt att de skulle ha möjlighet att tillföra något som de ansåg vara av 
vikt. I ett par fall kontaktade vi även respondenterna för att få vissa svar förtydligade. 
 
2.4 Tillvägagångssätt vid analys 
 
All analys går ut på att hitta mönster. Kodning och sortering blir därmed nyckelord i 
analysprocessen. Vi började vår analys med genomläsning av vårt empiriska material där vi 
sökte efter olika mönster, likheter/olikheter i respondenternas svar. I detta första skede tittade 
vi på våra intervjufrågor var för sig. Sedan kodade vi och delade in materialet i tre kategorier 
med utgångspunkt från vår intervjuguide och den struktur vi använt när vi sammanställt 
intervjuerna. Då vårt material var relativt litet kodade vi texten för hand direkt i 
intervjusammanställningarna utan att använda oss utav ordbehandlare. När kodningen och 
indelningen i kategorier var avslutad jämförde vi det respondenterna sagt med den teori som 
vi läst och drog de slutsatser som vi ansåg oss kunna dra utifrån vårt material. 
 
2.5 Metodproblem 
 
När en undersökning genomförs kan undersökaren mötas av vissa metodproblem. Nedan 
presenterar vi två centrala forskningsbegrepp, validitet och reliabilitet, samt problem som vi 
stött på under arbetets gång. 
 
2.5.1 Validitet och reliabilitet  
 
Med validitet menas traditionellt att ett instrument mäter det forskaren avser att mäta.23 För 
att försöka höja validiteten i vårt arbete kontaktade vi revisionsbyråerna och presenterade 
syftet med uppsatsen och vad vi var intresserade av att få veta mer om, detta för att öka 
möjligheten att den person som vi sedan intervjuade var insatt i ämnet. Ytterligare ett sätt 
som vi använt oss av för att stärka vår validitet är genom respondentvalidering. Detta är den 
process varigenom en forskare förmedlar sina resultat till de människor som ingått i 
undersökningen. Målet med detta är att få en bekräftelse på att den beskrivning som forskaren 
förmedlat är riktig.24 För att ge vår undersökning en så hög validitet som möjligt skickade vi 

                                                 
21 Svensson, P-E., Starrin, B. (1996). s 56. 
22 Bryman, A. (2002). s 310. 
23 Svenning, C. (2000). s 59. 
24 Bryman, A. (2002). s 259. 
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ut intervjusammanställningarna till respondenterna för att de skulle kunna att rätta till 
eventuella missförstånd samt att de skulle ha möjlighet att tillföra något som de ansåg vara av 
vikt. 
 
Det finns olika sätt att se på reliabilitet men det mest använda är att resultaten skall vara 
tillförlitliga. Om ingenting förändras i en population skall två undersökningar med samma 
syfte och med samma metoder ge samma resultat. Resonemanget om tillförlitlighet gäller 
enligt Svenning inte alls i samma utsträckning för kvalitativa undersökningar som för 
kvantitativa. En kvantitativ undersökning är mer generaliserande än en kvalitativ, vilket gör 
att kraven på reliabilitet är hårdare på en kvantitativ undersökning.25  
 
Vi har i vår studie använt oss av personliga intervjuer där tillförlitligheten kan påverkas 
genom intervjuarens och kontextens inverkan. Insamlade data är i viss mån unika på grund av 
den specifika kontexten och de specifika individer som deltar, något som har en ogynnsam 
effekt på tillförlitligheten, och som vi är medvetna om. Det är svårt att öka trovärdigheten 
men vi har ovan försökt beskriva vårt tillvägagångssätt så noggrant som möjligt och under 
intervjuerna strävade vi efter att framstå som sakliga, och vi försökte vara neutrala och att 
inte visa våra egna åsikter. För att förbättra vår reliabilitet har vi i slutet av vår uppsats 
bifogat den intervjuguide som vi använt oss av. 
 
2.5.2 Begreppen etik och moral 
 
Ett problem som vi stött på i vårt uppsatsarbete är på vilket sätt begreppen etik och moral 
används. Flera av författarna till den litteratur vi använt oss av skriver att begreppen i 
vardagsspråket ofta används som synonymer men inom nutida moralfilosofi brukar skilja på 
etik och moral. Moralen skulle då beteckna handlingar och ställningstaganden, det vill säga 
praktiken medan etiken används som tänkandet och resonerandet bakom de olika 
handlingarna. Etiken skulle då vara moralens teori. När vi sedan studerat litteraturen har vi 
funnit att författarna inte alltid varit konsekventa i sin användning av termerna, vilket 
inneburit att det blivit väldigt svårt för oss att skilja etik och moral åt. Ytterligare en 
anledning som gjort det svårt att skilja mellan etik och moral är att våra respondenter i 
huvudsak inte skiljer mellan begreppen. I vår uppsats kommer vi i de allra flesta fall inte att 
skilja etik och moral åt. Etik kommer således att kunna ses som både det praktiska handlandet 
och tankarna bakom handlingarna.  På vissa ställen har vi dock nämnt både etik och moral, 
detta för att visa att vi menar både teori och praktik.  
 
2.5.3 Etikreglerna 
 
Under de senaste åren har FAR:s etikkommitté arbetat intensivt med att omarbeta de nu 
gällande etikreglerna, bland annat för att anpassa dem till den nya revisorslagen och dess 
analysmodell samt IFAC:s (International Federation of Accountants) omarbetade etikregler. 
FAR:s omarbetade regler kommer att börja gälla från och med 1 juli 2003. Då inte alla 
respondenter tagit del av de omarbetade reglerna kommer vår uppsats, där inget annat anges, 
baseras på de nu gällande reglerna. Eftersom att tre av fem respondenter faktiskt satt sig in i 
de nya reglerna har vi valt att presentera deras åsikter om de omarbetade reglerna i 
förhållande till de nu gällande. 

                                                 
25 Svenning, C. (2000). s 63f. 
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3 REFERENSRAM 
 
I detta kapitel behandlas först etik och olika etiska inriktningar översiktligt. Sedan tar vi upp ett 
avsnitt om yrkesetik och behovet av yrkesetiska regler. Vidare följer ett avsnitt om faktorer som 
påverkar etiskt beteende. Avslutningsvis behandlas revisorsyrket och FAR:s yrkesetiska regler 
översiktligt. 
  
3.1 Vad är rätt och fel 
 
En central etisk fråga handlar om vad som är gott och ont, eller mindre drastiskt, vad som är 
bra eller dåligt, rätt eller orätt 26. Ofta formuleras de etiska problemen som en allmän fråga 
om vad som är ont för mänskligheten eller vad som är rätt eller orätt för individen. Det goda 
för mänskligheten är inte alltid det bästa för individen och det bästa för en individ är inte 
alltid det bästa för gemenskapen.27  
 
Ett samhälle bygger på förväntningar, på tillit och förtroende. För att människor ska kunna 
leva tillsammans i ett samhälle måste de följa normer och regler. Vissa finns kodifierade i 
lagar och de som bryter dem bestraffas. De flesta regler är dock inte nedskrivna men kända 
och accepterade av samhällets medlemmar. Alla de outtalade normer och regler som vi följer 
i vardagen håller ihop samhället och fungerar som samhällets kitt.28  
 
Hur förhåller sig etik och moral till lagar och normer? Våra etiska och moraliska normer är 
något vidare och diffusare än lagen, samtidigt som de är något djupare och mer existentiellt. 
Somliga anser att vad lagen medger skall moralen inte hindra, men att sätta likhetstecken 
mellan god moral och laglydnad underkänner vardagserfarenheten, en handling kan vara 
laglig men ändå anses oetisk, se figur 1. Lagen ger riktlinjer men i dess gränstrakter kan 
moralen fungera som kompass.29  
 
 

                                                 
 

Figur 1. Etik och moral i förhållande till lagen 
 
 
3.2 Etikens former  
 
Etik eller moralens teori kan studeras på olika sätt och utifrån olika frågor. Enligt Brytting 
kan etiken ses utifrån tre olika synsätt,  metaetiken ägnar sig åt metod och begreppsapparaten, 
den deskriptiva etiken är beskrivande och den  normativa etiken är föreskrivande.30  Den typ 
av etik som vi främst stöter på i vardagen är den normativa etiken, därav har denna givits 
störst utrymme nedan. 
 
 

                                                 
26 Brytting, T. (1998). s 27. 
27 Bergkvist, T., Wahlund, R., Wärneryd, K-E.  (1994). s 12. 
28 Collste, G. (1996). s 12. 
29 Brytting, T., DeGeer, H., Silfverberg, G. (1993). s 61f. 
30 Brytting, T. (1998). s 21.  
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3.2.1 Metaetik 
 
Metaetiken talar om vilka begrepp som används inom etiken och vad de står för. Inom 
metaetiken görs språkliga analyser av etiska satser, frågan vad som är gott och ont ställs inte 
utan istället undersöks betydelsen av dessa termer31. Inom metaetiken behandlas också frågor 
om det moraliska språkets funktion till exempel om värdeutsagor ger information om 
verkligheten, uttryck för känslor eller har någon annan språklig funktion32. 
 
3.2.2 Deskriptiv etik 
 
Deskriptiv etik har att göra med hur människor fattar sina etiska beslut, vilka steg de tar, vilka 
moraliska principer de använder sig av samt vilka andra faktorer som påverkar deras beslut33. 
Brytting menar att den deskriptiva etiken vill beskriva och förklara etiskt resonemang och 
moraliska handlingar, den vill avbilda, gruppera och beteckna moraliskt eller omoraliskt 
beteende. Den sysslar också med att beskriva empiriska värdekonflikter och värdesystem, 
exempelvis så är studier av hur människor i olika åldrar resonerar kring etiska problem 
deskriptiv. Till den deskriptiva etiken räknas också teoretiska resonemang som syftar till att 
närmare precisera vilka värden som står på spel i olika beslutssituationer.34

 
3.2.3 Normativ etik 
 
Människor står inför moraliska krav, den normativa etiken behandlar frågan hur dessa krav 
skall mätas, det vill säga hur vi på ett genomtänkt sätt kan ta ställning till moraliska 
problem35. Den normativa etiken vill hjälpa människan i sina ställningstaganden genom att 
den rekommenderar, påbjuder eller förbjuder vissa tanke- eller handlingssätt. Den anger de 
regler som behövs för att människor skall leva ett gott liv tillsammans36. Genom en noggrann 
formulering och prövning av argument vill den normativa etiken bedöma om en viss handling 
är rätt eller fel, eller komma fram till riktlinjer för hur en person bör handla i framtiden. 
Vilken bedömning som används vid avgörande om en handling är rätt eller inte är beroende 
av vilken normativ etisk teori som används. Enligt Brytting finns det fyra olika sätt att tänka 
vid avgörande om vad som är rätt och fel, det vill säga fyra olika normativt etiska teorier: 
konsekvensetik, pliktetik, dygdeetik samt diskursetik.37

 
Enligt konsekvensetiken (teleologisk etik) är handlingens konsekvenser det enda som tas 
ställning till vid bedömning om en handling är rätt eller inte. Konsekvensetiken går att dela in 
i tre olika undergrupper, vilka är: etisk egoism, etisk partikularism och utilitarismen. 
Indelningen görs utifrån vem/vilka som tas hänsyn till då handlingens konsekvens beaktas. 
Då det handlingsalternativ som leder till de bästa konsekvenserna för människan själv anses 
vara det moraliskt rätta alternativet kallas det etisk egoism. Enligt etisk partikularism är den 
moraliskt rätta handlingen den som gynnar den egna gruppens intressen. Det vill säga, när en 
moralisk bedömning görs är det konsekvenserna för den grupp personen tillhör som skall tas 
hänsyn till.38 Utilitarismen menar att den moraliska värderingen av en handling baseras på 
konsekvenserna för alla dem som berörs av handlingen.39  

                                                 
31 Hedin, C . (1993). s 11. 
32 Collste, G. (1996). s 14. 
33 Miner, M., Petocz, A. (2003). s 12. 
34 Brytting, T. (1998). s 26. 
35 Collste, G. (1996). s 31. 
36 Brytting, T., De Geer, H., Silfverberg, G. (1993). s 75. 
37 Brytting, T. (1998). s 27ff. 
38 Collste, G. (1996). s 32. 
39 Collste, G. (1993). s 177. 
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Enligt pliktetiken (deontologisk etik) är det någon egenskap hos handlingen som avgör om 
denna handling är rätt eller inte40. Immanuel Kant som är den främste företrädaren för ett 
deontologiskt tänkande menar att konsekvenser och känslor i det enskilda fallet inte har 
någon betydelse för vad som är rätt handling. Det avgörande är i stället principer, exempelvis 
finns det en princip som säger att man skall tala sanning, enligt Kant innebär det att en person 
aldrig får ljuga oavsett vilka känslor en person har samt vilka konsekvenser det innebär att 
tala sanning.41

 
Dygdetiken sätter individens handlingsbenägenhet i centrum. Enligt detta synsätt är tillvaron 
så komplicerad att det inte är möjligt eller lämpligt att låta vårt handlande ledas av några 
enkla moraliska principer. Målet för den etiska fostran bör i stället vara att uppmuntra olika 
dygder hos individen. En dygd är en mänsklig egenskap som anses vara moraliskt god, att en 
person tar till sig olika dygder innebär att denne har benägenhet att handla på ett moraliskt 
oklanderligt eller riktigt sätt i olika typer av situationer.42 Vilka dygderna är formas i en 
konkret social praktik, som barn fostras en person in i dygderna och som vuxen tränar denne 
upp dem genom att praktisera dem. För människan som vill ”lära sig” dygderna och bli god 
är gemenskap och tradition viktigt, mänskliga förebilder behövs för att en person ska förstå 
hur dygderna yttrar sig i konkreta handlingar. Brytting menar att dygderna är viktiga 
karaktärsegenskaper som gör det möjligt för en medlem i en gemenskap att fungera på ett 
ypperligt sätt i sitt sociala nätverk.43

 
Diskursetikens syn skiljer sig från de övriga genom att inrikta sig på den process genom vilka 
etiska normer och omdömen formuleras och bedöms, men väldigt lite på innehållet i dem. 
Kravet som diskursetiken ställer är att normerna skall vara kritiserbara och legitimerbara, det 
vill säga att de skall kunna bli föremål för en dialog. Det kan ju tänkas att man genom en 
dialog finner att normen inte går att försvara, något som inte går att veta förrän olika 
argument prövats.44

 
3.3 Faktorer som påverkar etiskt beteende 
 
Människors beslut att agera etiskt påverkas av en mängd olika faktorer, exempelvis 
individuella faktorer som bakgrund och personlighet och organisationsfaktorer såsom 
ledningsfilosofi och kollegor, se figur 2. I detta avsnitt har vi, där inget annat är angivet, 
baserat teorin på Stead, Worell och Stead 45. 
 

  

Individuella      
faktorer Externa faktorer 

 
 

Etiskt 
beteende 

 

 

 

Organisations- 
faktorer   Gruppåverkan 

&  
  inflytande från  

medarbetare 

 

Etisk 
beslutshistorik 
                       
 Figur 2. Faktorer som påverkar etiskt beteende 

                                                 
40 Collste, G. (1996). s 32. 
41 Brytting, T. (1998). s 36f. 
42 www.ne.se 
43 Brytting, T. (1998). s 43ff. 
44 Ibid. s 54ff. 
45 Stead, W.E, Worrell, D.L., Stead, J.G.  (1994). s 59ff. 
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3.3.1 Individuella faktorer 
 
Forskare har identifierat ett antal olika individberoende faktorer vilka kan influera de etiska 
beslut som en individ fattar, exempelvis skillnader i könsroller, religiös övertygelse, ålder, 
arbetslivserfarenhet och nationalitet. Flera studier har exempelvis visat att kvinnor gör 
hårdare bedömningar, eller visar större intresse för etiska frågeställningar än män, när det 
gäller studier angående ålder är det vanligaste resultatet att äldre människor gör hårdare 
etiska bedömningar.46  
 
Det finns tre olika personlighetsmått som kan influera en persons etiska beteende – ego 
strength, machiavellianism och locus of control. Ego strength definieras som en individs 
förmåga att anpassa sig till svåra situationer. Machiavellianism betecknar en benägenhet att 
kyligt och skrupelfritt manipulera andra, i syfte att påverka eller kontrollera dem47. Locus of 
control är ett mått på huruvida en person tror eller inte tror att hans/hennes resultat i livet 
bestäms av det egna handlandet (internt) eller av tur, ödet, andra människor eller institutioner 
(extern). 
 
Socialisation48 är ytterligare en faktor som påverkar en persons etiska system, det vill säga de 
normer och värderingar som leder hans/hennes etiska tro och beteende. Etiska värderingar går 
inte att lära genom att titta i en bok, utan dessa växer fram från barndomen. Föräldrarna har 
stort inflytande, många värderingar grundläggs vid familjens diskussioner, till exempel vid 
matbordet. Forskning inom social inlärningsteori49 visar att vi lär oss lämpligt beteende 
genom att vi tar efter personer som vi uppfattar som viktiga, exempelvis föräldrar, syskon, 
lärare, offentliga personer eller arbetskamrater. På arbetsplatsen är chefer att se som viktiga 
förebilder för de anställda och därav kommer chefers etiska beteende i hög grad att påverka 
de anställdas beteende. 
 
3.3.2 Etisk beslutshistorik 
 
Forskare menar att tidigare fattade beslut spelar en viktig roll i nutida och framtida 
beslutsfattande. Beslut som en gång blivit styrkt kommer att påverka framtida beslut som 
samma individ skall fatta. När ett etiskt beslut är fattat och styrkt över tiden kommer 
individen att utveckla en etisk beslutshistorik. 
 
Beslutshistoriken är unik såtillvida att den påverkas av en persons individuella etiska system, 
samtidigt som den är situationsorienterad då den påverkats av tidigare beslut som fattats i 
olika situationer. Det faktum att beslutshistoriken är både individuell och situationsrelaterad 
kan förklara varför forskare har kommit fram till att beslutshistoriken har en stark direkt 
påverkan på en individs etiska beslut. 
 
3.3.3 Organisationsfaktorer 
 
Forskare har funnit en mängd olika organisationsvariabler som påverkar etiskt beteende bland 
anställda, däribland hur organisationen är uppbyggd, ledningsfilosofi, ledningens beteende 
och arbetsuppgiftens karaktär. Det har visat sig att organisationsvariablerna, på samma sätt 

                                                 
46 Bergkvist, T., Wahlund, R., Wärneryd, K-E.  (1994). s 50f. 
47 www.ne.se
48 Socialisation; inom sociologin avses förmedling och inlärning av färdigheter som medför att en individ 
formas till en personlighet. Genom socialisation internaliseras gruppens vedertagna beteendemönster, normer, 
regler och sedvänjor. Källa; www.ne.se 
49 Social inlärningsteori; betonar social observation, imitation och modellinlärning   
Källa; www.ne.se 
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som beslutshistoriken, har starkt direkt inflytande på de anställdas beteende, de har också 
starkt inflytande på specifika etiska beslut som de anställda fattar. Forskning har visat att 
organisationsvariablerna vanligen har större påverkan på de anställdas etiska handlande än 
vad de individuella variablerna personlighet och socialisation har. 
 
Mer är 25 års studier har visat att chefers etiska filosofier har stor inverkan på det etiska 
beteendet hos de anställda. En företagsledning som beter sig oetiskt i förhållande till sina 
etiska filosofier utgör en allvarlig begränsning för etiska resonemang inom organisationen. 
Ledningen kan inte förvänta sig etiskt beteende från de anställda om inte de själva agerar 
etiskt och lever upp till de regler och föreskrifter som de satt upp. Andra rekommendationer 
har troligen inte heller någon påverkan på de anställdas etiska beteende om inte ledningens 
beteende är etiskt. Det är inte organisationen i sig själv som utövar moraliskt ansvar, utan de 
individuella medlemmarna i organisationen. Därför bygger införandet av hög etisk standard 
på karaktären hos individerna som sitter i toppen. Det är alltså till stor del företagsledningen 
och dess beteende som bestämmer hur det etiska klimatet i en organisation kommer att vara. 
Cheferna blir därmed de viktigaste förebilderna och har stor socialisationspåverkan på de 
anställda på lägre nivåer. 
 
Loucks nämner fyra principer för etiskt ledarskap, där den viktigaste principen är effektivt 
ledarskap. Med effektivt ledarskap menar han att ledaren alltid skall vara absolut oklanderlig. 
Utan ett bra exempel från toppen, är etiska problem förmodligen oundvikliga i 
organisationen. Dolecheck och Dolecheck fann i sin undersökning sex faktorer som bidrar till 
etiskt beteende, där beteendet hos överordnade rankades som det viktigaste.50

 
Flera aspekter av själva arbetet kan också påverka det etiska beteendet hos de anställda. 
Forskare anser att i arbetsuppgifter som inkluderar externa kontakter är potentialen för etiska 
dilemman större än för arbetsuppgifter med endast interna kontakter. Ju mer centralt 
lokaliserat en arbetsuppgift är i företagets kommunikativa nätverk desto mer etiska beslut 
måste troligen fattas av den personen. Forskningen visar vidare att företagsledare ofta 
reagerar mindre allvarligt mot etiska överträdelser som begås av anställda som de är tekniskt 
beroende av då dessa representerar en knapp resurs. 
 
3.3.4 Externa faktorer 
 
Det finns en mängd olika externa faktorer som påverkar företagsledningens beteende och 
etiska filosofi och de anställdas förmåga att handla etiskt. Enligt en amerikansk undersökning 
uppgavs sådana externa faktorer vara av exempelvis politisk, social eller kulturell karaktär.  
Press från konkurrenter, flyktiga ekonomiska förhållanden, knappa resurser och press från 
intressenter är exempel på externa faktorer som kan påverka det etiska beteendet i 
organisationen. 
 
3.3.5 Gruppåverkan och inflytande från medarbetare 
 
Kollegor och medlemmarna i en grupp påverkar den enskildes etiska beteende. Det finns 
bevis på att individer som deltar i en grupp ibland fattar gruppbeslut med högre nivå av 
moraliskt tankeutbyte än genomsnittet av vad individerna skulle komma fram till om de 
handlade självständigt. Posner och Schmidt upptäckte i sina studier att nivån på moraliska 
resonemang och bedömningar troligen blir högre när medlemmarna tillsammans diskuterar 

                                                 
50 McDonald, G. M., Zepp, R. A.(1994). s 205. 
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etiska frågor än när valen måste fattas enskilt. Här går meningarna dock isär, Janis menar att 
på grund av press från gruppmedlemmarna försämras de moraliska bedömningarna.51

 
Dialog, samtal mellan arbetskamrater, kolleger och vänner är ett viktigt redskap för att pröva, 
ompröva och vid behov förnya moralen i arbetslivet. Både formella och informella samtal 
spelar en väsentlig roll för moralen i en arbetsgemenskap och för etiken i en profession. De 
erfarnas sätt att bemöta de tankar och idéer som kommer fram kan hjälpa de yngre framåt 
eller få dem att ta avstånd och finna nya, egna vägar. Mycket kunskap i arbetslivet förs vidare 
just via samtal och diskussioner kolleger emellan.52

 
3.4 Stöd för att främja etiskt beteende 
 
Etiska riktlinjer och föreskrifter blir allt vanligare i näringslivet, både inom företag och för 
olika yrkesgrupper. Dessa riktlinjer eller föreskrifter skall stödja sammanhållningen i 
företaget/yrkeskåren och styra den enskildes beteende i enlighet med en standardiserad norm. 
Vissa organisationer delar ut de etiska riktlinjerna i samband med nyanställning, ett fåtal låter 
dessutom sina anställda skriva under att de tagit del av dem. Vanligen diskuteras riktlinjerna 
på personalmöten, ofta finns de även med vid personalutbildning.53  
 
Träning i etisk medvetenhet är en viktig komponent för att öka den ”etiska tonen” i en 
organisation. Anställda behöver mer än etiska riktlinjer nedskrivna på papper, de behöver en 
experimentell medvetenhet angående de olika typer av etiska dilemman som de kan möta i 
sitt arbete, och en medvetenhet om hur de skall agera i dessa situationer. En nyckel för att öka 
den etiska medvetenheten i en organisation är att ordna etiskt träning för de anställda 
Vanligen börjar etisk träning med sammankomster där det hålls öppna diskussioner angående 
organisationens etiska kod. Det är passande att sedan fortsätta den etiska träningen genom att 
använda sig av påhittade etiska scenarion, så kallade case, vilka tar upp situationer som de 
anställda kan tänkas träffa på i sitt arbete.54  
 
Personalutbildning är ett väsentligt forum för att förmedla normer och värderingar. Det är 
idag vanligt att etik ingår som en del av organisationers utbildningsprogram. Utbildning är ett 
sätt att förmå personalen att ta del och ta åt sig av organisationens ideologi, de anställdas 
förståelse för organisationens verksamhet beror på hur de själva rekryterats och fått sin 
utbildning. Utbildning är en viktig möjlighet att få organisationens grundsyn diskuterad och 
accepterad av såväl nyanställda som de som varit med i företaget en längre tid. En rätt 
utformad utbildning engagerar den enskilde i etiska frågor, den ger deltagarna grunden till en 
dialog för meningsutbyte kring etikfrågor. Speciellt utformade etikkurser har kommit i ropet 
under senare år, i praktiken förekommer de dock sparsamt.55  
 
Ett viktigt redskap för att pröva, ompröva och vid behov förnya moralen i arbetslivet är 
samtal mellan arbetskamrater och kollegor. Brytting nämner bland annat moralsamtal som ett 
område där organisationen som sådan kan hjälpa till att underlätta det etiska beteendet. 
Moralsamtal, det vill säga specifika träffar där medarbetarna kan få diskutera frågor som 
behandlar etik, främjar medarbetarnas etiska tänkande. En speciell variant av moralsamtal är 
så kallade ”hot lines”, telefonjourer dit individer kan ringa anonymt för att diskutera etiska 
frågor, antingen för att själva få hjälp, eller för att anmäla att olägenheter förekommer.56 Det 
                                                 
51 McDonald, G. M., Zepp, R. A. (1994). s 201f. 
52 Brytting, T., De Geer, H., Silfverberg, G. (1993). s 10, 98f. 
53 Ibid. s 86. 
54 Stead, W.E., Worell, D.L.,  Stead, J.G. (1994). s 68. 
55 Brytting, T., De Geer, H., Silfverberg, G. (1993). s 83ff. 
56 Brytting, T. (1998). s 200ff. 

- 12 - 



RREEFFEERREENNSSRRAAMM 
 

är inte bara formella samtal som spelar en väsentlig roll, även de informella samtalen är ett 
bra sätt för de erfarna att hjälpa mindre erfarna att hitta rätt väg. Mycket kunskap och 
utveckling i arbetslivet förs vidare via samtal och diskussioner kollegor emellan57. 
 
Om en anställd blir tveksam inför ett etiskt beslut kan en mentor vara en god 
diskussionspartner och rådgivare. Vanligast med särskilda mentorer och mentorsprogram är 
det för nyanställda, för att de skall ha någon som tar hand om dem, som de alltid kan vända 
sig till när de har funderingar. En mentor är enligt Flippo en äldre och respekterad chef eller 
en yrkesmässigt erfaren person.58

 
Ledningen har möjlighet att underlätta det etiska beteendet i en organisation då dessa har ett 
väldigt stort inflytande på de anställda. Om inte ledningen beter sig etiskt själva kan de inte 
förvänta sig att de anställda skall göra det, ledningen skall alltså fungera som ett föredöme för 
de anställda.59 Genom att skapa ett starkt etiskt klimat och en god företagskultur i 
organisationen förebyggs oetiskt beteende hos de anställda. Det som främst avgör hur det 
etiska klimatet i en organisation kommer att se ut är företagsledningen och dess beteende.60

 
Vissa företag och organisationer tillsätter etikkommittéer eller speciella tjänster för 
etikansvariga som har till uppgift att stödja medarbetare eller medlemmar när de möter etiska 
frågor av olika slag. Dessa kan ha som uppgift att pröva enskilda ärenden och avge 
handlingsrekommendationer etcetera. Fördelen med sådana speciella ansvarsområden är att 
etikfrågor ges en formell plats och status i organisationen. Dessutom främjas 
erfarenhetsuppbyggnad kring praktisktarbete med etiska frågor. Nackdelen, eller risken, är att 
etiken görs till någon annans ansvar. Många tycker att den egna uppfattningen väger alltför 
lätt i jämförelse med deras och avstår därför från att följa sin inre övertygelse.61

 
3.5 Yrkesetik 
 
De flesta vuxnas liv är uppdelat mellan fritid och arbete. Arbetet syftar till att uppnå vissa 
önskvärda mål och ställer krav på arbetaren. Denne skall utföra vissa uppgifter som kräver 
kunnande och gott handlag. I samband med att arbetet utförs ställs den anställde ofta inför 
olika valsituationer, och hur denne väljer att handla kan få konsekvenser för andra människor. 
När vi reflekterar över arbetets mål och över hur vi bör välja reflekterar vi över vår 
yrkesetik.62

 
De etiska frågor som hör till yrkesetiken har att göra med moraliska problem och 
valsituationer som uppstår i samband med en viss yrkesutövning, liksom de moraliska 
skyldigheter som en viss yrkesutövning förutsätter63. När det talas om yrkesetik menas alltså 
olika tillämpningar av moralen, som beror av att personer arbetar inom olika fack. Yrkesetik 
hänger ihop med yrkeskårens utbildning, arbetsuppgifter och värderingar. Vissa situationer 
som uppstår för en läkare uppstår aldrig för en revisor och vice versa. Detta innebär dock inte 
att de måste hålla sig med varsin moral, däremot att deras respektive yrkesroller involverar 
dem i olika tillämpningar av en allmänmänsklig moral.64

 

                                                 
57 Brytting, T., De Geer, H., Silfverberg, G. (1993). s 98f. 
58 McDonald, G.M., Zepp, R.A. (1994). s 202. 
59 Stead, W.E., Worrell, D.L., Stead, J.G. (1994). s 66. 
60 Ibid. s 66 
61 Brytting, T. (1998). s 200ff. 
62 Collste, G. (1993). s 17. 
63 Ibid. s 19. 
64 Silfverberg, G. (1992). s 28. 
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Den äldsta etiska regelsamlingen har läkarna. Den utformades redan på 400-talen f.Kr av 
Hippokrates till skydd för såväl läkaren som den sjuke. Förekomsten av etikregler är ett av 
flera sätt att stärka sammanhållningen inom en yrkesgrupp och brukar också ingå som ett 
kriterium på att ett yrke betraktas som en profession.65 Ju mer komplicerat yrkeslivet blivit, 
desto större behov har det funnits att reglera det. Vid sidan av alla lagar och avtal som säger 
hur arbetet skall bedrivas, efterfrågas allt oftare från yrkesutövare någon form av etisk kodex 
som slår fast vilka normer och riktlinjer, värderingar och förhållningssätt som är önskvärda.66 
Collste menar att vad som tillhör en viss yrkesetik är inte något oföränderligt. Förändringar 
inom yrkesetiken kan till exempel orsakas av att kåren ställs inför nya problem i 
yrkesutövningen eller förändringar av det sociala normsystemet.67  
 
Inom olika verksamheter uppstår olika typiska moraliska problem, och det är av praktiska 
skäl därför ibland nödvändigt och önskvärt att formulera etiska regler med avseende på 
situationer som är vanligt förekommande för enskilda yrkesgrupper68. Utövandet av ett yrke 
sker inom en viss social kontext, inom ett visst socialt sammanhang. Det finns därmed ett 
samband mellan etiska normer och principer för yrkesutövningen och principer på den 
samhälleliga nivån. Befintliga normsystem, till exempel sådana som tar sig uttryck i gällande 
rätt, kan utgöra och utgör ofta ramar för utformningen av en specifik yrkesetik. Exempelvis 
reglerar datalagen hur en handläggare av dataregister skall hantera personuppgifter.69

 
Det finns en mängd anledningar som talar för utvecklandet av yrkesetiska regler. Collste 
säger att yrkesetiska regler kan ha en positiv funktion genom att utgöra ett stöd för dem som 
eftersträvar ett medvetet etiskt förhållningssätt i sin yrkesverksamhet. De kan vidare utgöra 
en grund för att komma tillrätta med eventuellt oetiskt handlande inom yrkeskåren. Etiska 
regler har också en annan grund, nämligen behovet av att kunna enas kring etiska principer. 
Då vi lever i ett samhälle där olika livsåskådningar och etiska synsätt finns representerade är 
det ofta en nödvändighet. Collste säger även att yrkesetiska regler kan ses som en 
varudeklaration inför allmänheten: ”Vi är beredda att arbeta enligt dessa principer och bidra 
till det gemensamma bästa!”. 70

 
Syftet med etiska regler säger Brytting med flera är att stödja sammanhållningen och styra 
den enskildes beteende i enlighet med en standardiserad norm. Reglerna syftar till att sörja 
för en bild av trovärdighet, samhörighet och permanens.71 Silfverberg säger ungefär samma 
sak när hon säger att yrkesetiken, tillskillnad från allmän etik, har bestämda syften vilka är 
att:72

 
 Utgöra ett stöd för det egna förbundets medlemmar vid etiska ställningstaganden 
 Skydda individer och grupper  
 Upprätthålla förtroendet för yrkesutövningen hos allmänheten 

 
Det är viktigt att vara medveten om de begränsningar och svagheter som finns med 
yrkesetiska regler. De är ofta väldigt vagt och allmänt formulerade och kan därför vara svåra 
att tillämpa i konkreta situationer.73 Brytting säger att det är ytterst få som ger konkret stöd i 

                                                 
65 Ibid. 
66 Koskinen, L. (1995). s 184. 
67 Collste, G. (1993) s 23, 25. 
68 Collste, G. (1996). s 93. 
69 Collste, G. (1993). s 20. 
70 Collste, G. (1996). s 93. 
71 Brytting, T., DeGeer, H., Silfverberg, G. (1993). s 86. 
72 Silfverberg, G. (1992). s 28. 
73 Collste, G. (1996). s 95. 
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det vardagliga arbetet. Detta gäller alla former av nedskrivna regler, verkligheten är för 
komplicerad för att rymmas i ett regelverk.74

 
Collste menar att det ofta är svårt att utifrån de etiska reglernas utformning avgöra om de har 
någon förankring i etisk teoribildning, ett sätt är dock att titta på om reglerna anger några 
specifika dygder som yrkesutövaren bör ha. Ur dygderna kan det sedan framgå huruvida de 
exempelvis skall följas för att de leder till de bästa konsekvenserna, det vill säga att de följer 
ett konsekvensetiskt resonemang eller om de knyter an till exempelvis pliktetiken. En sådan 
hänvisning till etiska teorier kan ibland göras explicit men det vanliga för denna typ av 
dokument är att det framgår indirekt. För ett genomarbetat etiskt resonemang är dessa frågor 
viktiga men väldigt svåra att utifrån kodernas formulering besvara. Det vanliga är att 
dygderna och principerna formuleras som kategoriska påbud utan någon motivering. 
 
Utvecklandet av yrkesetiska dygder sker genom övning i verksamheten, genom att lära av 
andra och genom att personen tillägnar sig yrkets etik såsom det kommer i uttryck i 
yrkesetiska regler.75 En dygd som förs fram i flera regler är integritet. Med det tycks menas 
att yrkesutövaren skall vara trovärdig, hederlig, sanningsenlig samt att allmänheten skall 
kunna lita på yrkesgruppen.76

 
3.6 Revisorsyrket 
 
En revisor skall på ett oberoende och kritiskt sätt bedöma och uttala sig om hur ett företag 
skött sin redovisning och förvaltning. Revisorns slutsatser från granskningen rapporteras i en 
årlig revisionsberättelse som allmänheten kan ta del av. Andra uppgifter som en revisor kan 
ha är att skriva olika typer av intyg om förhållanden som ligger inom revisorernas 
expertområde, till exempel intyg angående apportemission.77  
 
Revisorbranschens grundläggande uppgift är att bidra till förtroendet för den ekonomiska 
information som lämnas av företag, organisationer och myndigheter. Företags olika 
intressenter måste kunna lita på både den information bolaget lämnar om sin ekonomiska 
situation och på företagets förvaltning. Det är revisorn som skall ge trovärdighet åt företagets 
finansiella information. För att omvärlden skall anse att revisorns granskning är trovärdig 
måste ett förtroende för revisorn finnas.78

 
Ända sedan revision blev ett yrke har etiskt uppförande varit ett huvudämne för 
revisionsorganisationer världen över. Ett krav från omvärlden på revisorerna är av etisk natur: 
revisorn skall bete sig etisk och vara uppmärksam på möjligheten att den reviderade beter sig 
oetiskt eller etiskt tvivelaktigt. Revisorns förpliktelser som yrkesperson är statuerade i en 
serie uppföranderegler eller yrkesregler. Revisorns beteende i enlighet med de yrkesetiska 
reglerna karaktäriseras av grundläggande principer för revision så som exempelvis 
oberoende. En revisor skall ha en oberoende ställning till uppdragsgivaren, vilket innebär att 
revisorn skall arbeta opartiskt och självständigt. Yrkesuppförandets regler representerar ett 
steg från individuell till social etik. 79  
 
 

                                                 
74 Brytting, T. (1996). s 196. 
75 Collste, G. (1996). s 93. 
76 Collste, G. (1993). s 133. 
77 FAR. (1998). s 11f. 
78 Zünd, A. (1992). s 235ff. 
79 Ibid. 
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3.7 FAR:s etikregler 
 
FAR verkar för att revisorer och specialister som är verksamma i revisionsbranschen skall 
hålla en hög etisk nivå i sin verksamhet, som hjälp för de verksamma har FAR:s styrelse 
utfärdat yrkesetiska regler.80  
 
Regel 1 – Yrkesmässigt uppträdande 
En ledamot skall alltid visa sig värd det förtroende som yrket kräver och samvetsgrant iaktta 
god revisorssed i sitt arbete. 
 
Regel 2 – Oberoende 
En ledamot skall utöva sitt yrke självständigt och objektivt och måste därför alltid vara 
oberoende i sitt ställningstagande när han eller hon utför ett uppdrag. Finns inte denna 
förutsättning, skall ledamoten avböja eller avsäga sig uppdraget. Detta gäller likaledes om det 
finns omständigheter som kan ge anledning till befogat tvivel om ledamotens oberoende. 
 
Regel 3 - Oförenlig verksamhet  
En ledamot får inte bedriva verksamhet som är oförenlig med yrkesplikterna som oberoende 
revisorer 
 
Regel 4 – Yrkesutövningen 
En ledamot skall utföra sina yrkesuppgifter omsorgsfullt, så att han eller hon får ett 
tillfredställande underlag för sina bedömningar. En ledamot är skyldig att beakta god 
redovisnings- och revisionssed. Om en ledamot enligt gällande lag eller med 
uppdragsgivarens medgivande anlitar en medarbetare som är anställd av ledamoten eller 
ledamotens byrå, sker detta på ledamotens ansvar. Även vid samarbete med andra revisorer 
måste ledamoten vara medveten om sitt eget ansvar. 
 
Regel 5 – Tystnadsplikt 
En ledamot får inte röja sådana sakförhållanden eller upplysningar för utomstående som han 
eller hon fått kännedom om under sitt arbete, om han eller hon inte har upplysningsplikt 
enligt lag eller behörigt tillstånd. Ledamoten får inte heller utnyttja vetskapen om sådana 
förhållanden eller upplysningar på att sätt som är till fördel för honom eller henne själv eller 
till skada eller nytta för någon annan. 
 
Regel 6 - Förhållande till kollegor 
En ledamot skall verka för goda relationer inom yrkeskåren. 
 
Regel 7 - Publicitet och reklam 
En ledamot får göra sitt namn och sina kvalifikationer kända hos allmänheten på ett sätt som 
inte misskrediterar yrket. 
 
Regel 8 – Arvodesdebitering 
Arvodet för en ledamots tjänster skall vara skäligt med hänsyn till de kunskaper och den 
erfarenhet som ledamoten kan utnyttja i sin yrkesverksamhet och med hänsyn till uppdragets 
natur och omfattning. En ledamot får inte komma överens om ett arvode som är baserat på 
det ekonomiska utfallet för klienten eller som har karaktär av provision, om arvodet gäller ett 
revisionsuppdrag eller ett annat uppdrag där ledamoten skall lämna ett utlåtande. 
 
Regel 9 – Vidareutbildning 
En ledamot skall upprätthålla och utveckla sina yrkeskunskaper genom vidareutbildning i 
erforderlig omfattning  
                                                 
80 FAR. (2002). s 1088. 
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel presenteras det empiriska material vi erhållit genom våra intervjuer. Vi har gjort fem 
intervjuer med auktoriserade revisorer, dessa kommer att redovisas var för sig. Den intervjuguide vi 
använt oss av finns bifogad som bilaga 1. 
 
4.1 Intervju med Charles Enryd 
 
Charles Enryd är auktoriserad revisor på Ernst & Young i Luleå. Enryd började arbeta med 
revision 1986 och har varit auktoriserad revisor sedan 1995. 
 
4.1.1 Etikreglerna 
 
Enryd tror att etikreglerna togs fram för att skapa en enhetlighet, en plattform eller ett 
ramverk för alla revisorer så de ska kunna jobba likadant. De skapar en kåranda och 
förhoppningsvis ett förtroende hos allmänheten. Enryd tycker inte det går att säga att det är 
någon regel som är mindre viktig än någon annan, däremot är reglerna om oberoende och 
integritet väldigt viktiga och centrala. Dessa är viktiga för att kunna upprätthålla ett 
förtroende för yrkeskåren. Folk ska kunna lita på det arbete som en revisor gör, det gäller allt 
från den rena revisionen till utfärdandet av olika intyg etcetera. Det får aldrig råda några 
tveksamheter om att revisorn varit oberoende, att det finns etikregler som kårens medlemmar 
har att följa ger förhoppningsvis ett ökat förtroende och stärker allmänhetens tro på att 
revisorerna är en oberoende yrkeskår. 
 
När Enryd talar om etikreglerna talar han främst utifrån de regler som kommer att träda i 
kraft 1juli 2003, han menar dock att det inte är så stor skillnad från dessa och de nuvarande. 
Det är i princip samma regler, och visst fungerade de gamla också bra men Enryd anser att de 
nya är tydligare vad gäller anvisningar och exempel. Enryd tycker att diskussionerna kring 
etik och etikreglerna har hårdnat under senare år i och med skandaler som exempelvis Enron. 
Under de sjutton år som Enryd jobbat som revisor tycker han sig ha märkt att reglerna gradvis 
har skärpts, ofta tillföljd av att det hänt saker runtom i världen.   
 
Enryd anser att reglerna ger ett stöd i arbetet, genom dem får en revisor veta vad han eller 
hon skall göra och vad som är viktigt att tänka på. Enryd har inte tänkt på att de skulle vara 
otillräckliga eller otydliga. De fungerar som ett ramverk, anger rätt tydligt vad de vill, men 
lämnar samtidigt öppningar för egna bedömningar. De kan inte styra varje enskild situation 
men ger ändå en vägledning. 
 
Enryd anser att det alltid är viktigt att ha ett etiskt tänkande i arbetet som revisor, det gäller 
att inte tänja på gränserna. Det finns klienter som för en aggressiv roll i hur de vill nyttja 
lagen, om det finns ett kryphål som inte är direkt lagreglerat kan klienter vilja nyttja det. Etik 
ligger dock på ett annat plan än lagen och det känns inte alltid etiskt riktigt att låta klienterna 
okommenterat nyttja alla lagens kryphål.  
 
4.1.2 Arbetet med etik  
 
Inom Ernst & Young arbetas det ganska hårt med frågor som rör etik och etikreglerna, bland 
annat skall alla revisorer på byrån delta i ett obligatoriskt tvådagars seminarium kring 
oberoende (analysmodellen). Detta kommer även att följas upp med en 
fördjupningsutbildning. Enryd tror att en gedigen utbildning kan hjälpa och underlätta för 
revisorer när de stöter på etiska problem.  
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Den interna policyn på byrån är att om något är oklart så skall kollegorna konsulteras. Ernst 
& Young har en revisionsansvarig som uppdaterar de anställda om vad som händer inom 
FAR och Revisorsnämnden, denne kommer även med rekommendationer om hur revisorerna 
skall arbeta i olika situationer. Enryd säger att den revisionsansvarige är den som revisorerna 
ringer till om de har några etiska funderingar och de efter samtal med kollegor fortfarande 
inte vet hur de skall agera.  
 
4.1.3 Faktorer som påverkar etiskt beteende 
 
Enryd tror att tiden inom yrket är en viktig faktor som kan påverka en revisors etiska 
beteende, det skapar rutin och erfarenhet. De nyanställda är ibland nästan överambitiösa och 
överarbetar saker i början då de inte vet vart de ska dra gränsen. Övriga individuella faktorer 
som ålder, kön och annan arbetslivserfarenhet tror Enryd inte spelar någon större roll. Det är 
aldrig någon nackdel att ha arbetat med annat och skaffat sig erfarenhet men det viktiga är 
ändå att komma in i det tänkande som genomsyrar revisorsyrket. Genom att ha skaffat sig 
erfarenhet inom yrket kan revisorn gå tillbaka till tidigare fattade beslut och se hur han 
agerade där och om det var rätt eller fel. Vad gäller olika externa faktorer tror Enryd att det 
säkert kan påverka men att det är värre för mindre firmor där beroendet av varje kund är 
större. Där märks det direkt om en kund slutar eller om det uppstår en konflikt med kunden, 
och då finns en risk att det påverkar arbetet och därmed beteendet. 
 
När det gäller gruppåverkan och påverkan från kollegor menar Enryd att kollegorna i hög 
grad påverkar, även om det i slutändan är den enskilde revisorn som måste fatta beslutet. 
Kollegor pratar ofta med varandra, bollar tankar om hur det är bäst att agera i olika 
situationer. Enryd tror också att ledningen har stor inverkan på beteendet, både ledningens 
beteende och på vilket sätt som de kommer med riktlinjer spelar in. Det kan vara både positiv 
och negativ inverkan.  Enryd tror att kollegorna och ledningen är de faktorer som påverkar 
det etiska beteendet mest. 
 
4.2 Intervju med Christer Enryd 
 
Christer Enryd är auktoriserad revisor på Öhrings PriceWaterHouseCoopers i Luleå. Enryd 
började arbeta med revision 1995 och har varit auktoriserad revisor sedan januari 2003. 
 
4.2.1 Etikreglerna 
 
Anledningen till att FAR tagit fram etikreglerna från första början tror Enryd bero på att de 
velat ge vägledning och skapa ett gemensamt regelverk för alla revisorer. Det är väldigt 
viktigt för yrkeskåren att omgivningen, företaget som skall revideras samt alla intressenter, 
har förtroende för det jobb revisorerna gör. Ett sätt att försöka fastställa detta förtroende tror 
Enryd kan vara genom etikreglerna. 
 
En del av förtroendet för revisorerna bygger på att en revisor alltid måste vara oberoende och 
även uppfattas som sådan. Det är otroligt viktigt och oberoendet får aldrig ifrågasättas. Enryd 
menar att alla etikreglerna är viktiga men för förtroendet är reglerna angående integritet, 
oberoende och tystnadsplikt nog de viktigaste.  
 
När Enryd talar om etikreglerna talar han främst utifrån de regler som kommer att träda i 
kraft 1juli 2003, han menar dock att det inte är speciellt stor skillnad mellan dessa och de 
nuvarande. Det är i grunden samma regler, det som främst skiljer dem åt är att fler exempel 
tagits fram och att anvisningarna vuxit i omfång. Han tror att detta är en anpassning till 
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omvärldens diskussioner om exempelvis oberoendet efter skandaler som Enron. Denna 
anpassning tycker Enryd är bra. 
 
Enryd tycker att etikreglerna går att likna vid ett ramverk, som förvisso går in på vissa bitar 
mer specifikt men som lämnar utrymme för tolkning och anpassning till den enskilda 
situationen. Enryd tycker dock att reglerna är tillräckliga, som revisor gäller det att själv ta 
ställning och kunna argumentera för denna och där ger etikreglerna vägledning om vad som 
gäller. 
 
Enryd säger att etikreglerna alltid finns med i bakhuvudet, under utbildningen och medan 
revisorn jobbar skolas denne in i reglerna och slutar tänka på dem i termer av etikregler, de 
blir endel av ens arbete och sitter i ryggmärgen. Men visst händer det att revisorn får gå 
tillbaka och titta närmare på dem i tveksamma situationer. 
 
4.2.2 Arbetet med etik  
 
För att de anställda på Öhrlings PriceWaterHouseCoopers skall lära sig hantera etiska 
problem är etik endel i byråns grundutbildning. Enryd tror att detsamma gäller på alla större 
byråer. Efter auktorisationen diskuteras etik på olika ”erfarenhetsutbytesdagar” som anordnas 
varje år. 
 
Under upplärningstiden får den blivande revisorn arbeta med en auktoriserad revisor och följa 
med på dennes uppdrag, och varefter tiden går och utbildningen fortskrider får han eller hon 
mer och mer arbetsuppgifter och ansvar. För de nyanställda finns ett mentorprogram och 
tanken är att varje anställd så småningom skall ha en coach som de kan vända sig till när de 
har frågor och funderingar av olika slag. Det kanske viktigaste arbetet som görs internt på 
byrån är försöken att skapa ett öppet klimat och uppmuntrar till samtal kollegor emellan. 
 
4.2.3 Faktorer som påverkar etiskt beteende 
 
Enryd tror inte att det finns några större skillnader i etiskt beteende som beror på kön, iallafall 
inte efter en tid som revisor. Möjligtvis kan killar ha ett större och rymligare samvete än tjejer 
i början. Ålder och arbetslivserfarenhet är faktorer som enligt Enryd borde påverka det etiska 
beteendet, båda ger erfarenhet och en känsla hur det är korrekt att bete sig. Den individuella 
faktor som Enryd tror påverkar allra mest är dock tid inom yrket. Angående de externa 
faktorerna tror Enryd att det finns en risk att en revisor kan påverkas av påtryckningar av 
olika slag men att risken för detta är större på mindre byråer där det finns ett större beroende 
av alla klienter än på en större byrå. 
 
När det gäller gruppåverkan och påverkan från kollegor menar Enryd att kollegorna har en 
stor inverkan, de diskuterar mycket med varandra och hör efter hur andra skulle ha agerat i en 
liknande situation. Diskussionerna förs både informellt på kontoret och via olika 
”erfarenhetsutbytesdagar” där Öhrling PWHCs revisorer från olika delar av landet träffas. 
Angående organisationsfaktorer tycker Enryd att hur ledningen agerar, samt hur 
ledningsfilosofin och företagskulturen ser ut har stor betydelse. Hur ledningen agerar och vad 
den säger planteras neråt i organisationen och leder in nyanställda på samma väg, då är det 
viktigt att ledningen har ett etiskt korrekt förhållningssätt. De faktorer som påverkar 
beteendet allra mest tror Enryd är ledningen och samtalen kollegor emellan. 
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4.3 Intervju med Stefan Niska 
 
Stefan Niska är auktoriserad revisor på Lindebergs Grant Thornton i Luleå. Niska började 
arbeta med revision 1995 och har varit auktoriserad revisor sedan 2000. 
 
4.3.1 Etikreglerna 
 
Niska tror att syftet med att FAR:s etikregler togs fram är att revisorerna skall vara en 
oberoende yrkesgrupp, för att de skall kunna få förtroende hos sina intressenter samt för att 
revisorerna skall förhålla sig på ett visst sätt, de skall arbeta sunt och förnuftigt. Niska tycker 
att det är bra att etikreglerna finns, de skapar ett förtroende för yrkeskåren hos intressenter. 
Niska anser att de allra viktigaste reglerna är de som handlar om yrkesmässigt uppträdande 
och oberoende. Mindre viktiga regler anser Niska att de om reklam och arvodesdebitering är, 
men revisorn måste även ha dessa regler i bakhuvudet.  
  
Niska har inte tagit del av de regler som kommer att träda i kraft 1juli 2003, när han har läst 
de nu gällande reglerna säger han sig inte ha detaljstuderat dem. Han tar inte fram FAR 
dagligen och läser etikreglerna, utan han tycker att etikreglerna mer kan ses som ett sätt att 
arbeta på, efter några år inom revisorsbranschen finns reglerna inpräntade i bakhuvudet. 
Under sina år som revisor säger sig Niska endast ett fåtal gånger ha hämtat stöd specifikt ur 
reglerna.  
 
Niska anser att etikreglerna lämnar stort utrymme för eget omdöme, de är inte ingående eller 
reglerande, det går inte heller att hitta stöd för alla funderingar som en revisor har. 
Etikreglerna ger riktlinjer, de är ingen lagregel, en revisor skall arbeta med sunt förnuft när 
denne följer reglerna. Om reglerna inte är tillräckligt tydliga brukar Niska fråga sina kollegor 
om råd. 
 
4.3.2 Arbetet med etik 
 
På Luleåkontoret arbetar de inte på något speciellt sätt med etikfrågor, detta sköts centralt. 
Byrån har en redovisnings- och en revisionskommitté som går igenom olika 
redovisningsproblem och skickar ut rekommendationer på hur olika problem kan lösas till 
kontoren, detta är dock ingen grupp som arbetar explicit med etikfrågor. Eftersom att byrån är 
medlem i FAR kan en revisor som inte kunnat få svar på sina frågor genom 
redovisningskommittén vända sig till FAR:s ”etikservice” för vägledning. 
 
Etik tas upp mer och mer på kurser som hålls för nyanställda. Numera berörs etikfrågor även 
på kurser för färdigutbildade revisorer, revisorerna får jobba i grupper med caseuppgifter som 
mer eller mindre berör etikområdet. 
 
4.3.3 Faktorer som påverkar etiskt beteende 
 
Den individuella faktor som enligt Niska påverkar det etiska beteendet är tid inom 
revisorsyrket, han anser att det sunda förnuftet mognar med åren. Niska ser det även som 
givet att en revisor tittar tillbaka på vad denne gjort tidigare. Enligt Niska skall några externa 
faktorer egentligen inte påverka en revisors etiska beteende, oavsett situation är det alltid 
samma regler som gäller, men trots detta kan han tänka sig att konkurrensen påverkar och kan 
pressa någon till att göra avsteg.  
 
En organisationsfaktor som Niska anser påverkar är ledningen. Hur ledningen samt andra 
personer överordnade agerar har stor betydelse, deras beteende ”smittar av sig”. Niska anser 
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även att kollegorna påverkar, de kan ha någon viktig erfarenhet som man inte själv besitter, 
därav rådfrågas ofta kollegor i tveksamma situationer. Allra störst påverkan på det etiska 
beteendet anser Niska dock att ledningen har,  i slutändan styr denna hur hela företaget 
agerar. 
 
4.4 Intervju med Sverker Olsson 
 
Sverker Olsson är auktoriserad revisor på Deloitte & Touche i Luleå. Olsson började arbeta 
med revision 1985 och har varit auktoriserad revisor sedan 1996. 
 
4.4.1 Etikreglerna 
 
Olsson tror att anledningen till att FAR arbetade fram etikregler främst var att säkerställa 
revisorernas oberoende, men även för att alla revisorer skulle ha en gemensam grund att 
arbeta utifrån. Olsson anser att etikregeln som handlar om oberoendet är speciellt viktigt, 
eftersom att en grundförutsättning för att allmänheten skall ha förtroende för en revisor är att 
denne uppfattas som oberoende. En viktig egenskap för en revisor är därför att denne skall 
kunna arbeta objektivt. 
 
När Olsson utför sitt arbete som revisor tänker han inte direkt på etikreglerna, men de finns 
ändå alltid med i bakhuvudet. Olsson säger att han själv inte ställts inför en situation där han 
har varit tvungen att gå in och titta på etikreglerna för att kunna lösa situationen. För Olsson 
är etiken inget problem i det dagliga jobbet, utan det är något som ger sig själv, det gäller 
bara att handla utifrån sunt förnuft. Vad gäller etikreglernas utformning tycker Olsson att 
denna inte är så konkret, reglerna lämnar stort spelrum för eget omdöme som exempelvis kan 
bygga på egen eller kollegors erfarenhet. När Olsson hänvisar till etikreglerna menar han de 
nu gällande reglerna eftersom att han inte har tagit del av de omarbetade reglerna som skall 
träda i kraft 1 juli 2003. 
 
4.4.2 Arbetet med etik 
 
På Deloitte & Touche finns det inte några interna etikregler, det anses inte behövas eftersom 
att FAR:s etikregler anses som fullständiga. När en revisor stöter på problem vänder han eller 
hon sig till kollegor som har mer erfarenhet.  
 
På byrån finns inget speciellt mentorsprogram. Nyanställda får genom att jobba ihop med 
erfarna revisorer handledning och hjälp för att komma in i arbetsuppgifterna. Alla nyanställda 
revisorsassistenter går en introduktionsutbildning och påbörjar en utbildningsmatrikel som 
syftar till auktorisation. Då det var ett tag sen Olsson själv gick utbildningen säger han att han 
inte är riktigt säker på i vilken omfattning revisorsetik behandlas. 
 
4.4.3 Faktorer som påverkar etiskt beteende 
 
Hur en person handlar etiskt, är enligt Olsson, mycket beroende av vilka värderingar en 
person har vilket i sin tur är mycket beroende av personens bakgrund. Den individuella 
faktorn som påverkar en revisors etiska beteende allra mest är enligt Olsson vilken tid denne 
har inom revisorsyrket. Även tidigare fattade beslut påverkar det etiska beteendet, när en 
revisor ställs inför ett problem börjar denne alltid med att tänka tillbaka om ett liknande 
problem påträffats tidigare. En annan individuell faktor som påverkar är tidigare 
arbetslivserfarenhet, men individuella faktorer som kön och ålder anser Olsson inte påverka 
det etiska beteendet. 
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En extern faktor som Olsson anser kan påverka en revisors etiska beteende är vilken typ av 
bolag som uppdraget utförs åt. Om bolaget är offentligt finns det extra många intressenter, ett 
sådant uppdrag kräver lite extra tid och omtanke, det är ännu viktigare att uppdraget utförs 
etiskt korrekt. Även konkurrensen påverkar, en stark konkurrens gör att det är lättare att tappa 
en kund och revisorn måste göra ett bättre jobb för att få behålla dem.  
 
Organisationsfaktorer som Olsson anser påverkar mycket är ledningens förhållningssätt samt 
hur företaget är organiserat, eftersom att detta utger de riktlinjer som revisorerna skall hålla. 
Vilka krav samt vilken ambitionsnivå som ställs av ledningen har stor betydelse för hur de 
anställda beter sig, men inte bara detta, utan även ledningens sätt att leva samt hur det i 
praktiken fungerar på byrån påverkar. Om inte ledningen lever upp till kraven som de ställer 
smittar det av sig på de anställda och de lever inte lika hårt upp till kraven de heller. I svåra 
situationer tar revisorer ofta hjälp av kollegor, därav påverkar även kollegorna revisorns 
beteende. Olsson anser att råd från erfarna kollegor är den allra viktigaste hjälpen vid 
osäkerhet i revisorsyrket och därmed den faktor som påverkar det etiska beteendet allra mest. 
 
4.5 Intervju med Hans Öystilä  
 
Hans Öystilä är auktoriserad revisor på KPMG i Luleå. Öystilä började arbeta med revision 
1985 och har varit auktoriserad revisor sedan 1992. 
 
4.5.1 Etikreglerna 
 
Öystilä tror att syftet med FAR:s etikregler är att de skall ge en trovärdighet till revisorsyrket 
och revisorsrollen, Öystilä anser att revisorernas kvalitetsstämpel höjs genom att de har vissa 
regler att följa. Det är viktigt för yrkeskåren att kunna säga att medlemmarna har etiska regler 
att följa, att revisorerna följer reglerna är kårens minimikrav för att omvärlden skall kunna 
fästa en stark tilltro för revisorerna. För trovärdigheten är det viktigt att alla har en bild av att 
revisorn är en person som gör sitt jobb oberoende och opåverkad, etikreglerna vill bland 
annat hjälpa revisorn att stärka denna oberoenderoll. 
 
Öystilä har tagit del av de regler som kommer att träda i kraft 1juli 2003. Han tycker att det är 
bra att reglerna har blivit utbyggda med fler exempel som visar hur en revisor kan göra i olika 
situationer, tydliga exempel kan göra det lättare att tolka reglerna. De innehåller 
kvalitetssäkrande åtgärder och överväganden att fundera kring. De nu gällande etikreglerna 
tycker Öystilä är ganska tunt och kort skrivna, de lämnar ganska mycket utrymme för egen 
tolkning. Något som i vissa fall kan vara bra, i andra fall mindre bra. Sammanfattningsvis 
tycker han dock att det är positivt att ett visst utrymme för egen tolkning finns. Trots att 
etikreglerna är korta anser Öystilä att de flesta reglerna är konkreta och strikta, att det inte 
finns situationer där reglerna inte är tillräckligt tydliga.  Det som Öystilä ser som den allra 
viktigaste etikbiten är att jobba enligt god yrkessed, ha ett professionellt uppträdande samt att 
hålla tystnadsplikten, att följa dessa tre etikregler innebär att revisorn skall jobba oberoende, 
självständigt, objektivt samt ha integritet.  
 
När Öystilä hanterar etiska problem tänker han oftast inte på att det han utgår ifrån är etiska 
regler, dessa sitter i ryggmärgen och har blivit en naturlig del av jobbet. Etikreglerna har 
byggts in i redovisningsfilosofin och har hjälp till att ge revisorerna det beteende de har. 
Etikreglerna finns med i den totala referensram som revisorerna jobbar utifrån. Öystilä säger 
att nya revisorer ofta har funderingar kring etikreglerna och tittar därmed flitigare i FAR i det 
dagliga arbetet. Efter att ha jobbat ett tag som revisor är det sällan som någon går tillbaks och 
funderar på samma sätt som när de var nyanställda. Men visst händer det att även den erfarne 
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revisorn går tillbaks och tittar på de skrivna etikreglerna, reglerna är till hjälp eftersom att de 
kan konsulteras vid tveksamma situationer.  
 
Öystilä anser att etikreglerna inte har ändrats någonting i grunden under hans arton år inom 
revisorsbranschen. Det han märkt är att vissa etikregler har ändrats för att anpassa sig till vad 
som händer i verkligheten. När revisionsbyråerna allt eftersom började marknadsföra sig mer 
och mer luckrades reglerna angående publicitet upp lite, och nu när oberoendedebatten är på 
tapeten har reglerna angående oberoende blivit utförligare. 
 
4.5.2 Arbetet med etik  
  
KPMG har satt upp grundläggande värderingar som företaget skall stå för, dessa har inslag av 
etik. Byrån har en egen revisionsmanual som revisorerna jobbar utifrån, även om de etiska 
reglerna inte finns direkt angivna här så ligger de med i bakgrunden så att revisionsprocessen 
blir etiskt korret. 
 
För att revisorerna skall lära sig att hantera etiska problem är etik en del i KPMG:s interna 
grundutbildning. Under de två första åren på byrån har den nyanställde även en fadder, vilken 
man kan vända sig till med vilken typ av frågor som helst. På byrån eftersträvas ett klimat där 
den som ställs inför etiska problem eller har funderingar skall kunna ställa frågor till kollegor. 
Centralt i Stockholm finns en enhet som heter Ethics & Independence, dit kan revisorerna 
vända sig med frågor angående etik.  
 
4.5.3 Faktorer som påverkar etiskt beteende 
 
Den individuella faktor som påverkar det etiska beteendet allra mest anser Öystilä är tid inom 
yrket, ju mer erfarenhet en revisor får, desto fler situationer har denne ställts inför, vilket 
innebär att revisorn inför varje ny situation har en bättre bild av hur den skall hanteras. De 
beslut som en revisor har fattat tidigare borde påverka hur en revisor beter sig, det borde 
byggas på någon form av erfarenhetsbank som hela tiden gagnar kommande beslut och 
ställningstaganden. En extern faktor som kan påverka enligt Öystilä är de pressade priserna, 
Öystilä undrar om det verkligen går att göra ett fullgott jobb och leva upp till de etiska 
reglerna till hur låga priser som helst.   
 
Öystilä anser att organisationsfaktorer har stor påverkan på den enskilde revisorns beteende, 
framför allt företagskulturen.  Om en nyanställd känner att normer och värderingar är centrala 
begrepp för företaget som denne kommer till, tror Öystilä att denne försöker följa företagets 
riktlinjer. Även vad ledningen står för påverkar den enskilde individens etiska beteende. På 
en liten revisionsbyrå kan det vara svårt att organisera verksamheten så att alla 
oberoendebitar kan hanteras, storleken på byrån har därmed även den betydelse för 
revisorernas etiska beteende. Eftersom kollegor ofta rådfrågas om revisorerna ställs inför en 
situation där de inte vet hur de skall agera, påverkar kollegorna det etiska beteendet. En 
revisor som har varit med om en intressant händelse brukar dela med sig av sin erfarenhet på 
informationsträffar, på så sätt tar andra revisorer del av dennes erfarenhet och använder den 
själv i svåra situationer. Allra mest anser Öystilä att företagskulturen påverkar eftersom att 
den sätter upp ramar för vad som är ett korrekt beteende, men även erfarenhet har stor 
betydelse. 
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5 ANALYS OCH SLUTSATSER 
 
I detta kapitel analyserar vi vårt empiriska resultat utifrån den teori vi presenterade i kapitel tre. Vi 
kommer även att dra slutsatser utifrån det empiriska resultatet.  
 
5.1 FAR:s etikregler; tillkomst, hur de är skrivna samt åsikter  
 
5.1.1 Etikreglernas tillkomst 
 
Enligt Collste, Silfverberg och Brytting et al finns en mängd olika anledningar till varför 
etikregler bör finnas. Det är svårt att peka ut en direkt orsak som särskilt avgörande för 
tillkomsten av FAR:s etikregler. Respondenterna tror att en anledning till att etikreglerna togs 
fram var för att ge stöd åt yrkeskårens medlemmar, FAR ville skapa enhetlighet och en 
gemensam grund för alla revisorer att arbeta utifrån. Respondenterna menar att tanken nog 
var att skapa ett ramverk för alla revisorer så de skall kunna arbeta likadant och förhålla sig 
på ett visst sätt i olika frågor. Dessa anledningar stämmer överens med vad författarna ovan 
säger. Enligt Silfverberg är ett av syftena med etikregler att de skall ge stöd åt förbundets 
medlemmar81. Brytting et al menar att etiska regler kan utgöra en vägledning för den som 
känner sig osäker och ett stöd vid valet av svåra handlingsalternativ, reglerna är till för att 
stödja sammanhållningen och styra den enskildes beteende i enlighet med en standardiserad 
norm82. Collste säger att etiska regler utgör ett stöd för dem som eftersträvar ett medvetet 
etiskt förhållningssätt i sitt arbete. Collste säger också att då vi lever i ett samhälle där olika 
livsåskådningar och etiska synsätt finns representerade, är det nästan nödvändigt att skapa 
etiska regler för att kunna enas kring vissa etiska principer.83

 
Respondenterna anser att det är viktigt att yrkeskåren åtnjuter ett starkt förtroende hos 
allmänheten, där en viktig del är att de uppfattas som en oberoende yrkeskår. Respondenterna 
tror därför att ytterligare en anledning till att FAR tog fram etikreglerna är att de velat stärka 
detta förtroende, skapa en trygghet för de intressenter som förlitar sig på revisorernas arbete. 
Enligt Silfverberg är ett av syftena med yrkesetiska regler just att upprätthålla förtroendet för 
yrkesutövningen hos allmänheten84. 
 
Vår slutsats är att respondenterna ser två huvudsakliga anledningar till att FAR arbetat fram 
etikreglerna. Den ena anledningen är att de velat ge revisorerna stöd och riktlinjer, en 
vägledning i sin yrkesutövning. Den andra anledningen är att stärka förtroendet hos klienter 
och intressenter, att upprätthålla förtroendet för revisorsyrket hos allmänheten.  
 
5.1.2 Hur etikreglerna är skrivna samt åsikter kring reglerna 
 
När det gäller användningen av och åsikter kring etikreglerna kan vi sammanfatta 
respondenternas svar till att reglerna inte är något som de direkt tänker på i det dagliga 
arbetet, åtminstone funderar de sällan i termer av etikregler. Reglerna präntas in under 
utbildningen och genom det praktiska arbetet. De säger dock att det naturligtvis händer att de 
ibland tvingas gå tillbaka och se vad som står skrivet mer precist. Respondenternas samlade 
uppfattning om etikreglernas utformning tycks vara att de är ganska kort och tunt 
formulerade men att de trots detta inte kan ses som otillräckliga eller otydliga. De 
respondenter som tittat på reglerna som börjar gälla 1 juli 2003 och jämfört dem med de 

                                                 
81 Silfverberg, G. (1992). s 28. 
82 Brytting, T., DeGeer, H., Silfverberg, G. (1993). s 86. 
83 Collste, G. (1996). s 93. 
84 Silfverberg, G. (1992). s 28. 
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regler som gäller just nu menar att de nya har blivit bättre såtillvida att de är lättare att tolka 
eftersom att anvisningarna utvidgats och fler exempel tagits fram men respondenterna är dock 
eniga om att de i grunden är samma regler.   
 
Etikreglerna fungerar enligt respondenterna på ett bra sätt som ett ramverk, de ger vägledning 
och anger riktlinjer om vad som gäller och vad revisorer måste tänka på. Exempelvis får de 
aldrig arbeta på ett sådant sätt att deras oberoende eller opartiskhet ifrågasätts. Då 
etikreglerna mest fungerar som ett ramverk anser respondenterna att det finns ett mer eller 
mindre stort spelrum för eget omdöme, reglerna lämnar utrymme för tolkning och anpassning 
till den enskilda situationen.  Brytting säger att det är mycket vanligt att yrkesetiska regler är 
vagt och allmänt formulerade och detta kan enligt honom ses som en svaghet med regler. 
Detta gäller alla former av nedskrivna regler, verkligheten är för komplicerad för att rymmas 
i ett regelverk. Ytterligare en svaghet är att ju större utrymme som lämnas för egen tolkning 
desto mer karaktär av vägledning får reglerna. 85

 
Vår slutsats är att respondenterna verkar tycka att det kännas tryggt att etikreglerna finns, att 
de har något att falla tillbaka på och utgå ifrån, även om de inte ”medvetet” använder 
etikreglerna dagligen så finns de alltid med i bakhuvudet, de är en del av deras totala 
referensram. 
 
Enligt Brytting et al faller alla regler in under den normativa etiken då denna rekommenderar, 
påbjuder eller förbjuder vissa tanke- eller handlingssätt86. Inom den normativa etiken finns 
dock flera olika inriktningar. Collste menar att det utifrån de etiska reglernas utformning 
antingen kan framgå explicit eller indirekt huruvida de har någon djupare förankring i etisk 
teoribildning87. Av FAR:s etikregler framgår inte direkt någon etisk teoriförankring,  men vi 
anser dock att det går att göra en koppling via olika dygder. I de regler som respondenterna 
tar upp som särskilt viktiga nämns begreppen oberoende, objektivitet, integritet samt 
opartiskhet88, respondenterna menar att dessa begrepp är viktiga att arbeta utifrån för att 
yrkeskåren skall uppfattas som trovärdig. Efter att ha tagit del av respondenternas åsikter och 
själva studerat reglerna tycker vi oss kunna dra slutsatsen att FAR:s etikregler har karaktär av 
att vara dygdetiska, där oberoende, objektivitet, integritet och opartiskhet kan ses som dygder 
som en revisor bör besitta.   
 
Strävan efter trovärdighet anser vi även skulle kunna ses som en yrkesegoistisk (etisk 
partikularism) motivering enligt konsekvensetiken. Etisk partikularism innebär att när en 
moralisk bedömning görs är det konsekvenserna för den grupp som en person tillhör som tas 
hänsyn till89. Det är viktigt för kårens anseende att medlemmarna genom sin yrkesutövning 
motsvarar de förväntningar som ställts. För revisorerna skulle det på sikt leda till negativa 
konsekvenser om de inte ses som trovärdiga hos allmänheten. 
 
5.2 Faktorer som påverkar etiskt beteende 
 
Det finns ett flertal faktorer som påverkar etiskt beteende hos individer. Den teori som vår 
analys i detta avsnitt återkopplas till är i huvudsak baserad på de faktorer som Stead et al 
presenterar90.   
                                                 
85 Brytting, T. (1996). s 196. 
86 Brytting, T., DeGeer, H., Silfverberg, G. (1993). s 75. 
87 Collste, G. (1993). s 133. 
88 I de regler som börjar gälla 1 juli 2003 används främst orden objektivitet, integritet och opartiskhet och här 
tycks oberoendet vara inräknat, ett begrepp som i de nu gällande reglerna har en väldigt central plats. 
89 Collste, G. (1996). s 32. 
90 Stead, W.E, Worell, D.L., Stead, J.G.  (1994). s 59ff. 
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De individuella faktorer som Stead et al säger påverkar det etiska beteendet är bland annat 
kön, ålder, arbetslivserfarenhet samt påverkan av personer som vi uppfattar som viktiga. Alla 
respondenter tycker sig se skillnad i etiskt beteende beroende av tid inom revisorsyrket. Hans 
Öystilä och Charles Enryd menar till exempel att desto längre en revisor har arbetat inom 
yrket desto mer erfarenhet har denne hunnit samla på sig, vilket innebär att revisorn inför en 
ny situation har en bättre bild av hur han eller hon bör agera. Huruvida tidigare 
arbetslivserfarenhet påverkar det etiska beteendet ställer sig respondenterna tveksamma till, 
men Christer Enryd anser att det borde påverka, att ha erfarenhet från tidigare arbeten borde 
ge en känsla över hur det är korrekt att bete sig. Han menar att det aldrig är någon nackdel att 
ha arbetat med annat och skaffat sig erfarenhet.  
 
Även när det gäller skillnader i kön och ålder är respondenterna tveksamma till att det skulle 
ha någon påverkan. Christer Enryd säger dock att i början av sin karriär kan killar ha ett 
rymligare samvete än tjejer men att denna skillnad minskar med tiden. Han säger även att 
ålder är en faktor som borde påverka, en person får genom livet erfarenhet som han eller hon 
tar med sig in i varje ny situation. Detta stämmer in på tidigare studier som gjorts där det 
visats att kvinnor och äldre gör hårdare bedömningar, något som Bergkvist et al talar om91. 
En annan faktor som Stead et al pekar på är påverkan av personer som vi uppfattar som 
viktiga eller betydande. Dessa utgörs, enligt respondenterna, av ledningen och på vilket sätt 
de agerar samt kollegorna på revisionsbyrån med vilka diskussion förs angående situationer 
där problem uppstått.  
 
Enligt Stead et al är beslutshistoriken en faktor som har påverkan på en persons etiska beslut. 
De menar att tidigare fattade beslut spelar en viktig roll i nutida och framtida beslutsfattade. 
Respondenterna är överens om att detta är en faktor som påverkar. Exempelvis säger Hans 
Öystilä att de beslut som en revisor har fattat tidigare borde påverka hur en revisor beter sig 
genom att det över tiden byggs på någon form av erfarenhetsbank som hela tiden gagnar 
kommande beslut och ställningstaganden. Sverker Olsson menar att när en revisor ställs inför 
ett problem börjar denne alltid med att tänka tillbaka om ett liknande problem påträffats 
tidigare. 
 
Ytterligare en grupp faktorer som enligt Stead et al har stark påverkan på individers etiska 
beteende är organisationsfaktorer. Respondenterna är överens om att ledningens beteende och 
dess filosofi samt företagskulturen har stor inverkan på de anställdas etiska beteende. Bland 
annat säger Christer Enryd att ledningens agerande och vad den säger planteras neråt i 
organisationen och leder in nyanställda på samma väg, det är därför viktigt att ledningen har 
ett etiskt korrekt förhållningssätt för att skapa en god företagskultur.  
 
Externa faktorer kan också påverka etiskt beteende92. Sverker Olsson, Stefan Niska och Hans 
Öystilä menar att konkurrens om kunderna kan medföra att det etiska beteendet påverkas. 
Ökad konkurrens medför bland annat att priserna pressas ner. Hans Öystilä menar att det går 
att ifrågasätta om det verkligen går att göra ett fullgott jobb och leva upp till de etiska 
reglerna till hur låga priser som helst. Christer Enryd och Charles Enryd säger båda att de tror 
att mindre byråer i högre grad kan påverkas av påtryckningar från externa faktorer då de är 
mer beroende av varje kund än vad de större byråerna är. 

Även gruppåverkan och inflytande från medarbetare kan enligt Stead et al påverka en 
individs etiska beteende. Alla respondenter nämner kollegorna som en viktig faktor som 
påverkar det etiska beteendet.  I svåra situationer tar revisorerna ofta hjälp av sina kollegor, 
de bollar tankar och diskuterar med varandra om hur det är bäst att agera i en viss situation. 
                                                 
91 Bergkvist, T., Wahlund, R., Wärneryd, K-E.  (1994). s 50f. 
92 Stead, W.E, Worell, D.L., Stead, J.G.  (1994). s 62. 
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Respondenterna talar också om att samtalen förs både informellt på kontoret och formellt via 
exempelvis kurser och olika typer av ”erfarenhetsutbytesdagar”. Brytting et al säger att både 
formella och informella samtal med kollegor spelar en väsentlig roll för moralen i en 
arbetsgemenskap och för etiken i en profession93.  

Genom vår empiriska undersökning tycker vi oss se att ledningens filosofi och beteende, 
företagskultur, kollegor samt tid inom yrket är de faktorer som påverkar det etiska beteendet 
mest. Den allra största påverkansfaktorn tycks vara ledningens beteende samt företagets 
kultur, något som stämmer bra överens med vad Stead et al skriver och vad Dolecheck och 
Dolecheck94 fann i sin undersökning där man kom fram till att beteendet hos överordnade var 
en av de främsta påverkansfaktorerna för etiskt beteende. 

 
5.3 Stöd för att främja etiskt beteende 
 
Det finns ett antal olika sätt för ett företag att hjälpa de anställda att nå ett önskvärt etiskt 
beteende i verksamheten. Ett enligt Brytting et al mycket vanligt sätt är att ta fram etiska 
regler eller riktlinjer95. Bland våra respondenter är det ingen vars byrå har egna nedskrivna 
etiska regler eller riktlinjer, utan de arbetar med utgångspunkt i FAR:s etikregler. 
Respondenterna är inne på att etik på olika sätt tas upp i den utbildning och träning som en 
blivande auktoriserad revisor genomgår men även i vissa fall efteråt. Stefan Niska säger till 
exempel att det i utbildningen ingår att arbeta med fiktiva fall, så kallade caseuppgifter. 
Charles Enryd tror att en gedigen utbildning kan hjälpa och underlätta för revisorer när de 
stöter på etiska problem. Enligt Stead et al är etisk träning för de anställda en nyckel för att 
öka den etiska medvetenheten96. Brytting et al säger att personalutbildning är ett väsentligt 
forum för att förmedla normer och värderingar, en rätt utformad utbildning engagerar den 
enskilde i etiska frågor och ger deltagarna grunden till en dialog för meningsutbyte kring 
etikfrågor97.  
 
Brytting beskriver moralsamtal som ett område som kan hjälpa till att underlätta det etiska 
beteendet. Han nämner att samtal mellan arbetskamrater och kollegor är ett viktigt redskap 
för att pröva, ompröva och vid behov förnya moralen i arbetslivet Mycket kunskap och 
utveckling i arbetslivet förs vidare via samtal och diskussioner kollegor emellan.98 
Respondenterna påpekar alla vikten av diskussioner kollegor emellan för att främja det etiska 
beteendet. Stöter de på problem är kollegorna de första de vänder sig till för att höra vad de 
anser om problemet och hur de skulle ha agerat. 
 
Om en anställd blir tveksam inför ett etiskt beslut kan en mentor vara en god 
diskussionspartner och rådgivare99. Av våra respondenter är det endast Christer Enryd som 
nämner att byrån han arbetar på använder sig av mentorer och mentorsprogram. Hans Öystilä 
säger att de arbetar med faddrar, övriga respondenter säger att nyanställda revisorer under 
utbildningstiden får arbeta med erfarna och auktoriserade revisorer. Detta anser vi i viss mån 
kan liknas med att de nyanställda tilldelas mentorer.  
 
 

                                                 
93 Brytting, T., De Geer, H., Silfverberg, G. (1993). s 98f. 
94 McDonald, G. M., Zepp, R. A. (1994). s 205. 
95 Brytting, T., De Geer, H., Silfverberg, G. (1993). s 86f. 
96 Stead, W.E, Worell, D.L., Stead, J.G.  (1994). s 68. 
97 Brytting, T., De Geer, H., Silfverberg, G. (1993). s 83ff. 
98 Brytting, T. (1998). s 20ff. 
99 McDonald, G.M., Zepp, R.A (1994). s 202. 
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Genom att skapa ett starkt etiskt klimat och en god företagskultur i organisationen förebyggs 
oetiskt beteende hos de anställda. Det som främst avgör hur det etiska klimatet i en 
organisation kommer att se ut bestäms av företagsledningen och dess beteende.100 
Respondenterna är överens om att företagskulturen samt ledningens filosofi och beteende har 
stor inverkan på de anställdas beteende. Även om det inte framgår direkt så får vi, när 
respondenterna talar om sina egna byråer, känslan av att de upplever att de själva arbetar i ett 
företag med en bra företagskultur och att ledningens påverkan på de anställdas beteende 
främst är positiv. 
 
Etikkommittéer eller etikansvariga som har till uppgift att stödja medarbetare eller 
medlemmar när det möter etiska frågor av olika slag är något som enligt Brytting blir allt 
vanligare. Brytting menar att detta kan vara bra då det främjar erfarenhetsuppbyggnad kring 
praktiskt arbete med etik. Den nackdel som dock finns enligt honom är att etiken görs till 
någon annans ansvar.101 Hans Öystilä säger att KPMG har en avdelning som heter ”Ethics & 
Independence” till vilken de anställda kan vända sig om de har problem eller frågor. Stefan 
Niska och Charles Enryd nämner att på deras respektive byråer finns en revisionsansvarig 
som de kan ringa om de har etiska problem som de inte kan lösa lokalt på kontoret. Detta 
anser vi kunna liknas vid de etikkommittéer och etikansvariga som Brytting beskriver. 
Respondenterna tycks inte anse att etiken skulle göras till någon annans ansvar genom dessa 
funktioner, Christer Enryd säger till exempel att som revisor gäller det att själv ta ställning 
och kunna argumentera för denna. 
 
Den uppfattning vi fått är att revisionsbranschen är måna om att sträva efter ett gott etiskt 
beteende och att de större byråerna arbetar med etikfrågor på ett likartat sätt. Vår uppfattning 
är att det inte avsätts direkt mycket tid till speciella etikfrågor och etikproblem för den erfarne 
revisorn. Bland de nyanställda avsätts betydligt mer tid för frågor som berör etik, både genom 
utbildning och genom att de under den första tiden arbetar ihop med en erfaren revisor. De 
gånger den erfarne revisorn får träning i etiska frågor beror det oftast på att han eller hon 
stöter på problem i arbetet, och denne verkar då i huvudsak ta stöd av kollegor på det lokala 
kontoret, men även av andra anställda inom byrån. Detta tolkar vi som att en företagskultur 
som uppmuntrar samtal mellan kollegor är det som i dagsläget främjar det etiska beteendet 
bland revisorer allra mest. 
 

                                                 
100 Stead, W.E, Worell, D.L., Stead, J.G.  (1994). s 66. 
101 Brytting, T. (1998). s 20ff. 
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6 AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Vi hade innan denna uppsats en begränsad kunskap inom området etik i revisorsbranschen. 
Vi visste i princip endast att FAR arbetat fram etiska regler för revisorer men inte vad de 
innehöll och på vilket sätt de användes av revisorerna. Vi hade heller inga direkta kunskaper 
om vilka faktorer som påverkar en revisor att handla på det ena eller andra sättet. Under de 
veckor vi arbetat med vår uppsats har vi fått en ökad inblick i hur det är att vara revisor och 
vilka krav som ställs på dem.  
 
Efter att vi gjort två intervjuer var vi förvånade, ingen av de revisorer som vi intervjuat hade 
tagit del av de omarbetade reglerna vilka skulle träda i kraft någon månad senare. Vi blev 
rädda att FAR:s etikregler var något som revisorerna inte brydde sig om, att de fanns men  
inte användes. Senare visade det sig att så var inte fallet. En erfaren revisor läser förvisso inte 
reglerna dagligen men vet vad de handlar om, han eller hon bär dem med sig i bakhuvudet 
och använder dem i sitt arbete utan att tänka på att det är etikreglerna som används. 
 
Vår uppfattning är att FAR:s etikregler fyller en viktig funktion, för revisorerna är det en 
trygghet att kunna få vägledning i olika situationer. Inte minst i dagens hårdnande samhälle är 
det viktigt att en yrkeskår har etiska regler att följa. När händelser som exempelvis 
Enronskandalen uppdagas är det viktigt att revisionsbranschen arbetar aktivt för att vinna 
tillbaka allmänhetens förtroende, ett sätt kan vara att kunna påvisa att yrkeskåren har etiska 
regler. 
 
I vår uppsats har vi försökt finna faktorer utöver FAR:s etiska regler som påverkar en revisors 
etiska beteende. De faktorer som vi tycker oss kunna se påverkar allra mest är ledningens 
filosofi och beteende samt företagskultur och kollegor. Att just dessa faktorer tycks påverka 
mest ser vi som helt naturligt då arbetsplatsens klimat och kollegorna styr mycket av 
förutsättningarna för en persons yrkesutövning. Vi tycker därför att det är kul att kunna 
konstatera att vi fått uppfattningen att revisionsbranschen är måna om att sträva efter ett gott 
etiskt beteende och att de större byråerna arbetar med etikfrågor på ett likartat sätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 29 - 



KKÄÄLLLLFFÖÖRRTTEECCKKNNIINNGG 
 

KÄLLFÖRTECKNING 
 
Böcker och rapporter: 
 
Bergkvist, L., Wahlund, R., & Wärneryd, K-E. (1994). Etik och Finanser. Stockholm: SNS 
Förlag 
 
Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ekonomi 
 
Brytting, T. (1998). Företagsetik. Malmö: Liber Ekonomi 
 
Brytting, T., De Geer, H., Silfverberg, G. (1993). Moral i verksamhet. Stockholm: Natur och 
Kultur 
 
Collste, G. (1996). Inledning till etiken. Lund: Studentlitteratur 
 
Collste, G. (1993). Etik i datasamhället. Stockholm: Carlssons Bokförlag 
 
Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur 
 
FAR. (2002). Samlingsvolym 2002.  Stockholm: FAR Förlag AB 
 
FAR. (1998). Vad gör en auktoriserad revisor? Stockholm: FAR Förlag AB 
 
Hedin, C. (1993). Etikens grunder- en vägledning bland värden och normer. Stockholm: HLS 
Förlag 
 
Koskinen, L. (1995). Vad är rätt? En handbok i etik. Stockholm: Rabén Prisma 
 
Lundahl, U., Skärvad, P-H. (1992). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 
Lund: Studentlitteratur 
 
McDonald, G. M., Zepp, R. A. (1994). Business Ethics: practical proposals. Ur Drummond, 
J., Bain, B. Managing Business Ethics. Oxford: Butterworth- Heinemann Ltd 
 
Patel, R., Tebelius,U. (1987). Grundbok i forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur 
 
Silfverberg, G. (1992). Etik på arbetstid. Stockholm: FArådet 
 
Statens Medicinsk Etiskaråd. (1992). Etiska vägmärken; Etik- en introduktion. Stockholm: 
Fritzes 
 
Stead, W.E., Worell, D.L., Stead, J.G. (1994). An integrative model for understanding and 
managing ethical behaviour in business organisations. Ur Drummond, J., Bain, B. Managing 
Business Ethics. Oxford: Butterworth- Heinemann Ltd. 
 
Svenning, C. (2000). Metodboken. Eslöv: Lorentz Förlag 
 
Svensson, P-G., Starrin, B. (1996). Kvalitativa studier i teori och praktik  Lund: 
Studentlitteratur 
 
 

 



KKÄÄLLLLFFÖÖRRTTEECCKKNNIINNGG 
 

Tidskrifter: 
 
Fridman, B. (1985) Yrkesetiken bör inte utvecklas. Balans, 4,  s 47-50 
 
Johansson, S-E., Jonsson, B. (1990) Funderingar kring revisorsetiken. Balans,4, s 46-50. 
 
Miner, M., Petocz, A (2003) Moral Theory in Ethical Decision Making: Problems, 
Clarifications, and Recommendations from a Psychological Perspective. Journal of Business 
Ethics, 42, s11-25 
 
Zünd, A. (1992) FOUCUS: Accountancy Ethics in Auditing. Business Ethics – A European 
Review, 1(4), s 235-237 
 
Uppslagsverk och ordböcker: 
 
Nationalencyklopedin via Internet: www.ne.se 
 
Intervjuer:  
  
Enryd, Charles. Auktoriserad revisor på Ernst & Young. 2003-05-05.  
Telefonnr: 0920- 383 00 
 
Enryd, Christer. Auktoriserad revisor på Öhrlings PriceWaterHouseCoopers. 2003-05-07 
Telefonnr: 0920-731 00 
 
Niska,Stefan. Auktoriserad revisor på Deloitte & Touche. 2003-04-28  
Telefonnr:0920-20 12 80 
 
Olsson,Sverker. Auktoriserad revisor på Lindebergs Grant Thornton. 2003-04-29 
Telefonnr:0920-23 35 50 
 
Öystilä,Hans. Auktoriserad revisor på KPMG. 2003-05-06. Telefonnr: 0920-20 18 00 
 

 



 

BILAGOR 
 
Intervjuguide  
 
Etikreglerna och revisorsetik 
 
1. Vilka, anser Ni är de viktigaste orsakerna till att FAR har arbetat fram etikregler?  
 
2. Tänker Ni på dessa regler i Ert dagliga arbete? Är de till hjälp i Er yrkesutövning?  
    På vilket sätt? 
 
3. Hur anser Ni att reglerna är utformade? 
 
4. Finns det situationer där reglerna inte är tillräckligt tydliga? Hur löser Ni i sådant fall dessa 

situationer? 
 
5. Anser Ni att någon regel är speciellt viktig/mindre viktig? På vilket sätt och varför? 
 
6. Finns det yrkesetiska regler för revisorer utöver FAR:s etikregler, exempelvis har Er byrå 

egna etiska regler                                                                                                                                             
 

7. Vad gör Ni på Er byrå för att förebygga etiska problem samt öka de anställdas etisk      
medvetenhet? (utbildning, samtal med kollegor, egna etiska regler) 

 
8. Anser Ni att det finns några specifika egenskaper som karaktäriserar en god revisor / som 

en revisor bör ha?   
 
9. Är Ni medveten om att FAR har antagit nya etiska regler som skall börja gälla 1 juli 2003?         

Om Ni har hunnit ta del av  dessa vad anser Ni om dem? 
 
Faktorer som kan påverka etiskt beteende 
 
10.Har Ni märkt om det finns några skillnader i revisorernas etiska beteende som beror på 

individuella faktorer som exempelvis arbetslivserfarenhet, tid inom revisorsyrket, ålder, 
kön, religion etcetera? 

 
11.I vilken utsträckning påverkar externa faktorer, tillexempel konkurrens, ekonomiska 

förhållanden, olika intressenter m.m. revisorers etiska beteende? 
 
12.I vilken utsträckning påverkar organisationsfaktorer, såsom ledningsfilosofi, ledningens 

beteende, arbetsuppgiftens karaktär, m.m. revisorers etiska beteende? 
 
13.I vilken utsträckning påverkar en revisors tidigare fattade beslut dennes etiska beteende? 
 
14.I vilken utsträckning tittar Ni på hur andra revisorer och kolleger handlar? Hur viktiga är 

samtalen revisorer och kolleger emellan? 
 
15.Är det någon av ovanstående faktorer (fråga 10-14) som Ni anser spelar en särskilt viktig 

roll för revisorers etiska beteende?  
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