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Sammanfattning  

Under årens gång har betydelsefulla företagsskandaler inträffat som har lett till att revisorns 

oberoende samt omdöme ifrågasatts. Skandalerna har således gjort det ännu viktigare att 

uppmärksamma etik och moral bland revisorer. Ett vanligt sätt att tackla problemen med etiska 

skandaler i revisionsbranschen är att argumentera för vikten av individuell moral och tillämpa 

den på revisionsyrket. Revisorer ställs inför etiska dilemman till följd av situationer där de står 

inför ett val mellan två olika alternativ som vart och ett frambringar lika oönskade alternativ. 

Dock kan vad som är ett etiskt dilemma för en person skilja sig åt.  

 

Syftet med studien var således att undersöka revisorns uppfattning av vad ett etiskt dilemma 

kan vara utifrån de fem principerna som även benämns som “Etikkoden”. Studien intresserade 

sig även för hur revisorn hanterar och resonerar kring etiska dilemman som eventuellt uppstår 

i deras yrkesutövande. För att besvara syftet har moralläror, professionsteorin och tidigare 

studier använts som teoretisk utgångspunkt. Studien genomfördes med en kvalitativ metod, i 

form av fyra semistrukturerade intervjuer med auktoriserade revisorer. Resultatet antyder att 

etiska dilemman kan vara mångfacetterade och att det därför inte finns ett enhetligt problem 

som vi kan kalla för ett etiskt dilemma då det beror på hur personen i fråga uppfattar 

situationen. Dock så finns det utmärkande särdrag för vad etiskt dilemma kan vara samt hur det 

skulle kunna hanteras.  
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Over the years, significant corporate scandals have occurred that have led to the auditor's 

independence and judgment have been questioned. The scandals have thus made it even more 

important to draw attention to ethics and morality among auditors. A common way to tackle 

problems with ethical scandals in the auditing industry is to argue for the importance of 

individual morality and apply it to the auditing profession. Auditors are faced with ethical 

dilemmas as a result of situations where they are faced with a choice between two different 

alternatives, each of which produces equally undesirable alternatives. However, what is an 

ethical dilemma for a person can differ.  

 

The purpose of the study was thus to examine the auditor's perception of what an ethical 

dilemma can be based on the five principles that are also referred to as the “Code of Ethics”. 

The study was also interested in how the auditor handles and reasons about ethical dilemmas 

that may arise in their professional practice. To answer the purpose, moral teachings, 

professional theory, and previous studies have been used as a theoretical starting point. The 

study was conducted using a qualitative method, in the form of four semi-structured interviews 

with certified public accountants. The results suggest that ethical dilemmas can be multifaceted 

and that there is therefore no uniform problem that we can call an ethical dilemma as it depends 
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1. Inledning 
Revisorns huvudsakliga uppgift är att granska en verksamhets bokföring, årsredovisning och 

förvaltning. Revisorn skall även bedöma om den finansiella informationen ger en rättvisande 

bild av företagets finansiella position samt om företaget följer de lagar och regler som finns 

(Deegan & Unerman, 2011; FAR, 2021). En revisor agerar i allmänhetens intresse genom att 

bidra till en hållbar ekonomisk utveckling om revisionen hanteras rätt. Den revision som 

revisorn avger kan därför ses som en kvalitetsstämpel mot tredje part. Kvalitetsstämpeln är ett 

av skälen till att företag, myndigheter och andra organisationer anlitar revisorer då de bidrar till 

ökad trovärdighet (Deegan & Unerman, 2011; FAR, 2021). Slutprodukten med en revision är 

den revisionsberättelse som revisorn avger, det är därför viktigt att revisorn agerar korrekt i sitt 

arbete, annars kan revisorn uppfattas som en facilitator av kriminell verksamhet, även om 

agerandet sker omedvetet (Lennartsson, 2021). Revisorn fungerar således som en länk mellan 

klienten och dess finansiella rapporter och skall se till att intressenterna får ta del av korrekt 

information då rapporterna ligger till grund för intressenternas beslutsfattande. 

 

Det kan för läsaren vara av nytta att skilja på två begrepp; god revisorssed och god 

redovisningssed som annars kan tyckas lätta att blanda ihop. Definitionen av dessa begrepp 

finns inte definierad i någon lagstiftning, utan det är branschorganisationen och myndigheterna 

som står för utvecklingen av dessa. Revisorer ska i sitt yrkesutövande följa god revisorssed 

enligt Revisorslagen (SFS 2001:883) 19 §. God revisorssed innebär att revisorer skall agera 

med gott omdöme och följa de lagar och regler som finns (Lavin, 2014). Det är också god 

revisorssed som definierar hur revisorn ska förhålla sig till sitt uppdrag, den goda 

revisionsseden vilar enligt branschorganisationen Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) 

på tre grundpelare; oberoende, tystnadsplikt och kompetens. Revisorer ska även förhålla sig till 

god redovisningssed. Vad god redovisningssed är stadgas i Bokföringslagen (SFS 1999:1078) 

4 kap. 2 §. God redovisningssed är således allmänna råd och rekommendationer från 

normgivande organ, juridiska tolkningar av dessa råd och rekommendationer samt vedertagen 

företagspraxis. Vidare är Bokföringsnämnden den myndighet som har huvudansvaret för 

utvecklingen av god redovisningssed genom att ge ut allmänna råd som revisorer ska förhålla 

sig till (Bokföringsnämnden, 2020). 
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Under årens gång har betydelsefulla företagsskandaler inträffat som har lett till att revisorns 

oberoende samt omdöme ifrågasatts. Skandaler där revisorer varit inblandade verkar ha skadat 

det förtroende som klienter och allmänheten har för revisionsverksamheten (Forsberg & 

Westerdahl, 2007). Lennartsson (2021) återberättar att Bäckström har sagt att revisionens syfte 

måste vara i fokus och att det är viktigt att det arbete som revisorn gör är relevant utifrån 

uppdragets syfte och omvärldens förväntningar. ”Omvärldens förväntningar på revisorn är 

stora och de synpunkter som finns på branschen handlar ofta i grunden om etik och integritet ” 

(Lennartsson, 2021). Ett vanligt sätt att tackla problemen med etiska skandaler i 

revisionsbranschen är att argumentera för vikten av individuell moral och tillämpa den på 

revisionsyrket (Forsberg & Westerdahl, 2007). Skandalerna har således gjort det ännu viktigare 

att uppmärksamma etik och moral bland revisorer (Duska & Duska, 2003). 

  

Etik och moral kan enligt Egidius (2011) i många sammanhang användas utan någon klar 

inbördes skillnad i betydelse. Etik och moral har något med våra handlingar att göra men etik 

är mer en beskrivning av människans handlingar och dennes existens. Moral är ”att låta sina 

handlingar och ställningstagande styras av goda skäl”, det vill säga att göra det som det finns 

bäst skäl att göra (Heberlein, 2014, s. 22). Heberlein (2014, s. 19) skriver även att ”etik kan 

definieras som en teoretisk reflektion över människors och samhällets normer och moraliska 

förhållningssätt”. Etik handlar således mer om vilken sorts människa man vill vara. Det kan 

exempelvis vara oetiskt att ta sig an ett uppdrag som man inte är kvalificerad för, men det är 

knappast omoraliskt så länge man inte fört uppdragsgivaren bakom ljuset när det kommer till 

ens kompetens och erfarenhet (Egidius, 2011). Ehrich et al. (2011) förklarar att det kan vara 

svårt att få grepp om vad etik är, och ofta definieras etik i termer av vad som inte är etiskt. Till 

exempel betraktas maktmissbruk, tjänstefel och bedrägeri som oetiskt beteende, däremot ses 

ärlighet, integritet och professionalism som egenskaper man besitter när man har ett etiskt 

beteende. Ehrich et al. (2011) menar att en moralisk och etisk aktivitet är kraftigt värdeladdat 

och att det kan vara en orsak till varför etik och moral bör uppmärksammas mer i yrken överlag. 

Vidare Ehrich et al. (2011) att etik kan ses som vad man bör göra och vad som kan vara det 

bästa tillvägagångssättet, en process som kan vara enklare i teorin än i praktiken.  

 

I en situation där man står inför ett val mellan två olika alternativ som vart och ett frambringar 

lika oönskade alternativ uppstår ett etiskt dilemma (Duska & Duska, 2003). I en sådan situation 

förklarar etik hur människan bör agera enligt Heberlein (2014). Att revisorer utsätts för etiska 

dilemman är inte förvånande menar Cassel (1996) och även Lennartsson (2021) skriver att hela 
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revisionsyrket går i mångt och mycket ut på att lösa etiska dilemman i praktiken. Enligt Eklöv 

(2019) kan ett etiskt dilemma uppstå om en revisor står inför ett val om att acceptera ett 

revisionsuppdrag där de yrkesetiska reglerna hotas eller att avsäga sig uppdraget, men då i 

stället riskera att förlora klienten. Ett etiskt dilemma kan även enligt Duska och Duska (2003) 

uppstå när en revisor inte uppfattar en situation som ett etiskt dilemma på grund av bristande 

insikt och kunskap som revisorn inte besitter. Således hamnar revisorer ofta i situationer där det 

inte finns en enda ideal lösning utan där man måste väga de olika situationerna mot varandra. 

 

Det finns alltid vissa etiska problem som är typiska för en viss yrkesutövning och därför finns 

det även ett behov av yrkesetiska regler som kan vara vägledande i yrket anser Collste (2019). 

Därför är det nödvändigt att formulera etiska regler som gäller i situationer och handlingar som 

är vanliga för en speciell yrkesgrupp. Revisorsyrket innebär att man ofta löser etiska dilemman 

och agerar etiskt. Lennartsson (2021) skriver att Bäckström har sagt att det är därför de 

yrkesetiska reglerna finns, då reglerna kan fungera som en vägledning inför ett beslut. Då 

revisorer står inför ett flertal etiska problem är det av stor vikt att formulera yrkesetiska regler 

för att underlätta revisorns arbete (Collste, 2019). Det går däremot inte att lösa ett yrkesetiskt 

problem enbart genom reglering då det är svårt att förhindra ett oetiskt agerande menar Cassel 

(1996). Bergman-Marcus & Holm (2003) menar dessutom att det är det är omöjligt att förutse 

alla tänkbara etiska dilemman som en revisor kan ställas inför. Därför kan det även vara svårt 

att upprätta regler som förhindrar oetiskt handlande, vill revisorn kringgå regler så är det alltid 

möjligt menar Landes (2004). Människor gör inte alltid rätt och det är inte alltid lätt att veta vad 

som är rätt, det är också därför som man behöver gränser. Gränsdragningar kan innebära en 

trygghet och fungera som kompass när vi navigerar i en komplicerad verklighet (Heberlein, 

2014). 

 

De flesta yrken har idag sin egen yrkesetiska kod som kan ses som en deklaration inför 

allmänheten (Collste, 2019). Koderna kan utgöra en grund för att komma till rätta med 

eventuella oetiska handlingar inom yrkeskåren och skall ses som en vägledning inför ett 

beslutsfattande. Collste (2019) betonar att reglerna inte får ersätta ett personligt genomtänkt 

ställningstagande i moraliska valsituationer. Vidare återberättar Lennartsson (2021) att 

Bäckström har sagt att revisionens relevans kan ifrågasättas om man inte landar rätt när det 

gäller etikfrågorna. De yrkesetiska regler som revisorer skall förhålla sig till utges av 

branschorganisationen FAR. Under 2018 kom en ny upplaga av “Etikkoden” som numera anses 
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vara ett tydligare och mer principbaserat regelverk1 som revisorerna ska följa (FAR, 2022). I 

“Etikkoden” slås fem grundläggande principer fast som redogörs för i kapitel 2, dessa principer 

är: 

1. Integritet 

2. Objektivitet 

3. Professionell kompetens och vederbörlig omsorg 

4. Tystnadsplikt 

5. Professionellt uppträdande (FAR, 2021) 

 

1.1 Problematisering 
Chaplais et al. (2016) menar att revisorns etiska beslutsfattande ofta prövas och att det därför 

ställs höga krav på den enskilda revisorn för att självständigt kunna avgöra om ett agerande är 

etiskt eller oetiskt. Det är således upp till revisorn att avgöra om ett beslut är etiskt korrekt eller 

inte. Det ställs därför höga krav på revisorns moraliska orientering och förmåga att bedöma om 

ett agerande, som inte uttryckligen nämns vara förbjudet enligt lag, är etiskt godtagbart eller 

inte. De yrkesetiska reglerna som Collste (2019) skriver om finns som vägledning för revisorn. 

Tidigare studier förklarar att de däremot följs i olika stor utsträckning när revisorer står inför 

ett dilemma vilket kan bero på flertalet faktorer som spelar in (Cassel, 1996; Eklöv, 2019).  

 

Det finns många studier som har undersökt orsak och verkan när det gäller etiskt beslutsfattande 

i revisorsyrket på individnivå (Espinosa-Pike & Barrainkua, 2016; Eynon et al., 1997; Larkin, 

2000; Peterson et al., 2001; Warming-Rasmussen & Windsor, 2003). För det första finns det 

studier som påvisar att ålder och kön påverkar etiska värderingar (Eynon et al., 1997; Peterson 

et al., 2001). För det andra finns det studier som påvisar att antal år, det vill säga erfarenhet 

inom revisorsyrket kan spela stor roll för hur man tolkar och agerar i situationer som kan anses 

vara etiska dilemman (Larkin, 2000).  För det tredje finns det även studier som visar att 

revisorer som genomgått en etikutbildning anses agera mer etiskt korrekt än de som inte 

genomgått liknande utbildning (Warming-Rasmussen & Windsor, 2003). För det fjärde kan 

även storleken på revisionsbyrån spela roll i hur revisorer resonerar kring etiska dilemman. 

 
1 “I ett principbaserat regelverk saknas vanligtvis detaljerade regler och reglerna formuleras mer som 

allmänt hållna principer som ska vara vägledande för den som tillämpar regelverket.” (KPMG, 2016) 
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Redan 1997 publicerade Eynon et al. (1997) sin undersökning av amerikanska revisionsbyråer 

där de jämförde stora och små revisionsbyråer för att se om oetiskt handlande hos revisorer 

kunde hänföras till storleken på byrån. Resultatet visade att revisorer vid större revisionsbyråer 

var mer moraliska i sitt resonemang än revisorer vid mindre byråer.  

 

Det är viktigt att revisorer agerar etiskt, men vad är egentligen ett etiskt dilemma som revisorer 

kan ställas inför? Det faktum att ämnet är återkommande både forskningsmässigt och även i 

praktiken tyder på att det finns svårigheter när det kommer till revisorns etiska beslutsfattande. 

Något som också kan vara problematiskt enligt Vitolla et al. (2021) är hur människor ser på etik 

och vad som är korrekt agerande eftersom det skiftar i olika länder och kulturer. Även Clements 

et al. (2009) menar att kultur spelar en viktig roll för att förklara varför en viss IFAC-

medlemsorganisation kan ha antagit ”Etikkoden” eller inte. Författarna förklarar att nästan 50 

% av medlemsorganisationerna ännu inte har antagit ”Etikkoden” och att det finns ett antal 

möjliga förklaringar till ett sådant bristande deltagande hittills. Det är av stor vikt att förstå att  

kulturella skillnader i olika länder leder till olika effekter på redovisningsetiska koder över hela 

världen. Länder som har bland annat en hög nivå av individualism är mindre benägna att anta 

”Etikkoden” och Clements et al. (2009) menar även att det kan vara svårt med en enda 

internationell uppförandekod eftersom de kulturella skillnaderna varierar avsevärt i världen.  

 

Människor är olika och har olika syn på vad ett etiskt dilemma faktiskt är. Det är därför 

väsentligt att förstå att den mänskliga faktorns inflytande och människans egenskaper påverkar 

individuella beslut och bedömningar samt vilka motiveringar som ligger bakom dem. Under 

2006 antog Europaparlamentet samt medlemsstaterna ett nytt direktiv om revision, närmare 

bestämt det åttonde bolagsrättsliga direktivet som inte enbart reglerar revisorer utan även hur 

revisionen skall gå till inom EU (Samsonova-Taddei & Siddiqui, 2016). Direktivet rör en 

mängd olika frågor gällande revisionsarbete samt en revisors uppgifter och skyldigheter, ett 

betydande skäl till att direktivet infördes var bland annat Enron-skandalen som inträffade 2001. 

Direktivet förespråkar ett principbaserat tillvägagångssätt genom att ange breda 

uppförandenormer till skillnad från detaljerande regler för varje omständighet. Vidare menar 

Samsonova-Taddei och Siddiqui (2016) att de etiska imperativen av en individs handlingar är 

en konsekvens av dennes etiska dispositioner och dygder. En revisor bör således ha etiska 

egenskaper i grunden för att kunna agera på ett etiskt sätt och för att förbättra revisorernas etiska 

omdöme vilket ligger i linje med deontologisk etik, närmare bestämt dygdetik samt 

konsekvensetik.  
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Tidigare studier avseende etiskt beteende är vanligtvis gjorda med en kvantitativ metod då 

författarna undersökt olika faktorer som kan påverka det etiska beslutsfattandet hos revisorer 

(Espinosa-Pike & Barrainkua, 2016; Eynon et al., 1997; Larkin, 2000; Peterson et al., 2001; 

Warming-Rasmussen & Windsor, 2003). Det finns även studier gjorda med en kvalitativ metod 

som undersöker olika etiska aspekter inom revisonsyrket (Clements et al, 2009; Cohen et al, 

1992; Samsonova-Taddei & Siddiqui, 2016). Däremot har vi inte hittat några studier kring 

revisorns uppfattning av vad som skulle kunna vara ett etiskt dilemma samt hur etiska dilemman 

skulle kunna hanteras i deras yrkesutövande. Det finns därför välgrundade skäl för att 

genomföra denna studie då vi vill ta del av de tankar och känslor som kan uppstå när revisorer 

ställs inför en etiskt utmanande situation. Vi vill få en fördjupad insikt kring våra 

forskningsfrågor och studien kommer innefatta få människor och händelser men som 

förhoppningsvis kommer bidra till en ökad förståelse för vikten av etik inom revisionsyrket.  

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka revisorns uppfattning av vad ett etiskt dilemma kan vara 

utifrån de fem principerna som även benämns som “Etikkoden”. Studien intresserar sig även 

för hur revisorn hanterar och resonerar kring etiska dilemman som eventuellt uppstår i deras 

yrkesutövande. Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats:  

 

• Vad är ett etiskt dilemma som en revisor kan ställas inför? 

• Hur hanteras etiska dilemman av revisorer? 
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2. Institutionalia 
I det här kapitlet redogör studien för relevanta begrepp samt ger en överblick över rådande 

lagar, regler och standarder som revisorer ska förhålla sig till, och som är relevanta för det 

etiska agerandet i revisorernas yrkesutövande. 

 

2.1 Etik och lagstiftning 

Enligt Egidius (2011) tar många lagar och förordningar sikte på sådant som har etisk och 

moralisk betydelse och som är väsentligt för hela samhället. Det kan därför anses nödvändigt 

att reglera vad som gäller med hjälp av lagstiftning och befattningar. Skulle en revisor göra en 

överträdelse kan överträdelsen anmälas och revisorn kan då eventuellt bli fråntagen sin 

auktorisation. Däremot finns det handlingar som kan vara klandervärda utan att ha en etisk eller 

moralisk dimension. Ett exempel på det är att ta på sig för många uppdrag som leder till att de 

inte kan slutföras. Det går inte att reglera allt, och man kan inte heller reglera hur noggrann man 

ska vara i en situation. Enligt Egidius (2011) måste därför en etisk dimension träda till och 

komplettera de regelverk som finns. Revisorer har lagar som de ska förhålla sig efter i sitt 

yrkesutövande. I dessa lagstiftningar står det bland annat skrivet om revisorns oberoende, 

skyldigheter samt god revisorssed. De tre lagarna som ska tas upp här är; Aktiebolagslagen, 

Revisorslagen och Revisionslagen. 

  

Regler för revisorer och revision finns i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap, framöver 

förkortat ABL. ABL (SFS 2005:551) reglerar revisorns oberoende samt situationer när en 

person inte får vara revisor. I lagen finns det dessutom regleringar om revisorns tystnadsplikt. 

Enligt ABL (SFS 2005:551) 9 kap. 5 § ska revisorns granskning vara så ingående och 

omfattande som god revisionssed kräver. Som tidigare nämnt ska revisorn ha ett ärligt 

uppträdande samt agera på korrekt sätt. Revisorn har också en skyldighet att vidta åtgärder om 

det finns misstankar om brott. Åtgärder vid misstanke om brott regleras i ABL (SFS 2005:551) 

9 kap. 42 §. 

 

Revisorslagen (SFS 2001:883), som förkortas RL, innehåller bestämmelser om bland annat 

revisorns skyldigheter och oberoende. Lagstiftningen reglerar god yrkessed och dessutom 

hänvisas det till god revisorssed i lagen. Sverige var det första landet inom EU med en nationell 

lag för revisorer och revisorers yrkesetik när RL antogs av den svenska riksdagen i slutet av 
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2001 (Bergman-Marcus & Holm, 2003). Lagen innefattar bland annat ett principbaserat 

ramverk för yrkesetik. I förarbetena betonas vikten av att internationellt harmonisera svensk 

revision och yrkesetik (Bergman-Marcus & Holm, 2003). Enligt ett allmänt uttalande från RI 

ska revisorn ta hänsyn till IESBA:s “Etikkod” avsnitt 4A vid sin prövning enligt RL (SFS 

2001:883) 21 a § (FAR, 2022). Enligt paragrafen ska en revisor inför varje uppdrag i 

revisionsverksamhet pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans 

eller hennes opartiskhet eller självständighet. Även tystnadsplikten som en revisor ska beakta 

stadgas i RL (SFS 2001:883) 26 §: 

 
En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan, 

använda uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning. Revisorn får inte heller 

obehörigen röja sådana uppgifter. 

 

Revisionslagen (SFS 1999:1079), som förkortas RevL, reglerar revisorns skyldigheter  

(Törning, 2022). Enligt Törning (2022) ska en revisor ska granska företagets årsredovisning 

och bokföring samt företagsledningens förvaltning. Granskningen som revisorn utför ska vara 

så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Även denna lagstiftning reglerar 

bland annat revisorn oberoende. Vidare finns det i RevL (SFS 1999:1079) 17 § olika 

jävsituationer som kan rubba förtroendet för revisorn. Tystnadsplikten som finns med i de 

yrkesetiska reglerna återfinns även i RevL (SFS 1999:1079) 35 §.  

 

2.2 Aktörer inom redovisning 

I Sverige utförs det kvalitetskontroller i revisionsbranschen av Revisorsinspektionen (RI) och 

branschorganisationen FAR. Kvalitetskontrollen skiljer sig åt genom åt eftersom RI 

kontrollerar fler områden i branschen, medan FAR kontrollerar sina medlemmar. 

  

RI är regeringens expertmyndighet i frågor som rör revisorer och revision 

(Revisorsinspektionen, u.d.). Myndigheten har som uppgift att se till att god revisionssed och 

god revisorssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt samt att utöva tillsyn över 

revisionsbranschen. Genom att anordna prov för revisorexamen samt handlägga och godkänna 

revisorer tillgodoses samhällets behov av kvalificerade och oberoende revisorer. RI kan 

dessutom besluta om disciplinära åtgärder vid behov.  
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FAR, som bildades 1923, är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning 

(FAR, u.d.). FAR:s medlemmar är auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade 

skatterådgivare, auktoriserade redovisningskonsulter och andra specialister inom 

ekonomiområdet. Det är FAR som ska klargöra vad god yrkessed är, förmedla kunskap samt 

driva opinionsbildning. Vidare är det FAR som auktoriserar redovisningskonsulter, 

lönekonsulter och skatterådgivare och utövar kvalitetskontroll över dessa. FAR företräder inte 

revisorsbranschen endast i Sverige, utan även i internationella sammanhang och i olika 

internationella redovisnings- och revisionsorgan (FAR, u.d.). 

 

2.3 IESBA:s Etikkod 

Som tidigare nämnts finns det olika lagstiftningar som reglerar revisionsprofessionen men allt 

kan inte hittas i lagstiftningarna. Därför har det stiftats olika yrkesetiska regler som revisorn ska 

förhålla sig till och som ska fungera som en vägledning i deras yrkesutövande.  

  

“Etikkoden” är en av de yrkesetiska regler som revisorn ska förhålla sig till (FAR, 2022). FAR 

har i sin tur utvecklat koderna genom International Ethics Standards Board for Accountants 

(IESBA) som är ett organ inom The International Federation of Accountants (IFAC). IESBA:s 

“Etikkod”, som FAR reglerar, är ett internationellt yrkesetiskt regelverk för revisions- och 

rådgivningsbranschen. FAR är medlem i IFAC som är den internationella 

branschorganisationen för revisorer, vilket har lett till att FAR verkar för att deras medlemmar 

ska följa IESBA:s “Etikkod” (FAR, 2022). “Etikkoden” består av ett principbaserat ramverk 

som revisorer ska tillämpa för att identifiera och hantera hot mot efterlevnaden av de fem 

grundläggande principerna som nämns i kapitel 1 (FAR, 2021). 

  

Integritet definieras enligt FAR (2021): “att vara uppriktig och ärlig i alla yrkes- och 

affärsrelationer”. Detta innebär att revisorn ska ha ett ärligt uppträdande samt agera på ett 

passande sätt, trots att revisorn är under press eller när det kan skapa eventuella negativa följder 

för revisorn personligen eller för organisationen. Revisorn ska dessutom inte medvetet 

associeras med rapporter, deklarationer och annan information som han eller hon tror innehåller 

uttalanden eller information som lämnats vårdslöst. Revisorn måste ta till åtgärder för att inte 

associeras med informationen (FAR, 2021) 
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Objektivet innebär enligt FAR (2021) att revisorn ska utföra yrkes- eller affärsbedömningar 

utan att de äventyras på grund av partiskhet, intressekonflikter, eller otillbörlig påverkan eller 

beroende av andra personer. Revisorn ska inte genomföra en yrkesmässig aktivitet om en 

relation eller omständighet påverkar revisorns bedömning gällande aktiviteten.  

  

Professionell kompetens och vederbörlig omsorg är ytterligare en princip som revisorer ska 

förhålla sig till. Principen innebär att revisorn måste förvärva och utveckla den kompetensnivå 

som krävs för att garantera att en klient eller arbetsgivare får kvalificerade professionella 

tjänster i enlighet med gällande standarder för yrkesutövningen och relevanta föreskrifter. 

Revisorn ska dessutom agera enligt tillämpliga standarder för yrket samt agera med omsorg 

(FAR, 2021). 

  

Tystnadsplikten är en grundläggande princip som ska upprätthållas gällande information som 

inhämtats till följd av yrkes- och affärsmässiga relationer. Revisorn får inte lämna ut 

informationen som har inhämtats till sin personliga fördel eller till en annan parts fördel. En 

revisor kan dock tvingas att lämna ut sekretessbelagd information om det exempelvis finns en 

laglig skyldighet att lämna ut information som han eller hon besitter. Revisorns tystnadsplikt 

upphör inte trots att relationen mellan revisorn och revisionsklienten eller arbetsgivaren 

avslutas (FAR, 2021). 

  

Professionellt uppträdande innebär enligt FAR (2021) att revisorer måste följa relevanta lagar 

samt författningar och även agera i allmänhetens intresse i alla professionella affärsrelationer 

genom att uppträda på ett sätt som är förenligt med revisionsyrkets ansvar. Vidare ska revisorn 

avstå från handlingar som kan väcka misstro mot revisionsyrket.  

 

2.4 Sammanfattning 

Revisorer har många lagar och regler att förhålla sig till. Att vara etisk och följa de lagar och 

regler som finns föreskrivna är en viktig del av revisorsyrket. Därför har vi valt att redogöra för 

några av de viktigaste lagarna som revisorer ska förhålla sig till i deras yrke. Det kan uppstå 

situationer där revisorn i sitt yrkesutövande ställs inför ett etiskt dilemma som kan kräva 

individuella bedömningar kring vad som är rätt och fel just där och då. Eftersom det inte går att 

reglera allt inom revision har etik en stor betydelse för revisorsyrket, och den etiska 

dimensionen hos revisorn måste träda in när denne befinner sig i gråzonerna där det inte finns 
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en klar reglering. Vidare har vi valt att presentera olika aktörer inom revision, såsom 

Revisorinspektionen samt branschorganisationen FAR som har olika uppgifter när det kommer 

till att god revisionssed och god revisorssed utvecklas och upprätthålls. Slutligen har vi 

redogjort för IESBA:s “Etikkod” som är ett yrkesetiskt regelverk som revisorer har att följa. 

Därför anser vi att integritet, objektivitet, professionell kompetens och vederbörlig omsorg samt 

tystnadsplikt är revisorsyrkets främsta kännetecken. 
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3. Teoretisk referensram 
I det här kapitlet kommer vi redogöra för de teorierna som har använts i studien. Begreppen 

etik och moral samt moralisk identitet kommer presenteras. Vidare beskrivs även olika synsätt 

inom moralläran, samt presenteras beskrivningen av vad en profession är och slutligen 

presenteras även professionsteorin. 

 

3.1 Etik och moral 

Ofta skiljs begreppen etik och moral åt. Heberlein (2014) skriver att begreppet etik kommer ur 

grekiskans ethos/ethikos som kan översättas till sedvänja, skick och bruk och att begreppet 

moral kommer ur latinets mos/mores och betyder ungefär samma sak, alltså sedvana. Etik och 

moral har alltså samma ursprungsbetydelse och handlar om vanor, bruk och skick och att se 

begreppen som helt skilda är därför inte helt korrekt. När vi pratar om etik menar Heberlein 

(2014) att etik är den teoretiska uppfattningen eller beskrivningen av den moral som vi 

människor har och hur vi faktiskt lever, medan begreppet moral avser mer praxis. Vad som 

menas med praxis är hur människor och grupper lever i praktiken, hur de beter sig samt 

reflekterar kring saker och olika situationer.  

 

Likt Heberlein (2014) menar Jansson et al. (2005) att etik är moralens teori och att moralen är 

etikens praktik och att den i sin tur återspeglas i hur människor handlar. Vad som menas är att, 

från att vi föds så lär vi oss att successivt skilja på hur man kan handla gott eller ont och göra 

mer eller mindre rätt eller fel i situationer. Människan lär sig vartefter och börjar sedan 

reflektera kring hur man ska agera i olika situationer samt skapa regler för ens moraliska 

handlande och att det är här etiken träder in i människans medvetande. Etiska regler kan fungera 

som redskap i en viss situation, däremot så ger etiska regler inte alltid ett facit på den enda och 

riktiga lösningen på ett moraliskt dilemma (Jansson et al., 2005). Det kan tyckas att en situation 

är välordnad, strukturerad och förutsägbar i teorin, men i praktiken menar Jansson et al. (2005) 

att situationen kanske en helt annan. Man har sällan tillgång till all information man behöver 

just där i stunden, vilket innebära att människan sätts i en position där man måste handla så gott 

och rätt som möjligt.  

3.2 Moralläror 

Som en grund för etisk reflektion har man enligt Egidius (2011) stor nytta av att känna till några 

av de vanligaste teorierna om vad moral är för något, vad som är moraliskt samt vad teorierna 
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säger om hur vi bör leva våra liv och rätta oss efter. Nedan följer en översikt av några av de 

viktigaste etiska grundbegreppen som är relevanta för denna studie. 

 

Dygdetik 

Dygdetik infinner sig djupare i människors personlighet och är besläktad med sinnelagsetik. 

Fokus ligger på människan snarare än handlingen. Individen bestämmer sig för att vara 

rättrådig, hjälpsam, osjälvisk, agera obrottsligt och vara ärlig. Dygdetik kännetecknas av en 

helhetssyn på människan, människans handlingar och människans sammanhang och syftar 

således till hur människan bör vara. Enligt Heberlein (2014) är frågorna som ställs, frågor om 

mänskliga egenskaper, som exempelvis vilka egenskaper som kännetecknar en god människa. 

För att vara en god människa ska man utföra goda handlingar, vilket innebär att om man är god 

så behöver man inte fokusera på plikter och regler. Enligt det dygdetiska synsättet föds 

människan inte dygdig utan det är något som förvärvas genom handlingar och vana (Heberlein, 

2014). 

 

Inom det dygdetiska synsättet så förstår människan att ett etiskt dilemma har uppstått och att 

man då samtidigt har den förmågan att överväga olika alternativ och sedan utföra en handling 

som är rätt i den aktuella situationen (Collste, 2019). Inom dygdetiken så kan exempelvis en 

religiös övertygelse prägla ens sätt att leva och förhålla sig till andra. Revisorer bör utifrån 

dygdetiken exempelvis vara ärlig i sin yrkesroll genom att avge väsentlig information, som på 

så vis bidrar till samhällsnytta. Olika yrkesroller har olika uppsättningar av dygder eftersom 

deras roll i samhälle och näringsliv skiljer sig åt menar Brytting  (2005). Genom att alla 

individer lever ett dygdigt liv utifrån sina yrkesroller så bidrar man till samhällets bästa. Till 

dygderna räknas enligt Brytting (2005) bland annat rättvisa, medkänsla, och lojalitet.  

 

Pliktetik 

Pliktetik, även kallad deontologisk etik, kommer ursprungligen från ordet nödvändighet och 

betyder förpliktelse och/eller plikt (Egidius, 2011). Det ska i ett samhälle finnas normer, regler 

eller övergripande principer som kan vara till hjälp för att avgöra hur man ska handla i en viss 

situation. Dessa normer talar om vad som är rätt, orätt, plikt eller förbjudet. Här fokuserar man 

inte på konsekvensen av en handling utan det är principen som är viktig. Har man däremot brutit 

mot en regel så anses det alltid vara oetisk och omoraliskt. Det är upp till människan att 

utvärdera de värderingar som ska främjas, beroende av kontext, livsåskådning och 

moraluppfattning (Heberlein, 2014). Pliktetikens huvudprincip är att vissa handlingar är helt 
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enkelt orätta och bör undvikas, medan andra är rätta eller utgör plikter man inte får underlåta 

att utföra (Koskinen, 1999). Vidare förklarar Koskinen (1999) att en handling är rätt eller fel i 

sig. Det är exempelvis en plikt att alltid tala sanning oavsett vilka konsekvenser denna handling 

får (Heberlein, 2014). 

 

Egidius (2011) förklarar att plikter kan ha formen av normer, värderingar, allmänna riktlinjer 

och föreskrifter. Pliktetiken kan ha sin förankring i en högre värld, hos världsliga och kyrkliga 

makthavare eller i en inre känsla som ens samvete. Det kan konstateras att göra det rätta går 

framför att göra det goda, till skillnad från konsekvensetiken (Egidius, 2011; Heberlein, 2014). 

Om man följer pliktetiken fullt ut handlar individen således i enlighet med regler även om man 

till viss del är medveten om att konsekvenserna inte blir önskvärda. Enligt det pliktetiska 

synsättet ska en människa handla i enlighet med de moraliska reglerna som finns och inte med 

känslor och önskemål. Enligt filosofen Immanuel Kant ska en människa inse vad som är rätt i 

en situation eftersom det är svårt för en individ att resonera sig fram till rätt moraliskt beslut 

(Heberlein, 2014). 

 

Konsekvensetik  

Konsekvensetiken fokuserar på en handlings konsekvenser. Dessa konsekvenser avgör om en 

handling är rätt eller orätt. Inom detta synsätt menar man att en handling är rätt om den ger goda 

konsekvenser. Det är konsekvensen av själva handlingen som är avgörande när man ska bedöma 

det moraliska värdet. Konsekvenserna kan vara antingen avsedda eller så kan de vara uppnådda 

oberoende av avsikten eller både avsedda och uppnådda menar Koskinen (1999). För att förstå 

huvudprincipen av konsekvensetiken citerar vi Koskinen (1999, s. 41): ”En handling h är rätt 

om och endast om den bättre än andra till buds stående handlingsalternativ bidrar till x”. 

  

Det är upp till människan att utvärdera de värderingar som ska främjas, beroende av kontext, 

livsåskådning och moraluppfattning (Heberlein, 2014). Utilitarism är den mest kända formen 

av konsekvensetik. Koskinen (1999) förklarar att utilitarismen kombinerar konsekvensetikens 

vanliga hänvisning till konsekvenserna av handlingen som avgörande för dess moraliska värde 

med en princip för hur goda och dåliga konsekvenser skall fördelas. Att avgöra vad som är goda 

respektive dåliga konsekvenser, samt för vem konsekvenserna ska anses vara goda anser 

Koskinen (1999) utgöra problem inom konsekvensetiken. 
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Det finns olika perspektiv på vad som är etiskt rätt och orätt. De moraliska synsätten påverkar 

en individs beslutsfattande. Därför kommer de vara användbara i analysen av revisorernas 

etiska resonemang. De olika tillvägagångssätten kan förklara varför en individ agerar på ett 

visst sätt, samtidigt som en annan individ kan handla på ett annat sätt. Vad som kan upplevas 

som ett etiskt dilemma är således olika från person till person. Vad en revisor anser vara ett 

etiskt dilemma eller en oetisk situation kan av en annan revisor upplevas som fullt etisk.  Att 

använda moralläror som teoretisk begreppsram kan därför tänkas vara tillämpbart vid tolkning 

av studiens insamlade empiri, då en etisk reflektion till praktisk handling appliceras på våra 

respondenter etiska resonemang. Detta genom att applicera en etisk reflektion till praktisk 

handling på våra respondenters etiska resonemang.  

 

3.3 Professionsteori 

Enligt Brante (2009) är professioner de yrken där en grupp människor bygger sin auktoritet på 

vetenskaplig kunskap. Gemensamt för en profession är bland annat kravet på högre utbildning, 

skicklighet att tillämpa denna och att kompetensen ska användas på ett socialt ansvarsfullt sätt. 

Brante (2009) menar att professioner kännetecknas av sex egenskaper:  

1. Användande av färdigheter som är grundade i teoretisk kunskap 

2. Utbildning och träning i dessa färdigheter  

3. Professionellas kompetens garanteras genom examina 

4. En handlingsetik som garanterar yrkes integration 

5. Utförandet av tjänster för det allmänna bästa 

6. En yrkessammanslutning som organiserar medlemmarna. 

 

Professionerna kan delas upp på mikro- och makronivå (Brante, 2009). På mikronivån återfinns 

bland annat läkare, socialarbetare och psykologer, medan man på makronivån har ekonomer, 

jurister, tekniker. Professionerna som befinner sig på mikronivån har direktkontakt med klienter 

och utför således personliga tjänster. Professionerna som däremot befinner sig på makronivån 

har som uppgift att föreskriva och utveckla ramarna för samhällslivet enligt Brante (2009). 

Professionsteorin fokuserar på relationerna mellan profession, teoretisk kunskap och 

möjligheterna för yrkesgruppen att uteslutande tillämpa sådan kunskap inom sin 

yrkesverksamhet (Sundin & Hedman, 2005).  
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Vidare brukar även förekomsten av etikregler ingå som ett krav för att yrket ska ses som en 

profession, typiska exempel på professioner är läkare, advokater och ekonomer (Brante, 2009). 

Det är viktigt, enligt Collste (2019) att en yrkesgrupp har etiska regler att förhålla sig till då 

personens uppgift i yrkesgruppen är att förverkliga vissa övergripande värden, till exempel så 

ska ekonomer nyttja begränsade resurser på effektivast sätt. Däremot är det inte tillräckligt att 

endast ha kunskap inom sitt yrke, personen måste även ha nått en viss moralisk mognad 

(Collste, 2019). Enligt Noordegraaf (2007) vet erfarna professionella hur de ska förhålla sig till 

specifika fall. De vet hur de ska bete sig och framstå som professionella samt agera enligt 

yrkesetiska regler. De etiska reglerna som de professionella ska förhålla sig till bestämmer 

lämpligt beteende. Vidare övervakas professionellt beteende av yrken och det finns rutiner samt 

disciplinära åtgärder för medlemmar. Enligt Sonnerfeldt och Loft (2018) har en professionell 

person ett ansvar att tänka igenom vilka resultat en åtgärd kan leda till samt att inte delta i 

aktiviteter som kommer påverka professionens överlevnad.  

 

Collste (2019) menar att det alltid finns vissa moraliska problem som är typiska för en 

yrkesgrupp och att det därför är viktigt att det finns yrkesetiska regler som kan vägleda 

individen i svåra beslut. De flesta yrken har idag sin egen yrkesetiska kod som ofta anknyter 

till de etiska regler som är formulerade av yrkeskårens sammanslutning. Yrkesetiska regler ska 

alltså ses som ett verktyg för att komma till rätta med ett oetiskt handlande inom yrkeskåren 

(Collste, 2019). Revisorer tillhör en yrkesgrupp som ska följa de yrkesetiska regler som 

branschorganisationen FAR har satt upp för deras medlemmar. Vidare ska revisorer följa god 

revisorssed genom att följa lagar, yrkesetiska regelverk och praxis (FAR, 2021). God 

revisorssed är således en uppförandekod för revisorer. Förutom att god revisorssed reglerar hur 

revisionen ska utföras, så innefattas även revisorns förhållningssätt till sin arbetsgivare, sitt 

uppdrag och sin yrkesroll i den goda revisorsseden.  

 

Revisionsprofessionen uppfyller kraven för yrken som ska kategoriseras som profession. 

Revisorn måste ha en universitets- eller högskoleutbildning (Revisorsinspektionen, u.d.). 

Revisorn måste dessutom ha praktisk erfarenhet utöver sin formella utbildning. För att bli en 

auktoriserad revisor krävs det att revisorn avlägga revisorsexamen. Som tidigare nämnt ska 

professionen verka för allmänhetens bästa, vilket innebär att revisorn ska agera för samhällets 

bästa och inte för sin egen vinning (Brante, 2009). Detta lyfts även fram av Sonnerfeldt och 

Loft (2018) som förklarar att revisorer förväntas agera etiskt, inte bara för de människor som 
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använder tjänsterna som revisorn erbjuder, utan för samhället i helhet. Revisorer har en viktig 

roll i samhället genom att de ska bidra till finansiell stabilitet. Enligt Sonnerfeldt och Loft 

(2018) ska revisorer se till att allmänheten har förtroende för finansiell rapportering. Revisorn 

ska fungera agera som en granskare och fungera som en kvalitetsstämpel och därför skapa 

trygghet. Att vara etisk vilar på individen, men etiska koder för exempelvis revisorer har 

utfärdats av branschorganisationer och myndigheter som nämndes i föregående kapitel.  

 

Enligt FAR utvecklas den goda seden allteftersom det sker förändringar i samhället och inom 

revisionsbranschen. Sonnerfeldt och Loft (2018) har genomfört en omfattande studie där de gått 

igenom dokument publicerade mellan 1977 till 2006 och analyserat hur och varför etikkoden 

har ändrats under årens gång. Författarna menar att man kan dela in tidsramen i tre 

betydelsefulla perioder för etikkodens utveckling. Den första perioden klassas som 

coordination och skedde under åren 1977 till 1992, den andra perioden klassas som rise of 

international standards och skedde mellan åren 1993 till 2001 och den tredje perioden klassas 

som intensification of regulation och som ägde rum mellan åren 2002 och 2006. De etiska 

koderna för revisorerna utvecklades när revisorer började med processen av 

professionalisering.  

 

3.4 Analysram kopplad till denna studie 

Vårt syfte är att undersöka revisorns uppfattning av vad ett etiskt dilemma kan vara samt hur 

det skulle kunna hanteras i deras yrkesutövande. Etik och moral handlar om vanor, bruk och 

skick, alla individer har moral inom sig, däremot är etik inte något som alla individer besitter 

(Heberlein, 2014). Den moraliska identiteten samt personligheten spelar en stor roll för hur 

individer uppfattar och hanterar ett etiskt dilemma. Vad som är etiskt rätt kan variera från person 

till person då individer har olika syn på vad som är etiskt rätt och inte. Denna studie kommer 

använda sig av tre synsätt inom moralläran vilka är; dygdetik, pliktetik samt konsekvensetik. 

Vidare kommer även begreppen profession samt professionsteorin vara centrala för studien för 

att undersöka hur revisorernas uppfattning av vad ett etiskt dilemma kan vara kan knytas an till 

“Etikkoden”. Professionsteorin är en central del i denna studie då teorin tar sikte på relationen 

mellan en profession, teoretisk kunskap samt kännedom om hur denna kunskap används i yrket. 

Brante (2009) menar att en profession strävar efter kunskaps och yrkesmonopol och att en 

profession egentligen inte kan ses som ett yrke utan snarare ett sätt att kontrollera ett yrke på. 

Revisorer bygger sin legitimitet på att vara professionella och följa de lagar och regler som 



 
 

 
 

18 

finns, därför är etiska koder centrala för revisorsprofessionen. Då externa intressenter baserar 

sina beslut på de rapporter som finns är det av stor vikt, att den information som finns tillgänglig 

är korrekt då revisorerna har monopol på att sälja revisionsarbete. 
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4. Metod 
I detta kapitel motiveras studiens tillvägagångssätt och hur studien har genomförts. Dessutom 

kommer datainsamlingsmetoden, analys av data samt etiska överväganden presenteras i 

kapitlet.  

 

4.1 Forskningsstrategi 

Enligt Denscombe (2018) är en strategi en handlingsplan utformad för att komma fram till sitt 

mål med studien, forskaren måste i detta stadie också ta hänsyn till praktiska aspekter av 

genomförandet. Forskaren måste bland annat överväga om man vill genomföra en kvalitativ 

eller kvantitativ studie som enligt Denscombe (2018) är de två huvudsakliga strategier som 

används inom vetenskaplig forskning. Syftet med studien är att undersöka revisorns uppfattning 

av vad ett etiskt dilemma kan vara samt hur det skulle kunna hanteras. För att göra detta var det 

viktigt att komma nära praktiken så att vi kunde ta del av revisorernas tankar, känslor och 

resonemang. Enligt Bryman och Bell (2017) är kvalitativ metod mer flexibel och öppen utifrån 

vad som händer i forskningsprocessen samtidigt som man kan få en djupare förståelse för 

ämnet. Vidare menar Bryman och Bell (2017) att en kvantitativ metod ofta har fokus på att 

bekräfta eller förkasta teorier eller hypoteser, något denna studie inte har som avsikt. Av den 

anledningen valdes en kvalitativ metod då ett etiskt dilemma till stor del beror på revisorernas 

egna uppfattningar. Avsikten är således att ta del av ett nyanserat resonemang som revisorerna 

kan föra.  

 

4.2 Forskningsansats 

Det finns enligt Bryman och Bell (2017) olika teoretiska angreppssätt som kan användas i ett 

forskningsarbete. Det är också viktigt att skilja mellan deduktiv, induktiv och abduktiv strategi 

menar Lind (2019). Denna studie har en teoretisk utgångspunkt men är inte formaliserad eller 

uttryckt i modeller och hypoteser utan teorier har använts integrerat under arbetes gång. Lind 

(2019) lyfter att ett sådant arbetssätt hör till en abduktiv strategi då man vill uppvisa 

användbarheten av teoretiska begrepp med förankring i studiens teoretiska utgångspunkter. 

Enligt Lind (2019) är abduktiva analysstrategier en kombination av deduktiva och induktiva 

ansatser. Då denna studie är intresserad av samspelet mellan valda teorier och det empiriska 

underlaget har ett abduktivt tillvägagångssätt valts för att på så vis belysa samband och 

egenskaper som är utmärkande för syfte och forskningsfrågor. Syftet med studien är inte att 
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bevisa eller förkasta hypoteser kring revisorers resonemang samt vilka faktorer som skulle 

kunna påverka resonemanget. Avsikten har således varit att använda teorier för att förklara och 

skapa förståelse för mönster i undersökningens empiriska resultat, något även Lind (2019) lyfter 

är utmärkande för en abduktiv strategi.  

 

4.3 Forskningsmetod 

Kvalitativ och kvantitativ forskning kan delas in i två olika kategorier som beskriver olika 

tillvägagångssätt när man samlar in och analyserar data (Bryman & Bell, 2017; Lind, 2019). 

Lind (2019) menar att kvantitativa data är lättare att jämföra då det är standardiserade och 

uttryckta i numerisk form, däremot kan tankar, känslor och resonemang inte analyseras till full 

kapacitet med en dators hjälp som är fallet om man skulle använda sig av en kvantitativ metod. 

Vill man fokusera på ord, begrepp och känslor lämpar sig en kvalitativ studie bäst anser 

(Bryman & Bell, 2017; Lind, 2019). Kvalitativa data ger ofta en flerdimensionell beskrivning 

av undersökt fenomen då datan är uttryckt i verbal form (Lind, 2019). Syftet med studien är att 

undersöka revisorns uppfattning av vad ett etiskt dilemma kan vara samt hur det skulle kunna 

hanteras i praktiken. Vi har därför varit intresserade av de tankar och känslor som väckts hos 

respondenterna samt vilket resonemang de har fört när de har stått inför ett etiskt dilemma.  

 

Etiskt resonemang är enligt Palácios et al. (2017) en typ av kritiskt tänkande där man använder 

etiska principer och ramar. I processen när man identifierar etiska frågor behöver individen 

väga in flera perspektiv för att fatta välgrundade beslut. Etiskt resonemang handlar inte enbart 

om att veta om något är rätt eller fel, utan innebär att man måste tänka på och agera på ett 

problem så rättvist och ansvarsfullt man kan. Beslutsprocessen påverkas bland annat av 

personliga egenskaper samt den miljö man befinner sig i menar Palácios et al. (2017). Till följd 

av syftet har studien antagit en kvalitativ ansats då vår målsättning har varit att få en fördjupad 

förståelse kring vårt syfte och våra forskningsfrågor. Något som vi anser är möjligt att studera 

genom en kvalitativ metod då det skulle vara svårt att mäta etiskt resonemang och vad som 

karaktäriserar detta med en kvantitativ metod. Därför anser vi att forskningsmetoden i denna 

studie är motiverad då individuella resonemang framkommer tydligast genom kvalitativ 

metod. Eftersom våra frågeställningar är komplexa anser vi inte de vara lämpade att besvaras 

med kvantitativa data då det krävs kunskap om bakomliggande teorier samt respondenternas 

tankar och åsikter för att få en fördjupad förståelse för syftet. En kvalitativ metod är enligt 
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Rennstam och Wästerfors (2015) skapad för att förstå social interaktion och metoden har 

utvecklats för att utforska sådant som inte kan beskrivas med siffror. 

 

4.4 Litteratursökning 

Litteratursökning är enligt Bryman och Bell (2017) en av de viktigaste uppgifterna i samband 

med ett forskningsarbete. Skälet till att man behöver gå igenom existerande litteratur är för att 

förstå vilken kunskap som redan finns inom området, men också för att kunna använda tidigare 

forskning som argument till varför studien är relevant (Bryman & Bell, 2017). 

Litteratursökningen i denna studie gjordes huvudsakligen med HKR Summon som är 

Högskolan Kristianstads databas. För att få en förståelse för forskningsområdet gjordes till en 

början sökningar baserade på sökorden “Etik”, “Etiskt dilemma”, “Etiskt beslutsfattande” och 

“Moral”. När vi läst en del artiklar så började vi även lägga till sökord som “Profession”, 

“Professionsteori” och “Moralläror”. Vi läste även på om lagar och regler samt hur etik och 

moral påverkar individers resonemang och beslutsfattande. Då studiens forskningsområde är 

revision i grunden har studien även använt sig av FAR:s hemsida och branschtidningen Balans. 

Artiklarna som har använts i denna studie har till största del varit vetenskapligt granskade 

artiklar, dock har det varit relevant att komplettera med en enstaka artikel från Balans för att ta 

del av debatten kring etik. 

 

4.5 Intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer har valts som datainsamlingsmetod eftersom studien intresserar 

sig för att ta del av de tankar och känslor som väcks när revisorer stöter på ett etiskt dilemma 

samt hur beslutsfattandet skulle kunna se ut. Då studien har som syfte undersöka revisorns 

uppfattning av vad ett etiskt dilemma kan vara samt hur det skulle kunna hanteras i praktiken, 

ansåg vi det vara relevant att få tag på revisorer som har arbetat ett tag inom branschen då vi 

ville få en fördjupad förståelse för ämnet. Vi ansåg att mer erfarna revisorer kunde bidra med 

fler tankar, aspekter och eventuellt mer nyanserade svar då de säkerligen stött på fler etiska 

dilemman än en nyanställd revisor. Denscombe (2018) anser att access är betydande för att 

kunna genomföra sin studie. Tack vare ett brett kontaktnät lyckades vi genomföra fyra 

intervjuer med auktoriserade revisorer, vilket var av stor vikt för att kunna genomföra vår 

studie. Det ansågs vara lämpligt med personliga intervjuer då kroppsspråket kan säga mycket 

om hur de upplever situationen, samtidigt blir det också lättare att utläsa vissa reaktioner och 
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be respondenterna utveckla sina svar, något som även Denscombe (2018) lyfter. Dessutom ville 

vi komma nära respondenternas miljö där de känner sig bekväma och avslappnade. Förutom 

det ovannämnda så är personliga intervjuer relativt lätta att kontrollera då man endast har en 

persons tankar och idéer att sätta sig in i enligt Denscombe (2018). 

 

Datainsamlingen har skett genom fyra intervjuer som pågick mellan 30 till 60 minuter med 

auktoriserade revisorer på både mindre och större revisionsbyråer i centrala Kristianstad, vilket 

kan liknas vid Denscombe (2018) resonemang att kvalitativa studier ofta utgörs av få 

människor. Ämnet som studien behandlade kunde emellanåt uppfattas vara känsligt för 

respondenterna och därför värdesätts den informationen vi har fått. Efter fyra intervjuer så ansåg 

vi ha uppnått en viss mättnad som även Bryman och Bell (2017) skriver om då ingen nya eller 

relevanta data framkom och tycktes således se ett visst mönster i hur revisorerna svarade. Därför 

fattades beslutet att datainsamlingen kunde avslutas då vi ansåg oss fått ett ytterst fylligt 

material. Revisorerna gav oss mycket tid och delade med sig av förvånansvärt mycket och vi 

ansåg även att vi fått tillräckligt djupgående och detaljerade beskrivningar som vi kunde 

använda oss av i vår studie. Således uppnåddes det djup som Denscombe (2018) menar man 

kan uppnå genom intervjuer.  

 

Även om det finns många fördelar med intervjuer så poängterar Denscombe (2018) att 

människor kan tendera att svara olika beroende på hur de uppfattar den person som ställer 

frågorna och att det kan vara bland annat kön, ålder och etniska ursprung som har en inverkan 

på den information som de väljer att dela med sig av. På så vis kan intervjuarens identitet och 

agerande få en särskild betydelse när det gäller känsliga frågor som uppfattas som relativt 

personliga. Vidare menar Denscombe (2018) att då de intervjuade känner sig generade eller 

intar en försvarsställning finns det en risk att inte få ut några användbara svar. Det kan också 

bli så att respondenten svarar på ett sådant sätt som de misstänker stämmer överens med 

forskarens syfte och svarar för att göra intervjuaren glad (Denscombe, 2018). Studien berör ett 

känsligt ämne som kan vara svårt att konkretisera. Då en intervju är möjlig att anpassas till 

revisorns kunskaper och erfarenheter samt att det är möjligt att ställa fördjupande frågor ansågs 

fördelarna överväga nackdelarna med en personlig intervju. 
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4.5.1 Intervjuguide 

Vid en semistrukturerad intervju utformas enligt Bryman och Bell (2017) en intervjuguide som 

avser beröra specifika teman men där strukturen är flexibel. Till denna studies intervjuer 

förbereddes ett antal frågor som skulle besvaras samt vårt ämne som skulle behandlas. Även 

Denscombe (2018) menar att ett sådant arbetssätt innebär att intervjuaren kan vara öppen och 

flexibel när det kommer till ordningsföljd och i sin tur låta respondenten utveckla sina tankar 

och idéer. Intervjuaren kan dessutom ställa frågor som inte ingår i intervjuguiden om 

intervjuaren kopplar samman det till något som intervjupersonen har sagt (Bryman & Bell, 

2017). När vi samlat in kunskap om olika etiska synsätt såsom konsekvensetik, pliktetik och 

dygdetik samt vilka lagar och regler som revisorer ska förhålla sig till utformades intervjufrågor 

till intervjuguiden. Utgångspunkten var att beröra “Etikkodens” grundprinciper och se om 

frågorna samt svaren kunde hänföras dit samt kopplas till professionsteorin. Frågorna var 

utformade på så sätt att respondenterna hade stort utrymme att kunna använda sig av sina egna 

tankar, känslor och resonemang. Med utgångspunkt i teorierna försöker studien förklara hur 

revisorer uppfattar ett etiskt dilemma med hjälp av det resonemang som de för under själva 

intervjun. (Bilaga 1). 

 

4.5.2 Urval 

Ett bekvämlighetsurval innebär enligt Denscombe (2018) att forskaren väljer ut informanter 

som finns till hands. Till följd av studiens något komplexa ämne gjordes bedömningen att det 

kunde vara en fördel att välja respondenter som vi kommit i kontakt med sen tidigare. Då vi 

ansåg att det eventuellt kunde innebära att de delade med sig av en mer nyanserad information. 

Respondenterna har varit i olika åldrar och kön och har olika lång yrkeserfarenhet på mellan 6 

och 36 år. Analysen innefattade fyra djupgående semistrukturerade intervjuer med 

auktoriserade revisorer från en liten samt en stor byrå som är lokaliserade i centrala 

Kristianstad. Åldersspannet bland revisorerna låg på mellan 29 och 64 år. För att behålla 

informanternas anonymitet och för att underlätta för läsaren har studien valt att använda sig av 

fingerade namn då respondenterna egentligen heter något annat.   
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Tabell 1 

Sammanställning över respondenterna 

 

Namn  Ålder  Titel  Firma 

Anna  64  Auktoriserad revisor Liten byrå 

 

Bodil  57  Auktoriserad revisor Liten byrå 

 

Cecilia  33  Auktoriserad revisor Big Four 

 

David  29  Auktoriserad revisor Big Four 

 

 

4.5.3 Analys av data 

Då intervjuerna skedde fysiskt på kontor valde vi att spara den ursprungliga datan genom att 

spela in intervjuerna med våra telefoner. Kvalitativa data är oersättlig och Denscombe (2018) 

menar att det kan vara en bra idé att göra kopior av filerna så de inte försvinner, vilket också är 

något som vi valde att göra. Det kan också enligt Denscombe (2018) vara svårt att bedöma 

empirins validitet i en kvalitativ studie, och därför var vi noga med att spela in, transkribera 

samt spara allt material under hela processens gång. Vi valde att transkribera intervjuerna i sin 

helhet för att säkerställa att ingen relevant information gick förlorad, men också för att uppvisa 

en transparens för läsaren. Materialet som transkriberades resulterade i 44 sidor med typsnitt 

Times New Roman. Att transkriberingen landat på 44 sidor hoppas vi kan uppvisa det djup vi 

själva anser ha fått då revisorerna delade med sig av mycket väsentlig information. Även om 

transkriberingen var mycket tidskrävande ansåg vi att det var ett viktigt moment för att texten 

som skrevs fram var lättare att analysera än själva inspelningen, dessutom genomfördes 

intervjuerna med endast en av oss närvarande. Detta då vi trodde att respondenten skulle känna 

sig mer bekväm med endast en intervjuare så det skulle likna ett samtal mer än ett förhör. 

 

Under intervjuns gång skrevs små kommentarer till intervjuarens ord, bland annat hur 

intervjuaren iakttog stämningen eller eventuell obehaglig tystnad som uppstod. Denscombe 

(2018) menar att sådana anteckningar kan ge det sagda en rikare innebörd eftersom 
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kroppsspråket är viktigt. När materialet var transkriberat och utskrivet bröts texten ner i mindre 

enheter, nyckelord skapades och därefter kodades relevanta ord och meningar. På så vis kunde 

vi genomföra en mer noggrann analys, vilket även är något som Denscombe (2018) lyfter. 

Enligt Bryman och Bell (2017) är kodning ett sätt att sammanställa och organisera data på som 

kan leda till att man får ökad förståelse för datainsamlingen när man bearbetar datan. Kodningen 

i denna studie har till en början utgått från studiens problemformuleringar och “Etikkoden” för 

att på så vis underlätta sammanställning av empiri och analys. Materialet kategoriserades 

därefter i etik och moral samt profession. Vi anser därför att studien har använt sig av en selektiv 

kodning vilket enligt Bryman och Bell (2017) innebär att man delar in materialet i 

kärnkategorier såsom denna studie gjort. Vi sammanställde sedan revisorernas svar för att sedan 

del upp intervjutexterna i olika teman, nämligen vad ett etiskt dilemma kan vara, olika principer 

inom “Etikkoden” som kan utgöra situationer som skapar etiska dilemman, samt hur ett etiskt 

dilemma kan hanteras inom revisorsprofessionen. Vi har således använt oss av tematisk analys, 

vilket även kan ses som koder enligt Bryman och Bell (2017). 

 

4.6 Trovärdighet och äkthet 

 Kvalitativa forskare har rekommenderat att studier som utförs med kvalitativa metoder ska 

värderas utifrån kvalitetskriterierna trovärdighet och äkthet. Enligt Bryman och Bell (2017) och 

Bell (2017) omfattar trovärdighet fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering. Det är av stor vikt att bedöma trovärdigheten i det insamlade datan. Den 

kvalitativa forskningens trovärdighet är ofta svårare att bedöma än trovärdigheten hos 

kvantitativ forskning eftersom inte är lika lätt att kontrollera forskning och fyndkvaliteten 

menar Denscombe (2018). Även om kvalitativa data inte går att verifiera på samma sätt som 

kvantitativa data finns det ändå ett lika stort behov av verifiering (Denscombe, 2018). Som 

tidigare nämnts intervjuades auktoriserade revisorer som har arbetat länge med revision för att 

få högsta möjliga tillförlitlighet i denna studie. Anledningen till att erfarna revisorer valdes var 

för att de ansågs ha mer erfarenhet samt att de säkerligen har ställts inför etiska dilemman under 

deras yrkesverksamma år. Dessutom har revisorernas svar och resonemang varit likartade och 

därför anser vi att studien har hög trovärdighet.  

 

Äkthet innebär att studien ska ge en rättvis bild av respondenternas olika ställningstagande och 

uppfattningar (Bryman & Bell, 2017). Vi anser att studien ger en rättvisande bild av 

revisorernas resonemang, eftersom intervjuerna har spelats in och transkriberats för att få med 
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revisorernas resonemang samt viktig information. Studien har haft en kvalitativ ansats och har 

under hela processen haft som avsikt att uppvisa transparens, vilket vi anser uppfylls genom att 

uppvisa 44 sidor transkribering och att relevanta citat har lyfts in i studien. Alla artiklar som 

har använts har valts med noggrannhet och är vetenskapligt granskade eller hämtade från 

branschtidningen Balans. Dessutom har teorierna valts ut med stor omsorg och datainsamlingen 

har skett med yrkesverksamma auktoriserade revisorer.  

 

4.7 Etiska ställningstaganden 

Enligt Bryman och Bell (2017) finns det etiska regler som gäller för bland annat svenska 

forskare som bör beaktas under forskningsprocessen. I de etiska reglerna ingår exempelvis 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitets- och anonymitetskrav och nyttjandekrav. 

Den första etiska regeln är informationskravet som innebär att respondenten ska informeras om 

syftets undersökning (Bryman & Bell, 2017). Vi anser att informationskravet är uppfyllt då vi 

tog kontakt med två av våra respondenter genom mail och två via telefon, under 

mailkonversationerna och samtalen så informerades revisorerna med studiens syfte, något som 

även intervjuerna startade med. Den andra etiska regeln är samtyckeskravet och innebär att 

respondenterna ska vara medvetna om att de deltar i undersökningen frivilligt samt att de har 

rätt att avbryta intervjun Bryman och Bell (2017). Samtyckeskravet har säkrats genom att 

respondenterna fick godkänna intervjun med hjälp av ett samtyckesformulär (Bilaga 2). Den 

tredje etiska regeln är konfidentialitets- och anonymitetskrav som innebär att respondenternas 

personuppgifter ska behandlas konfidentiellt Bryman och Bell (2017). Vi har säkerställt 

respondenternas personuppgifter förvaras säkert så att obehöriga inte kan komma åt deras 

uppgifter. I studien har revisorernas svar även anonymiserats och dessutom så har revisorerna 

fått fingerade namn, detta för att förhindra att revisorerna och revisionsbyråerna ska ta skada. 

Den fjärde etiska reglerna är nyttjandekravet som innebär att uppgifterna som man har fått från 

respondenterna endast ska användas i forskningsändamål (Bryman & Bell, 2017) vilket också 

är precis det vi har gjort.  
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5.  Empiri och analys 
Analysen baseras på revisorernas egna uppfattningar och gränssättningar som syftar till att 

främja förståelsen av hur en revisor kan uppfatta ett etiskt dilemma. I detta kapitel kommer 

resultaten att presenteras och analyseras för att knyta an till studiens syfte. Strukturen i detta 

kapitel kommer utgå från vad etiska dilemman kan vara för att sedan analysera etiska dilemman 

som är knutna till de olika delarna inom “Etikkoden”. Slutligen analyseras hanteringen av 

etiska dilemman.  

 

5.1 Presentation av respondenter  

Anna arbetar som auktoriserad revisor och påbörjade sin karriär inom revision under 2003. Hon 

hade då tidigare arbetat inom försäljning och bank under flertalet år, men ville starta eget 

företag. Anna började så smått med redovisning, såsom att lämna in en deklaration, hon fattade 

sedan tycke för revision och började gå de kurser som behövdes för att kunna arbeta som 

revisor. Under Annas yrkesverksamma år har revisorn arbetat på en större byrå men har under 

merparten av sin karriär drivit egen byrå. 

  

Bodil påbörjade sin karriär inom revision direkt efter att ha avslutat sina studier på 

ekonomprogrammet och har nu varit yrkesverksam i 36 år. Hon gjorde praktik på en mindre 

byrå som sedan resulterade i fast jobb efter avslutade studier. Bodil arbetade då på en mindre 

byrå som senare blev uppköpt och ingick i Big Four. Där trivdes hon inte så väl eftersom det 

plötsligt blev en väldigt stor arbetsplats. Hon arbetade på en stor byrå i fyra år innan beslutet 

om att starta eget fattades. Bodil har nu drivit egen byrå i sju år. 

  

Cecilia jobbar som revisor och gruppchef på en byrå som ingår i Big Four. Hon började jobba 

på byrån efter avslutade studier på ekonomiprogrammet, och har under sina sex 

yrkesverksamma år arbetat på koncernens största Sverigekontor innan tjänsten i Kristianstad 

påbörjades. Som påskrivande revisor har Cecilia ett stort ansvar och är den sista i ledet som 

godkänner revisionen. 

  

David har nyligen blivit auktoriserad revisor. Han arbetar på en byrå som ingår i Big Four och 

har gjort det i snart sju år då han avslutade sina studier på ekonomprogrammet. David började 

arbeta på byrån direkt efter avslutade studier och han har enbart jobbat på detta kontor. Han har 

från början tagit ett stort ansvar, någon som han beskriver först skulle skett efter flera år. Detta 
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innebär att David har fått stor erfarenhet kring väldigt många fält, trots sin förhållandevis korta 

yrkeserfarenhet. 

 

5.2 Etiska dilemman för revisorer 

Inom varje yrke finns det etiska dilemman menar Collste (2019), det är således inget förvånande 

eller främmande för en profession. Empirin indikerar på att revisorerna någon gång under deras 

yrkesverksamma år har stått inför ett etiskt dilemma. Duska och Duska (2003) anser att att 

etiska dilemman har många nyanser och att det inte finns en klar lösning på en viss situation. 

Denna studie kan utifrån empirin konstatera att etiska dilemman är mångfacetterade och starkt 

knutna till individers egna uppfattningar om vad som utgör ett etiskt dilemma. Collste (2019) 

förklarar att människor är olika i grunden, något Heberlein (2014) också lyfter fram då 

människor formas genom normer, värderingar samt genom uppväxt, bemötande och påverkan. 

Därför har alla individer olika syn på vad som är etiskt rätt och orätt. Empirin indikerar på att 

ett etiskt dilemma kan uppfattas väldigt olika av revisorerna. Vår uppfattning är därför att det 

inte finns en klar definition på vad ett etiskt dilemma är, utan det har visat sig kunna variera 

från person till person, eftersom det beror på individens uppfattning av situationen. Denna 

studie kan trots detta uppvisa ett antal situationer som utgör etiska dilemman som revisorer kan 

ställas inför. Enligt David kan ett etiskt dilemma uppstå när det gäller frågor som rör gåvor eller 

representation som avser storleken på gåvan. 

 

Vi kanske inte kan åka på kundens jubileumsår till Spanien om vi blir medbjudna 

för kostar det liksom 25 eller 30 tusen per man, det kanske inte ser så snyggt ut. Om 

jag till exempel skulle vara med på någon sån här hundraårsfirande i Sverige och så 

har du någon utlottning av vinster och så skulle jag vinna då kanske jag inte heller 

kan ta emot det, utan jag kan ta emot det men donera det till någonting. Man får hela 

tiden tänka på hur man ser ut i andras ögon i tredje part, vad tycker de, revisorn ska 

kanske inte få en gåva på 15 000 liksom. (David) 

 

Vidare menar David att ett etiskt dilemma kan uppstå vid situationer där gåvan är riktad mot 

endast en revisor och inte alla parter inblandade i uppdraget. Det framkommer ur empirin att 

ett sådant scenario kan uppstå då en revisor haft en klient under många år, och klienten vill 

därför visa sin uppskattning men att omfattningen av gåvan utgör ett etiskt dilemma för 

revisorn. Dock uppfattar vi det som att i de fall gåvan riktar sig till hela kontoret så utgör det 

med stor sannolikhet inte ett etiskt dilemma.  

 



 
 

 
 

29 

Det finns fortfarande några kunder och de är jättenöjda för de har ju liksom både 

redovisning och revision och allting här, så fort de behöver hjälp så ringer de ju hit. 

Där kommer de kunderna med liksom 2 kassar från Systembolaget med allt möjligt 

och inga billiga grejer, men sen å andra sidan är arvodet inte 1 miljon så där är 

förhållandet inte så stort, så där ställer kollegorna ut det så vi tar och dricker när vi 

känner för det. (David) 

 

Det är därför av stor vikt att förstå själva innebörden med gåvan och klientens bakomliggande 

syfte menar Cecilia. Klienten får inte få uppfattningen att denne skulle få något i utbyte mot 

gåvan, exempelvis sänkt arvode enligt David. Anna säger “man kan inte vara med på fester, 

man kan inte ta emot gåvor. Man måste hålla den professionella stilen” och menar att det är lika 

bra att vara hård med gränsdragningen mot sina klienter från första början. Enligt vår 

uppfattning är det viktigt att göra en tydlig gränsdragning från början om relationen mellan 

klient och revisor skall hållas professionell, då det annars kan bli svårt att sätta gränser 

framöver. Att gränsdragningar kan innebära en trygghet är en åsikt som även (Heberlein, 2014) 

för fram. Empirin indikerar på att det kan uppstå ett etiskt dilemma om gåvan är väldigt stor i 

förhållande till arvodet. Däremot förklarar David att det inte är beloppet som spelar störst roll 

utan revisorn måste alltid säkerställa innebörden av gåvan, samt hur tredje part skulle uppfatta 

mottagandet. Resonemanget som David för är likt Anna och Cecilias resonemang, därför gör 

denna studie en tolkning att även om själva mottagandet av gåvan inte skulle vara olagligt, så 

är det är viktigt hur uppträdandet kan uppfattas av tredje part.  

 

Det är fortfarande inte beloppet utan det är i relation till arvodet men även liksom 

så här det är ändå en enskild gåva på så här mycket pengar, kan jag ta emot det 

utan att det ser konstigt ut. För även om ingen utifrån få reda på det, men hur 

skulle det se ut om någon får reda på det. (David) 

 

Vår uppfattning är att det kan uppstå ett etiskt dilemma i en sådan situation som citatet ovan 

beskriver. Davids resonemang är i enighet med vad Collste (2019) betonar, vilket är att ett 

personligt genomtänkt ställningstagande i moraliska valsituationer är viktigt för revisorns 

anseende. Det är således av stor vikt att revisorn inte tar emot en gåva eller något liknande som 

kan uppfattas som en muta. Om det är tydligt att gåvan endast utgör en gåva och att klienten 

inte vill att arvodet ska påverkas, görs tolkningen att det är okej att ta emot gåvan. Även om det 

är en bedömning som måste göras i varje enskilt fall. Med hänvisning till empirin var det förut 

vanligt att revisorer fick gåvor av sina klienter, men att det inte sker i lika stor utsträckning 

idag. En anledning till detta är enligt Anna och David att det har blivit mer reglerat inom 

området kring vad man som revisor får ta emot, utan att oberoendet ska hotas. Vår uppfattning 

är att det är lätt att gåvor kan ses som mutor, och att det är därför lika bra att avstå helt. På så 
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vis behöver man inte heller tänka på vad klienten har för bakomliggande syfte, och därför kan 

tolkningen göras att mottagande av gåvor, eller situationer som rör representation kan vara 

känsliga för revisorer. Med hänvisning till empirin kan ett etiskt dilemma också uppstå om en 

klient söker sponsring hos revisorn. Ett exempel på detta är om en revisor granskar en arena 

och klienten söker sponsring till en handbollsklubb som spelar i arenan. Det skulle i sådant fall 

innebära ett självgranskningshot och revisorn får därför inte ta sig an uppdraget om det handlar 

om ett bolag som revisorn eller byrån reviderar.  

 

Det är ju väldigt svårt att sponsra, om vi skulle sponsra ett företag då kan vi inte vara 

revisorer. Det är väldigt svårt för då har vi liksom ett självgranskningshot. Hur kan 

vi liksom sponsra och sen granska dem, och just det här med arvoden kontra 
sponsringen är det rimligt eller inte. (David) 

 

Vår uppfattning är att det vid en sådan diskussion kan vara svårt att förklara för klubben eller 

organisationen att sponsringen inte är etiskt korrekt, eftersom revisorns agerande kan ses som 

partiskt. Därför görs en koppling mellan det konsekvensetiska synsättet som Koskinen (1999) 

redogör för, och situationer där revisorn måste avgöra om en sponsring är etiskt korrekt eller 

inte, baserat på de konsekvenser handlingen kan få. Empirin tyder även på att ett etiskt dilemma 

kan uppstå när klient och revisor inte har samma syn på situationen till följd av olika 

kunskapsnivåer. 

 

Han kan ju sin bransch innan och utan som jag inte kan, men jag kan det här och just 

hur man ska lägga fram det liksom tydligt nog men man kan ju ha sina lagrum och 

man kan visa att här står det här. Men många är ju så himla inne i sin verksamhet 

och i sitt tänk. (Cecilia) 

 

Empirin indikerar på att klienten har ett incitament, medan revisorn har lagar, regler och 

principer att förhålla sig till, och när de krockar uppstå ett etiskt dilemma. Klienten kan i vissa 

fall inte begripa innebörden av regelverket och kan därför tycka att revisorerna inte är 

tillräckligt behjälpliga. Denna studie kan därför dra paralleller till professionsteorin då det enligt 

Brante (2009) är utmärkande för en profession att man besitter kunskap som för en utomstående 

kan vara svår att begripa. Även Cecilia menar att en liknande situation utgör ett etiskt dilemma 

då man värnar om klientrelationen. Det är därför viktigt att försöka vara tillmötesgående i sitt 

yrke, men samtidigt får revisorn inte bryta mot några regler. Vår uppfattning är att det inte 

behöver betyda att klienten har som avsikt att revisorn ska agera olagligt, utan det kan bero på 

att klienten helt enkelt inte förstår sig på revisorns regelverk till följd av okunskap inom 

området. Däremot menar Cecilia att det finns situationer där klienten vill göra på ett visst sätt, 
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även om de är medvetna om att det inte är lagligt och att det därför kan uppstå ett etiskt 

dilemma.  

 

Det var en kund som hade levererat ut ett bokslut till oss som vi skulle revidera. Då 

hade vi ett möte om det här och redovisningsprinciperna sa en grej och då hade han 

i sin beräkning en annan grej som vi tyckte var fel och så översteg det liksom våra 

väsentlighetsnivåer. Alltså vår nivå på att rapportera att någonting är fel liksom och 

så måste kunden antingen justera det eller inte. Då menade kunden under mötet, men 

då kan jag ju bara ändra den här siffran så blir det ju rätt, men så kan man ju heller 

inte bara hitta på. Man ju kan inte bara justera hur man vill och så där och då var det 

ju det här med att vi har regler att förhålla oss till och då höll jag ju mig till reglerna 

och då blir det ju att det fick justeras eller att det fick rapporteras som ett fel. (Cecilia) 

 

Sammanfattningsvis har denna studie identifierat flera etiska dilemman som en revisor kan 

ställas inför, vilket också är syftet med studien. Resultaten tyder på att situationer som rör gåvor, 

representation, sponsring och skillnaden på kunskapsnivån mellan revisorn och klienten kan 

utgöra etiska dilemman för revisorer. Detta till följd av de yrkesetiska regler som Collste (2019) 

menar är viktiga för ett yrke att följa, och något som revisorerna själv anser vara centrala för 

professionen, samtidigt som de inte vill mista en klient.  Resultaten visar att det inte finns en 

tydlig definition bland revisorerna på vad ett etiskt dilemma kan vara, utan det handlar mycket 

om revisorns individuella uppfattning, personlighet och gränsdragning. Resultaten går även att 

knyta an till det konsekvensetiska synsättet eftersom ett etiskt dilemma ofta visats bero på vilka 

konsekvenser ett visst handlande kan leda till för revisorn, då det är centralt hur tredje part 

uppfattar revisorns agerande. Denna studies tolkning är därför att det konsekvensetiska 

synsättet som Koskinen (1999) redogör för, präglar revisorernas förhållningssätt gentemot 

etiska dilemman.  

 

5.2.1 Moralisk identitet 

En moralisk identitet kretsar enligt Reynolds och Ceranic (2007) kring de moraliska sidorna 

som en person har av sig själv, vad en person anser vara moraliskt rätt behöver således inte vara 

det i en annan persons ögon. Människor växer upp i olika miljöer och kulturer, vad som är etiskt 

korrekt agerande enligt en kultur behöver således inte vara det i en annan (Vitolla et al., 2021). 

Om individen har en stark moralisk identitet så tvingas man enligt Reynolds och Ceranic (2007) 

att handla på ett moraliskt sätt, eftersom det hör till individens självuppfattning, och därför 

formas individens personlighet av ens moraliska identitet. En liknelse som kan dras bland 

revisorerna då samtliga revisorer resonerar kring att det som styr en revisors agerande i största 

utsträckning är personligheten. Vad en revisor anser vara etiskt och moraliskt rätt i en situation, 
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behöver således inte betyda att det även är rätt för andra kollegor. En bred konsensus bland 

revisorerna är således att personligheten kommer prägla ens arbetssätt och hur man förhåller 

sig till klienter samt sitt yrke. Utifrån empirin kan det tolkas som att det finns två typer av 

individer. Den ena typen uppfattas vara mer framåt och rak och har inte några problem med att 

hantera konflikter, vilket ofta innebär att denne vågar debitera mer. Den andra typen kan 

upplevas som blygare och mer osäker, vilket vi tolkar kan vara en faktor till att revisorn inte 

vågar debitera klienten lika mycket. Anna resonerar kring att personligheten kan vara 

avgörande för hur man väljer att debitera ett uppdrag. 

 

Ja men det är min personlighet tror jag. Jag tar på mig väldigt mycket själv. För du 

vet, när du är egen och har egna kunder. Det svåraste är att ta betalt för sitt jobb och 

dessutom att tycka att man har gjort tillräckligt mycket. (Anna) 

 

David resonerar kring att erfarenheten präglar personligheten, men att alla har en individuell 

gränsdragning, något som kan fungera som både en trygghet och vägledning, vilket även  

Heberlein (2014) lyfter. Vår tolkning är därför att de individuella gränsdragningarna som 

individer har påverkar om man ser en situation som ett etiskt dilemma eller inte, eftersom 

gränsdragning är något högst individuellt. David förklarar att han har hamnat i ett etiskt 

dilemma där han hade en bredare gränsdragning än sin kollega vid mottagande av en gåva, då 

han tog emot en gåva som hans kollega aldrig skulle ha accepterat. 

 

Det är mycket erfarenhet men det är också var går din gränsdragning. Jag kanske har 

smalare utrymme än vad vissa andra, jag kanske accepterar så här mycket av vissa 

saker kanske. Man kanske accepterar mer än någon annan med liknande erfarenhet, 

t.ex. hur mycket procent av arvodet man kan acceptera som gåva. Någon kanske inte 

tar emot gåva alls medan andra accepterar. Sen skapar man sig erfarenhet som gör 

det lättare att hantera sådant här. Gränsdragningen är väldigt individuell samtidigt 

som erfarenheten att man lär sig vad som är rätt eller fel eller vad som uppfattas som 

fel. (David) 

 

Vidare menar David att det ofta går att se på en person hur pass etisk den är, han menar att man 

ofta kan dra förutfattade meningar om kollegor och individer rent allmänt. Han resonerar också 

kring att det finns olika personlighetstyper som kan styra ens agerande i utmanande situationer. 

Det är således personligheten som styr individens etiska bedömningar, inte hur länge man har 

arbetat som revisor anser David. Han säger även att “bara för man har jobbat 30 år så är man så 

här etisk och bara för man har jobbat i 5 år så är man såhär etisk”. Davids resonemang är i linje 

med vad Heberlein (2014) menar, då individer är olika i grund och botten. Däremot handlar 
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Davids resonemang, enligt vår uppfattning om att etiskt agerande inte beror på 

yrkeserfarenheten, vilket går emot vad Larkin (2000) konstaterat i sin studie. David drar även 

liknelser till boken “omgiven av idioter”2och att de färgkoder som beskrivs i boken kan vara 

framträdande när man kopplar ihop personligheten till etiskt uppträdande. 

 

Jag vet inte om du läst den här vad heter den, omgiven av idioter. Det är de här olika 

färgerna. Den här röda och gula sidan så är man ju mer benägen att ta emot mutor, 

man har lite bredare spann medans tittar man på blåa sidan, där man är väldigt 

försiktig med det eller man är försiktig och sen är det också en generalisering. 

Personlighetstypen kan styra vad som är rätt eller fel.  (David) 

 

Även Bodil menar att personligheten är betydande för en revisors arbete, vilket är i linje med 

vad Heberlein (2014) menar då den moraliska identiteten sätter gränser för människans 

agerande Hon beskriver sig själv som för snäll många gånger och en person som vill hjälpa till 

omgående om det uppstår ett problem. Detta är ett beteende som medfört att Bodil har upplevt 

att hon har skämt bort klienterna och att de nu tar för givet att hon ska lösa de problem som 

uppstår direkt.  

 

Sen är jag väl lite så med att det är lite mitt eget fel att man hjälper dem direkt det 

behöver man kanske inte alltid göra utan man kanske kan säga visst det här ska jag 

titta på men jag tar det imorgon eller nästa dag. Så att ibland så kanske man släpper 

för mycket på det att man lägger undan det man har för att man ska hjälpa just dem. 

(Bodil) 

 

Med hänvisning till empirin görs tolkningen att revisorsyrket många gånger handlar om om 

sunt förnuft och att man ska göra rätt för sig. Vår uppfattning är också att det är viktigt att lita 

på sin magkänsla och tänka på hur tredje part kan uppfatta revisorns agerande. Vidare är det 

viktigt att revisorn själv vet när visst agerande inte är riktigt rätt, och det måste således finnas 

en inre varningsklocka som säger ifrån när man närmar sig en eventuell gråzon. I det avseendet 

görs därför gör liknelser till vad Egidius (2011) menar, vilket är att en etisk dimension bör träda 

in vid svåra situationer. Resultaten indikerar på att revisorer ofta vet vilken gräns som inte får 

passeras, David säger så här “om det är oetiskt så är det olagligt” och resonerar kring att det 

inte går att försvara visst agerande. 

 

Utifrån empirin drar denna studie slutsatsen att moraliskt beteende inte är homogent bland 

revisorer. Om revisorn känner moraliska värderingar, som att vara ärlig och rättvis, är vår 

 
2 En bok skriven av Thomas Erikson (2014) som förklarar olika personlighetstyper baserad på fyra färger. 
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tolkning att egenskaperna kommer påverka revisorns agerande i yrkesutövandet. Studien 

kopplar därför även ihop den moraliska identiteten med det dygdetiska synsättet också som 

menar att etiken finns djupt inrotad i människans personlighet (Heberlein, 2014). Vidare 

kännetecknas ett dygdetiskt synsätt enligt Heberlein (2014) av hur människan bör vara genom 

att vara ärlig och inte agera brottsligt, vilket även knyter an till Davids resonemang och citat 

ovan.  Inom det dygdetiska synsättet så förstår människan att ett etiskt dilemma har uppstått 

och individen har då en förmåga att överväga olika alternativ, och sedan utföra en handling som 

är rätt i den aktuella situationen (Collste, 2019). Enligt vår tolkning så bör revisorer utifrån det 

dygdetiska synsättet vara ärliga i sin yrkesroll genom att avge väsentlig information, som på så 

vis bidrar till samhällsnytta men också följa de lagar, regler och principer som finns, något 

denna studie kan uppvisa är utmärkande för revisorerna. Denna studie kan, baserat på empirin 

därför även göra kopplingen att den moraliska identiteten påverkar revisorernas moraliska 

beteende, och drar således slutsatsen att det finns revisorer som är mer etiska än andra. 

 

5.2.2 Professionell kompetens och vederbörlig omsorg  

Professionell kompetensen och vederbörlig omsorg är en av de fem principerna i “Etikkoden” 

och handlar om att revisorn ska förvärva, och utveckla den kompetensen som krävs, för att 

säkerställa att klienterna får den professionella hjälpen de efterfrågar (FAR, 2022). Enligt 

Brante (2019) är professioner de yrken där en grupp människor bygger sin auktoritet på 

vetenskaplig kunskap och som baserar sin inkomst och status på att de använder den 

vetenskapliga kunskapen i sitt yrke. Vidare är kravet på högre utbildning, skicklighet att 

tillämpa denna, samt att kompetensen bör användas på ett socialt ansvarsfullt sätt kännetecken 

för en profession.  

 

Tidigare har studien listat sex egenskaper som kännetecknar en profession.  

1. Användande av färdigheter som är grundade i teoretisk kunskap 

2. Utbildning och träning i dessa färdigheter  

3. Professionellas kompetens garanteras genom examina 

4. En handlingsetik som garanterar yrkes integration 

5. Utförandet av tjänster för det allmänna bästa 

6. En yrkessammanslutning som organiserar medlemmarna (Brante, 2009). 

  

Studien kan därmed, utifrån revisorernas svar dra paralleller och knyta an revisorsyrket till en 

profession. För att besvara studiens syfte är det centralt att göra en koppling till vad en 
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profession är, samt hur professionsteorin påverkar individen. Empirin indikerar att det är viktigt 

att läsa klienten och att veta hur man ska lägga sig på samma nivå, exempelvis kan det handla 

om hur man väljer att klä sig när man ska på möte med sin klient. Anna menar att professionellt 

uppträdande kan handla om språket och att göra sig förstådd genom att prata på ett sådant sätt 

så att klienten förstår, och kan ta till sig det revisorn säger, och att många yrkesverksamma inte 

tänker på det.  

 

Det är ju att vi använder oss väldigt mycket av ekonomiska termer när vi pratar med 

våra kunder. Och vissa kunder begriper ju inte det. Det viktigaste är att de förstår, 

de måste ju kunna begripa vad vi säger och ta till sig det. (Anna) 

 

Bodil förklarar att professionellt uppträdande kan innebära en enkel sak som att ha ett kontor 

som klienten kan besöka. Även om många revisorer kan arbeta hemifrån menar Bodil att det 

känns, och uppfattas mer professionellt att ta ett möte på kontoret.  

 

Ja det blir ju proffsigare på något vis fast man hade gjort exakt samma bra jobb men 

det ser ju proffsigare ut kan man ju säga att det gör. (Bodil) 

 

Med hänvisning till empirin kan professionell kompetens kopplas till professionellt 

uppträdande, ett resonemang som samtliga revisorer för. Det kan därför göras en koppling 

mellan teori och empiri, då professionsteorin beskriver att det finns etiska regler som gör att 

individerna vet hur de ska bete sig, och att detta är framträdande genom klädval, tal och 

agerande (Collste, 2019). Från resultaten framkommer det även att revisorns uppträdande 

påverkas i privatlivet och att yrket präglar revisorns sätt att agera och bete sig, även när de 

professionella inte befinner sig i tjänst. Vidare framkommer det från intervjuerna att 

professionell kompetens kan kopplas till yrkeserfarenheten. Samtliga revisorer resonerade 

kring huruvida yrkeserfarenheten spelar en viktig roll vid bedömningen av ett etiskt dilemma. 

De menade att ju längre man har arbetat inom yrket, desto mer utvecklas kompetensnivån, vilket 

även är i linje med vad Larkins (2000) studie presenterar.  

 

Vår tolkning är att man med yrkeserfarenheten lär sig vad som är rätt och fel, samt hur man 

förväntas agera i vissa situationer. En erfaren revisor kan därför lättare avgöra om ett agerande 

är lämpligt eller inte när det uppstår ett etiskt dilemma, något som tidigare forskning även 

påvisar (Larkin, 2000). Denna studie har således tolkat och knutit ihop det teoretiska ramverket 

och empirin och kan därför dra slutsatsen att vara professionell är en viktig del av revisorsyrket. 

Däremot har innebörden av att vara professionell kunnat visa sig variera för revisorerna 
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beroende på resonemanget de fört. Det centrala, enligt vår tolkning är således hur klienten samt 

tredje part uppfattar revisorns agerande, om inte klienten eller tredje part uppfattar revisorn som 

professionell då har man misslyckats i sin yrkesroll. Exempelvis kan revisorn inte delta på en 

klients fester eftersom man måste hålla den professionella stilen, och det kan inte anses vara 

professionellt att närvara på en klients fester. Ett begrepp som kan kopplas till professionell 

kompetens och som används på byrån som ingår i Big Four där Cecilia och David jobbar på är 

professionell skepsis. Professionell skepsis innebär att de anställda måste ha en viss attityd i sin 

yrkesroll för att upptäcka varningstecken, inte agera olagligt och för att fastställa att man själv 

och byrån agerar i enlighet med de regelverk som finns. Begreppet präglar byråns arbetssätt 

och är något revisorerna har i åtanke inför beslut de ska fatta.  

 

Sen pratar vi jättemycket om det här med professionell skepticism och att vi ska vara 

professionella, men vi ska ändå förhålla oss till våra lagar och regler och så. (Cecilia) 

  

Pliktetiken förklarar att det ska finnas normer, regler eller övergripande principer som kan vara 

till hjälp för att avgöra hur man ska handla i en viss situation i ett samhälle. Dessa normer talar 

i sin tur om vad som är rätt, orätt, plikt eller förbjudet (Koskinen, 1999). Eftersom revisorn ska 

agera enligt de lagar, och regler som är relevanta för yrket, gör studien kopplingen att 

revisorsyrket också präglas av det pliketiska synsättet. Resultaten visar att revisorer använder 

etiska regler dagligen i yrket, och det finns inpräglat i revisorernas arbetssätt. Vidare ska 

revisorn inte uppträda eller delta i uppdrag som leder till att det väcks misstro mot revisorn, 

revisionsbyrån och/eller yrket. Revisorn ska även agera i allmänhetens intresse i alla 

professionella affärsrelationer enligt FAR (2021), vilket också är det professionsteorin menar 

då en profession har en viktig del i samhället och kompetensen som denne besitter ska användas 

på ett socialt ansvarsfullt sätt (Brante, 2009). Detta kan kopplas till revisorsprofessionen på så 

vis att den revision som revisorn avger ska bidra till finansiell stabilitet och utgöra en 

kvalitetsstämpel och trygghet för intressenter (Sonnerfeldt & Loft, 2018) 

 

Sammanfattningsvis knyter studien an till de sex egenskaper som Brante (2009) menar utmärker 

en profession på följande vis. Det har visat sig genom intervjuerna att revisorerna besitter en 

hög kunskapsnivå, dels från den högskoleutbildning som krävs för att få arbeta som revisor, 

dels interna utbildningar de får ta del av. De utbildas och tränas således kontinuerligt i revision 

allt eftersom lagar, regler och principer ändras och nya successivt tillkommer. Revisorer 

behöver även avlägga en revisorsexamen vilket knyter det an till kravet om att göra en skriftlig 
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examination. Vidare utför revisorerna tjänster för det allmänna bästa genom att erbjuda 

revisionsrådgivning som skapar värde och trygghet genom att öka transparens. Slutligen finns 

branschorganisationen FAR som en yrkessammanslutning som organiserar revisorerna.  

 

5.2.3 Integritet  

Etiskt beteende kännetecknas av att man besitter en hög grad av integritet. Den personliga 

integriteten kännetecknas i sin tur av ärlighet och professionalism (FAR, 2021). Detta innebär 

att revisorn ska agera på ett lämpligt sätt, trots att revisorn ställs inför ett svårt etiskt dilemma. 

Utifrån empirin görs en tolkning att det som påverkar den personliga integriteten i största 

utsträckning är personligheten, även om man med åren också lär sig vad integritet är i yrket 

(Larkin, 2000). Vår tolkning av empirin är därför att det är individen som sätter sina egna 

gränser för vad som känns okej och inte i olika situationer. Det är även något som tar stöd i 

teorin och tidigare forskning, Jansson et al. (2005) förklarar att människan lär sig vartefter och 

att man med tiden börjar reflektera kring hur man ska agera i olika situationer. Människan 

skapar således en grund för sitt moraliska handlande, men präglas även av hur en viss grupp 

beter sig, i detta fall revisorer, och att det är av stor vikt att agera etiskt i tvivelaktiga situationer 

(Egidius, 2011; Heberlein, 2014). Anna förklarar att det kan röra sig om en magkänsla, att man 

där och då i stunden inte riktigt kan sätta fingret på vad som är fel men att personligheten och 

integriteten är avgörande vid den professionella bedömningen, även David för ett liknande 

resonemang.  

 

Alla här har väldigt hög integritet och sen är det ju alltså, visst har man haft kunderna 

i 35 år så då lär man ju känna dem så då blir det svårt annars, men man behöver inte 

umgås med dem privat (David). 

 

Även David menar att personligheten har stark prägel på individens integritet, vad en person 

anser vara rätt kan för en annan vara fel, vilket är ett resonemang vi anser knyta an till det 

Heberlein (2014) menar, att människor är olika i grunden. Därför kan det vara svårt med 

integritet emellanåt. “Vissa klienter vill att man ska vara väldigt formell och vissa klienter vill 

att man ska vara väldigt informell” säger David. Det är även något som Anna nämner kan vara 

svårt om revisorn blir obekväm, vilket då kan hota revisorns integritet. David resonerar kring 

vikten av personlig integritet:   

 



 
 

 
 

38 

Här är det mer att jobbar du här så kan det verkligen skada i och med att man lever 

så mycket på integritet och rykte i den här branschen att det är raseras väldigt snabbt 

kanske jämfört med andra branscher eller andra arbeten. (David) 

 

Eftersom hög integritet är så viktigt för revisorer menar David att det är någonting som speglar 

av sig på ens agerande, även när man inte befinner sig på jobbet, i detta resonemang kan studien 

tyckas se indikationer på starka kopplingar till professionsteorin. Anseendet är viktigt för 

revisorsprofessionen och i praktiken kan man inte alltid skilja sig från sin professionella 

yrkesroll kontra privatperson, ett fenomen professionsteorin förklarar. David menar att 

revisorsyrket formar personligheten, och att det är väldigt unikt för revisionsbranschen jämfört 

med om man hade jobbat inom ett annat yrke.  

 

Om du jobbar som butiksbiträde på Åhléns så är det ju inte du som äger Åhléns så 

det gör ju inte att alla kunder som handlar på Åhlens i Kristianstad försvinner för att 

du har betett dig illa. Men säg att du skulle vara egenföretagare med 10 anställda, är 

det du som beter dig illa så skadar du både dig själv och företaget men det kan ju 

fortfarande vara kanske en anställd som kan bete sig illa men det går ju liksom att 

stävja (David). 

 

David upplever i hög grad att integriteten i yrket är en stor aspekt som har format honom under 

årens gång. Från början kunde David uppleva att han var en person privat och en annan person 

i sin professionella yrkesroll, men att det är något som har suddats ut under årens gång. Nu 

upplever David det vara viktigt hur andra uppfattar en, även i vardagen då man ses som ett 

varumärke. Det kan även innebära att man beter sig annorlunda när man i privatlivet utför en 

sport, är på middag eller fest eftersom man är mån om hur ens beteende kan uppfattas av andra. 

Detta är något som David förklarar kan upplevas som svårt och lite jobbigt emellanåt.  

 

Samtidigt så har man ju då som vi har pratat om, de här aspekterna att man får kanske 

tänka på hur man beter sig och så vidare så man blir ju kanske lite mer restriktiv som 

person i hur man agerar offentligt fast även om man är privat. Ja men jag är ute och 

käkar middag att där är 100 andra människor som ser mig. Jag får fortfarande tänka 

på vad jag säger och gör. (David) 

  

Denna studie tycker sig se indikationer på att revisorer har sina egna gränser som ligger till 

grund för vad som är rätt och fel, samt att revisorer besitter en hög integritet, något även 

professionsteorin förklarar. Att det är viktigt att agera med hög integritet i sitt yrke är något som 

även Brante (2009) lyfter. Baserat på denna studies resultat kan således en liknelse göras till 

professionsteorin som förklarar vikten av att en revisor agerar professionellt när det uppstår 

etiska dilemman som rör revisorns integritet. Vi gör tolkningen att i de fall revisorns integritet 
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hotas, kan det utgöra etiska dilemman eftersom revisorns rykte till stor del bygger på integritet. 

Anseendet är viktigt för revisorn och de vet aldrig när man stöter på en klient eller en potentiell 

klient, därför leder det ofta till att revisorn är återhållsam och försiktig även i privatlivet. 

Professionsteorin menar att yrket formar individens personlighet, något som vi tycker se viss 

indikation på och något som även Noordegraaf (2007) lyfter. Därför är det svårt att vara en 

person privat och en helt annan på jobbet, gränsdragningen mellan person och profession 

tenderar att suddas ut med åren och slutligen leder till att personen formas efter ens yrke, vilket 

även beskrivs i professionsteorin (Brante, 2009).  

 

5.2.4 Tystnadsplikt 

Tystnadsplikten följer ur revisorslagen (SFS 2001:883) 26 § som stadgar: 

 

En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan, 

använda uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning. Revisorn får inte heller 

obehörigen röja sådana uppgifter 

 

Tystnadsplikten hör till de yrkesetiska regler som revisorn ska förhålla sig till enligt FAR 

(2021). Tystnadsplikten kan ses som en komponent som formar god revisorssed vilket utgör 

riktlinjer för hur revisorn ska förhålla sig till sitt uppdrag. Det finns tidigare studier som 

förklarar varför det är viktigt med yrkesetiska regler, främst menar Collste (2019) att de kan 

fungera som en vägledning i etiskt svåra situationer. Det hör till god revisorssed att revisorer 

ska följa de lagar och regler som finns, men att revisorns egna omdöme är lika viktigt enligt 

Lavin (2014). Cassel (1996) menar att det inte är möjligt att lösa yrkesetiska problem genom 

enbart lagar och regler, här drar denna studie paralleller till vad Lavin (2014) skriver samt vad 

Egidius (2011) menar då den moraliska dimensionen bör träda in i svåra situationer. Hur en 

revisor förhåller sig till tystnadsplikten kan kopplas till både till ett konsekvensetiskt synsätt 

samt till professionsteorin anser vi. Om revisorn bryter mot tystnadsplikten innebär det att 

handlingen är fel eftersom den ger dåliga konsekvenser. Vidare förklarar professionsteorin att 

en individ som ser sig som en professionell person identifierar sig med sitt yrke och följer de 

normer som finns knutna till professionen. Även Noordegraaf (2007) menar att en professionell 

person vet hur den ska förhålla sig i specifika fall. Det råder en uppfattning bland de intervjuade 

revisorerna att tystnadsplikten är så starkt utmärkande för revisorsyrket och att beakta 

tystnadsplikten är inpräglat i ens arbetssätt. Collste (2019) menar att det alltid finns vissa 

yrkesetiska problem som är typiska för en yrkesgrupp, något även denna studie ser indikationer 
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på. Det framkommer även från empirin att det alltid är bättre att ge för lite information än för 

mycket, något som är speciellt viktigt när en revisor företräder klienter inom samma bransch. 

Bodil förklarar att det i en sådan situation är viktigt att vara försiktig i hur man uttrycker sig, då 

det skulle innebära en klar skada för en klient och en klar nytta för den andre klienten om 

information framkommer.  

 

Om vi tar det här med tystnadsplikt och så för det kan ju vara att man har två firmor 

som är konkurrenter till varandra och jag kanske sköter bägges papper och jag menar 

då är det ju oerhört viktigt att de förstår att det är ingenting man pratar om. Alltså 

jag menar om det är någon som skulle fråga mig om någonting så skulle jag liksom 

aldrig någonsin få för mig och säga någonting om någon annans papper på något vis 

det skulle jag aldrig göra. (Bodil) 

 

Tystnadsplikten gäller all information som revisorn besitter till följd av sitt yrkesutövande och 

är en av de viktigaste skyldigheterna som en revisor måste upprätthålla. Skulle det visa sig att 

revisorn har brutit mot tystnadsplikten kan det leda till förödande konsekvenser, inte enbart för 

klienten men revisorns rykte kan också ta skada. Däremot menar Bodil att det i själva verket 

inte förekommer så ofta att klienter ställer frågor om konkurrenter eftersom de är medvetna om 

revisorns tystnadsplikt.  

 

Skulle någon, och jag tror inte att det är någon som har frågat mig och sånt nej det 

tror jag inte, alltså jag menar aktiebolag är en offentlig handling så de kan du ju köra 

ut själv titta på en årsredovisning så skulle någon fråga så hade jag bara sagt att det 

kan du själv titta på så det skulle man ju aldrig jämföra.  (Bodil) 

 

Under intervjuerna resonerade revisorerna kring att det finns fall där man som revisor är 

skyldigt att bryta mot tystnadsplikten. Även om revisorn är medveten om sin skyldighet att 

lämna ut information vid misstanke av brott, så är det ändå en svår situation och något som 

gärna undviks. Denna studie tolkar resultaten på så vis att revisorer är skyldiga att lämna ut 

sekretessbelagd information i de situationer som kräver det, men att det ofta ses som en sista 

utväg. David förklarar att om en kollega brutit mot tystnadsplikten uppstår ett etiskt dilemma 

internt, vilket leder till en svår situation eftersom man är skyldig att rapportera misstänkt brott, 

samtidigt som man är medveten om att kollegans karriär kan hotas.  

 

Vi har ju annars anmälningsplikt ju om det skulle vara någonting där, om man skulle 

känna att det här är någonting som inte står rätt till. (David) 
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Att revisorer har anmälningsplikt är något som regleras i ABL (SFS 2005:551) och är således 

inte något revisorn kan undgå eller förbise, vilket kan knytas an till det pliketiska synsättet då 

denna studie knyter ihop plikter till lagar som revisorer skall följa. Även professionsteorin 

förklarar att en professionell person är mån om att följa det regelverk som finns, något empirin 

visar att revisorerna gör i praktiken. Det finns många anledningar till varför etiska dilemma som 

rör tystnadsplikten kan uppstå, däremot tyder empirin på att det inte hör till vanligheten.  

 

5.2.5 Oberoende och objektivitet  

Oberoende och objektivitet är två viktiga principer som definierar hur revisorer ska förhålla sig 

till sitt uppdrag. Att vara oberoende är ett krav för att revisionen ska vara trovärdig och legitim, 

och att vara oberoende kan därför ses som en grundpelare för yrket (FAR, 2021). Enligt FAR 

(2021) ska revisorn även utvärdera hur oberoendet kan uppfattas av omgivningen. Objektivitet 

brukar oftast kopplas till oberoende eftersom objektivitet innebär att revisorn ska göra 

bedömningar utan att det påverkas av partiskhet, intressekonflikter eller att man är beroende av 

andra personer (FAR, 2021).  Power (2003) förklarar att det hör till revisorns uppgift att bidra 

till att klienten kan erhålla legitimitet, vilket kan knytas an till principerna oberoende och 

objektivitet. Tidigare forskning visar även att det ställs höga krav på revisorer då de har en 

central del i samhället och deras agerande inte får uppfattas som partiskt (Lennartsson, 2021). 

Exempel på detta skulle i vår mening vara om en revisor brutit mot någon av de två principerna 

och därför uppfattas som partisk. Empirin tyder på att revisorerna har blivit mer försiktiga i 

deras agerande då det inträffat händelser som har lett till att oberoendet har ifrågasatts inom 

revisionsbranschen, något som även tidigare forskning belyser då betydelsefulla 

företagsskandaler har skadat det förtroende som klienter och allmänheten har för revisorer 

(Forsberg & Westerdahl, 2007). Det är därför av stor vikt att revisorn fungerar som en 

oberoende granskare genom att skapa tillförlitlighet i ett företags rapporter som intressenterna 

använder i sitt beslutsfattande (Deegan & Unerman, 2011).   

 

Vidare tyder empirin på att det inte går att reglera alla möjliga situationer som kan uppkomma 

inom yrket, vilket även Egidius (2011) beskriver. Tidigare forskning visar att det därför är av 

stor vikt att en etisk aspekt träder in hos individen när det inte finns ett tydligt regelverk för en 

situation (Egidius, 2011). Det är en teori som empirin stödjer då revisorerna menar att det är 

avgörande att man agerar etiskt i de situationer där man hamnar i gråzonerna gällande 
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situationer som rör ens oberoende och objektivitet. Enligt Cecilia ska de som läser rapporterna 

känna att revisorn har gjort en professionell bedömning, varit opartisk och oberoende.  

 

Vi måste förhålla oss på ett sådant sätt att de som läser rapporterna ändå kan förlita 

sig på dem och känna att vi har gått in med en professionell, liksom både bedömning 

och att vi har hållit professionell skepticism som också är ett uttryck man kan 

använda, just att vi är oberoende och vi ställer de här extra frågorna som behövs för 

att säkerställa att vi har uppfattat allting rätt.  (Cecilia) 

 

Denna studie ser även indikationer på att klientens företagsstorlek kan utgöra en situation som 

leder till ett etiskt dilemma. Ur empirin framkommer det att revisorn inte kan utföra samma 

typer av tjänster för stora bolag som de kan för mindre bolag då oberoendet riskerar att hotas. 

Revisorn som utför granskningen kan dessutom inte bistå klienten med skatteberäkning, 

koncernredovisning samt årsredovisning då oberoendet eventuellt kan hotas, något enligt 

Cecilia klienten kan ha svårt att förstå.  

 

Det handlar det jättemycket om hur stora bolagen är. För att vi kan ju enligt våra 

interna principer eller vi kan ju enligt lag till exempel både hjälpa dem med 

redovisning och revision om de inte är så himla stora, alltså kunderna. Annars är det 

ju jätteviktigt att vi gör revision och sen är det bolaget eller någon konsult eller något 

sådant som gör redovisningen, så att vi håller det helt separat. Men på detta kontor 

så har vi jättemånga sådana vad vi kallar kombiuppdrag där vi gör både redovisning 

och revision men då är det ju några som gör redovisning och några som gör revision 

så det hålls ju fortfarande avskilt men att det ändå är samma byrå som kan göra det. 

(Cecilia) 

 

Empirin indikerar även på att ett etiskt dilemma kan uppstå till följd om en anhörig arbetar på 

det bolag som revisorn har som klient, vilket kan utgöra en situation som eventuellt kan hota 

både oberoendet och objektiviteten hos revisorn. David förklarar att han inte kan genomföra 

granskningen i ett bolag där han känner de personer som byrån träffar under ett möte, eftersom 

det är svårt att vara både oberoende och objektiv i en sådan situation. 

 

Det är ju liksom flera uppdrag där man har kompisar som jobbar på 

ekonomiavdelningen och då är det kanske inte jätterimligt att jag är med på det här 

uppdraget. Det blir ju för nära, det blir en kompisrelation och om jag skulle hitta 

något fel som de har gjort och sen så finns det en risk att jag säger till de att ”boka 

på det här kontot i stället”. Det kan också var att man inte tar upp felet bara för att 

det är ens bästa kompis och man kanske inte vill sätta dem i en dum knipa mot 

ledningen till exempel och så. (David) 

 

Även om revisorns närstående inte är företagsledaren kan ett etiskt dilemma uppstå till följd av 

att parterna känner varandra. Denna studie gör därför, med hänvisning till empirin, tolkningen 
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att det inte är rimligt att en revisor är med på uppdrag där man känner de andra parterna privat, 

eftersom det är svårt att vara objektiv, samtidigt som oberoendet är hotat, eftersom det finns en 

risk att vara partisk. Vidare görs även tolkningen att etiska dilemman kan uppstå till följd av en 

obekväm situation mellan revisorn och en vän om revisorn upptäcker fel i granskningen som 

man riskerar att förbise. En sådan situation skulle hota objektiviteten och oberoendet om 

revisorn väljer att inte agera på felet enbart för att undvika en konflikt.  

 

David förklarar att även om det i praktiken är svårt att bevisa om en revisor och en ekonomichef 

är bästa vänner, är det något en revisor bör känna inte är ett lämpligt agerande. Studien gör 

därför en koppling till det pliktetiska synsättet, eftersom det bör räcka med att revisorn ska 

förstå att handlingen är fel då oberoende och objektivitet riskerar att hotas. Som empirin 

indikerar på så är det svårt att vara objektiv och oberoende när det finns en relation mellan 

revisor och klient. Det kan röra sig om att kollegan umgåtts med klienten privat och i en sådan 

situation är oberoendet samt objektiviteten hotat. Tidigare studier förklarar att etiska regler kan 

fungera som vägledning i vissa situationer men att de inte alltid ger ett tydligt svar på hur man 

bör agera (Jansson et al., 2005). Även här gör denna studie en koppling till den moraliska 

dimensionen som Egidius (2011) skriver om som måste träda in i en revisors yrke i situationer 

som tycks vara gråzoner. Däremot framkommer det även från empirin att etiska dilemman kan 

uppstå internt bland revisorer, David berättar: 

 

Vi har haft en revisor som har skrivit på bolag där han och ekonomichefen har 

umgåtts jättemycket privat och det blir ju liksom lite konstig stämning när vi väl 

hittar grejer och han då lovar ägaren ett visst resultat att så här ser resultatet ut och 

vi hittar fel på en miljon. Ja hur gör vi då? Vanligtvis hade vi sagt att det här felet 

får bokas om eller så får vi skriva någon revisionsberättelse om det skulle vara så 

pass stort fel. men här blir det ju liksom så här oj hur ska vi hantera detta. Han skrev 

ju på saker som han inte borde ha skrivit på. (David) 

 

Det är enligt vår tolkning att ett etiskt dilemma i ovanstående scenario uppstår till följd av en 

obekväm situation, då man upptäcker att en kollega agerat tvivelaktigt. Ett liknande scenario, 

såsom denna studie tolkar det, handlar mycket om att revisorn blir medveten om att en kollega 

gjort fel, vilket kan leda till att man inte litar eller känner en tilltro till kollegan. När man 

upptäcker en sådan sak uppstår ofta ett etiskt dilemma, eftersom det blir en dålig stämning 

mellan revisorerna till följd av kollegans tvivelaktiga beteende.  
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Från intervjuerna framkommer det även att etiska dilemman, som kan pröva en revisors 

oberoende och objektivitet, är om det rör sig om en långvarig klient. Då revisorerna lär känna 

klienterna under åren kan det innebära en risk med att komma för nära klienten, eftersom 

oberoende och objektivitet riskerar att hotas efter en mångårig relation. Därför ställs det höga 

krav på att revisorn kan vara oberoende och objektiv och att i de fall revisor och klient skulle 

komma för nära man ser till att avsluta sitt uppdrag som revisor. Resultaten i denna studie 

indikerar på att det är något som revisorerna själva anser vara så pass centralt att det i själva 

verket sker per automatik. David säger att det finns både för och nackdelar med en långvarig 

klientrelation då man har lärt sig förstå hur klienten fungerar i vissa situationer, exempel på 

detta är hur klienten reagerar om man hittar fel i granskningen. Å ena sidan kan det leda till att 

revisorn blir passiv när man ska förmedla detta men å andra sidan kan det vara lättare att ta upp 

det om man känner klienten menar han. 

 

Det kan vara om man hittar fel och känner ”oj om vi tar upp detta med de så kanske 

de känner så här” så man blir passivare för man känner kunden för bra men det kan 

också vara andra hållet att det kan vara mycket enklare att ta upp ”alltså vi har hittat 

detta det är, så här det ska se ut men vi löser det”. Så det är nog från situation till 

situation. (David) 

 

Citatet anser vi stämma väl överens med det pliktetiska synsättet som förklarar att vissa 

handlingar helt enkelt är orätta och bör undvikas, medan andra är rätta handlingar eller utgör 

plikter man inte får underlåta att utföra (Koskinen, 1999). Om man följer pliktetiken fullt ut 

handlar individen således i enlighet med de regler som finns, även om man till viss del är 

medveten om att konsekvenserna inte blir önskvärda (Koskinen, 1999). Från resultatet 

framkommer det även att en revisor måste kunna känna att man inte kan vara revisor i vissa 

sammanhang. Denna studie gör därför tolkningen att det pliktetiska synsättet präglar 

revisorernas arbetssätt eftersom det tar sikte på en inre känsla såsom revisorns samvete, och då 

revisorn själv måste känna att det är fel att hantera en klient om oberoendet och objektiviteten 

är hotad. 

 

Studien har identifierat etiska dilemman som kan uppstå till följd av en revisors oberoende och 

objektivitet. Lagar, regler och principer kan vara till hjälp för att avgöra hur revisorn ska handla 

i en viss situation då de reglerar vad som är rätt, orätt eller förbjudet och därför gör denna studie 

en koppling till det pliktetiska synsättet. Pliktetiken innebär att individen gör det moraliskt rätta 

genom att handla i enlighet med plikterna, som denna studie har kopplat ihop med lagar, regler 

och principer. Därför görs även tolkningen att en princip och en plikt som revisorer ska förhålla 
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sig till är att vara oberoende och objektiv i sitt arbete. Att vara oberoende och objektiv är således 

centralt för revisionens trovärdighet.  

 

Slutligen kan denna studie uppvisa starka kopplingar mellan revisorsyrket och 

professionsteorin. Revisorerna präglas av sin professionella roll i båda yrkeslivet och i 

privatlivet, vilket innebär att profession och person ofta går ihop med åren, något som är 

utmärkande för professionsteorin. Noordegraaf (2007) förklarar att erfarna professionella vet 

hur de ska förhålla sig till specifika fall, något som denna studie kan uppvisa med hänvisning 

till empirin då revisorerna tänker på hur de framstår i tredje parts ögon. De vet hur de ska bete 

sig och framstå som professionella samt agera enligt de yrkesetiska regler som finns. Det är 

framträdande ur empirin att revisorer följer de lagar, regler och principer som finns, skulle de 

inte göra det hade deras yrke varit hotat. Yrket bygger i mångt och mycket på legitimitet, något 

som inte går att upprätthålla om en revisor skulle agera oetiskt, vilket ligger i linje med 

professionsteorin samt Sonnerfeldt och Loft (2018) studie som menar att professionella 

personer måste tänka igenom vilka resultat en åtgärd kan leda till, samt att inte agera på ett 

sådant vis som påverkar professionens överlevnad. Som Collste (2019) menar så kan 

yrkesetiska regler ses som ett verktyg för att komma till rätta med oetiskt handlande, något som 

även professionsteorin förklarar är av stor vikt. Med hänvisning till empirin är detta en tydlig 

koppling som kan dras till revisorernas dagliga yrkesutövande.  

 

5.3 Hantering av ett etiskt dilemma 

Enligt professionsteorin är det centralt att en professionell person agerar professionellt i sitt 

yrkesutövande, och något som är utmärkande för en profession är att det finns etiska regler som 

ska fungera som hjälp vid hantering av ett etiskt dilemma (Collste, 2019; Lennartsson, 2021). 

Sonnerfeldt och Loft (2018) menar att en professionell person bör tänka igenom vilka resultat 

en handling kan leda till, och inte delta i aktiviteter som kan påverka professionens rykte. Brante 

(2009) menar att en en professionell person besitter skicklighet att tillämpa och använda denna 

kunskap. Noordegraaf (2007) menar att professionella vet hur de ska förhålla sig i specifika 

fall, de vet hur de ska bete sig och framstå som professionella och vad som är karaktäristiskt 

för yrket. Utifrån empirin i denna studie görs tolkningen att hantera etiska dilemman är vanligt 

förekommande inom revisorsyrket, något även Lennartsson (2021) lyfter. Det är enligt vår 

uppfattning vanligast att hamna i etiska dilemman som påskrivande revisor eftersom det är då 

man kommer i kontakt med klienter. David resonerar “alltså kanske inte varje dag men det 
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kommer alltid någonting” kring frågan om denne stöter på etiska dilemman dagligen i sitt yrke, 

vilket är i linje med vad Lennartsson (2021) skriver. Konsekvenserna av ett dåligt hanterat 

dilemma kan skada revisorns rykte och därför gör studien kopplingen till det konsekvensetiska 

synsättet när en revisor ställs inför hanteringen av ett etiskt dilemma. Detta på grund av att det 

är själva konsekvensen som avgör om en handling är rätt eller fel för revisorn. Handlingen är 

således rätt om den ger goda konsekvenser, vilket ligger i linje med hur Koskinen (1999) 

beskriver det konsekvensetiska synsättet.  

 

Med hänvisning till empirin framkommer det från samtliga revisorer att lagar och regler är 

något de vänder sig till när de ställs inför ett etiskt dilemma, och att det är ofta en bra indikator 

på hur de skall förhålla sig i en viss situation. Resultatet tyder på att revisorer är väldigt 

noggranna personer och följer det regelverk som finns eftersom de anser att det är avgörande 

för att kunna arbeta inom yrket. Skulle revisorerna inte följa de regelverk som finns, kan 

konsekvenserna bli omfattande då de i värsta fall kan bli av med sin auktorisation 

(Revisorsinspektionen, u.d.). Denna studie ser indikationer på att storleken på revisionsbyrån 

kan utgöra en skillnad i hur etiska dilemman hanteras av revisorerna. På en större internationell 

byrå kan det uppstå etiska dilemman som kan vara svårt för en enskild revisor att hantera, till 

följd av olika länders regelverk. En större byrå har inte endast fler anställda, utan det finns även 

en större omfattning av internt stöd. David förklarar att exempel på internt stöd kan vara interna 

avdelningar som hanterar etiska frågor. Han menar att en revisor kan vända sig till den interna 

avdelningen när det uppstår etiska dilemman, något han förklarar är en fördel som finns på en 

större byrå, till skillnad från en mindre.  

 

På en större byrå det är ju alltid någon man kan fråga där. Jag menar där är det 

någon som är skattejurist, någon som är momsexpert alltså du har ju alltid det, så 

dit kan man ju vända sig. (Bodil) 

 

Dels har vi ju alltid någon på kontoret som är alltså så här informellt man kan fråga 
sen så har vi formella grupper. Vi har alltså etikansvariga på X. Det är ju en 

jätteorganisation inom organisationen det också liksom. För vi har ju så mycket 

företag som kanske har dotterbolag i USA och/eller Mexiko eller Ryssland eller 

vad du nu kan vara. Det kan också vara det här med förbjudna tjänster att ja men i 

Sverige får du utföra den här tjänsten men du får inte utför den i Ryssland till 

exempel.  I Sverige är det okej att åka på jaktresa med kunden men i Ryssland är 

det inte okej, alltså det är mycket sådant. Det kan också vara att min kund i Italien 

vill att jag hänger med på detta, fast det är ju inte okej. Så då har vi en avdelning 

som hanterar det här, alltså vad som är okej och inte okej. (David) 
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På en mindre byrå, speciellt om man är helt själv som revisor, finns inte samma interna stöd. 

Därför kan det, med hänvisning till empirin, i en sådan situation innebära en viss osäkerhet för 

revisorn om det uppstår ett etiskt dilemma. Därför kan det vara bra att ha utomstående kontakter 

som också är verksamma inom revisionsbranschen som man vända sig till och rådfråga när 

etiska dilemman uppstår. Bodil menar även att det är den största anledningen till att hon inte 

vill arbeta helt själv, och när det uppstår ett etiskt dilemma så anser hon att det ofta behöver 

lösas väldigt fort, något som främst går att göra om man har kollegor.  

 

Det kan jag ju också göra men bara det blir ju inte på byrån utan det blir ju ute 

någonstans, någon som man har samarbete med så att det egentligen är inget större 

problem på ett sätt. Sen är det att man kanske tycker det är lättare, för då kanske du 
kan få svaret ganska omgående, så egentligen är det inget större problem  

 

Denna studie tolkar revisorernas resonemang på så vis att det finns en klar fördel med att arbeta 

på en större byrå när man hamnar i ett etiskt dilemma, eftersom det finns så många kollegor att 

rådfråga. Förutom ett brett kontaktnät så utgör det interna stödet en trygghet för revisorerna och 

de blir kontinuerligt uppdaterade med information som en revisor på en mindre byrå kan behöva 

ordna själv.  

 

Ja absolut både sina kollegor och sina lite mer seniora kollegor och sen har vi ju 

jättemycket material alltså kunskapsmässigt och lagrum och FAR Online då där 

balans ligger och uppslagsverk och så det finns ju alltid någonstans och vända sig. 

(Cecilia) 

 

En likartad uppfattning bland revisorerna på Big Four är att etiska frågor och dilemman är något 

som diskuteras emellanåt på kontoret. De anser det vara en klar fördel att vara anställd på en 

stor byrå som ingår i Big Four då man lyssnar och tar till sig information, eller är med i 

diskussioner kring hur kollegor hanterat etiska dilemman på. Det innebär i sin tur att man har 

lite erfarenhet om man själv skulle hamna i en liknande situation.  

 

Sen pratar vi jättemycket om det här med professionell skepticism och att vi ska vara 

professionella, men vi ska ändå förhålla oss till våra lagar och regler och så. Vi har 

ju mycket utbildningar och på även de här lite mjukare värdena och det är inte bara 

liksom redovisning och revisions kurser vi går och så. Men visst är det väl mer att 

de kanske dyker upp i praktiken och då hanterar man de då liksom. (Cecilia) 

 

  

Cecilia och David menar däremot att då varje situation är unik så finns det inte en klar lösning 

på problemet utan att en bedömning måste göras i varje situation, en liknelse som kan göras till 
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Duska och Duska (2003) tidigare forskning. Vidare menar Cecilia att det kan vara svårt att 

hantera ett etiskt dilemma, inte mindre när klienternas bolag är ägarledda eftersom de ser på 

deras bolag som sitt livsverk. Då det finns olika intressenter som alla har ett intresse i bolaget 

på något vis innebär det ofta att incitamenten kan gå emot varandra. Något som kan leda till 

etiska dilemman för revisorn inblandad i uppdraget, är om klienten är väldigt påtryckande och 

att man inte riktigt vet hur man ska hantera klienten till följd av osäkerhet eller att man är för 

oerfaren. Cecilia förklarar att man i en sådan situation kan vända sig till den påskrivande 

revisorn för att få uppbackning och hjälp att hantera situationen.  

 

Det är supersvårt för att för att många av de här är ju väldigt involverade i sin 

verksamhet och kan ju den ut och in och de är säkert jätteduktiga på sin verksamhet, 

men vi har ju liksom redovisningsregler att förhålla oss till och det är väl det som är 

jättesvårt att ta en sådan diskussion. Vi har ju väldigt stort kontaktnät och 

kompetenta personer på X så då ringde jag ju till den påskrivande revisorn och 

bollade det liksom och vi instämde på hur vi skulle göra och sådant. Det är väl en 

sådan grej som är lyckosamt att man kan göra, så att man känner att man har någon 

backning och att man kan bolla. Det är väl så egentligen som man får göra i sådana 

situationer. (Cecilia) 

 

Denna studie gör därför tolkningen att det eventuellt kan röra sig om att då man inte har arbetat 

så många år inom branschen är det svårare att veta hur man ska agera i etiska dilemman, något 

som även ligger i linje med Larkins (2000) studie som förklarar att yrkeserfarenheten 

underlättar hanteringen av etiska dilemman. Cecilia resonerar kring att det är många tankar och 

känslor inblandade när man ställs inför ett etiskt dilemma. Det kan vara svårt att veta vart man 

ska börja, och man kan börja tvivla på sina egna kunskaper. Även om man vet vad som är rätt 

och fel vill man inte heller förlora klienten förklarar hon. Då kan det vara så att man försöker 

tänja på gränserna så långt som byrån och principerna tillåter, speciellt om det är en ny och 

väldigt viktig klient. Även om revisorn besitter en gedigen yrkeserfarenhet och har kunskap 

inom området finns det ändå känslor som uppkommer i ett etiskt dilemma som kan vara jobbiga 

att handskas med. Det leder ofta till svåra diskussioner och argumenten som revisorerna för tas 

inte alltid väl emot av klienten. Även om det handlar om lagar, regler och principer som de 

måste följa i sitt yrkesutövande. David resonerar kring att klienten inte alltid förstår, eller vet 

vilka konsekvenser revisorn och byrån kan få om de skulle byta mot någon lag, regel eller 

princip bara för att klienten vill det. 

 

Det blir en viss osäkerhet liksom även om man kan vara väldigt säker på sin grej och 

vad reglerna säger och sånt så är det just att stå på sig mot kund utan att utan att det 
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blir fel och att relationen skadas eller något sånt. Det är väl sådana känslor som kan 

dyka upp liksom och säkerhet och när man inte riktigt vet vad man ska göra. (David) 

 

Även om ett etiskt dilemma kan skifta och situationen måste utvärderas där och då, tolkar vi 

det som att yrkeserfarenheten gör mycket för hur man hanterar etiska dilemman på, något även 

Larkin (2000) menar. Under årens gång hamnar revisorer i etiska dilemman och samlar på sig 

erfarenheter, ibland är det en själv som är utsatt och måste ta en tuff diskussion och ibland kan 

det röra sig om en kollega som hamnar i en tuff situation men där man ändå kan dra lärdom 

ifrån situationen. Det tycks även finnas indikationer på att revisorer blir säkrare i sitt 

yrkesutövande med åren och med sin kompetens, vilket även Larkin (2000) lyfter.  David säger 

“sen lär man sig genom erfarenhet, ja men det här lärde jag mig när jag jobbade med denna 

kund och det kan jag ta med mig till det här”. Yrkeserfarenheten innebär i denna studies mening, 

att revisorerna har lättare att bemöta klienter och att erfarenheten är avgörande när man ställs 

inför ett etiskt dilemma. 

 

Dilemman uppstår lite här och var men det är ju svårt att liksom plugga sig till det. 

För alla situationer säger olika så jag tror att man behöver praktisk erfarenhet och 

det märker man ju själv när man sitter med nyanställda liksom att även om de liksom 

redovisningsmässigt har gjort ett jättebra jobb på vad lagen säger och sådant där. Så 

när man kommer in med en annan blick och erfarenhet så kan man ju liksom ställa 

andra frågor och se på någon helhet. 

 

Något som är underlättar hanteringen etiska dilemman är rådfråga en kollega anser Anna och 

Bodil, det kan vara för att säkerställa att man agerar korrekt och inte missar väsentlig 

information. Det kan enligt vår tolkning vara en trygghet att ha en kollega vid sidan av för att 

säkerställa att agerandet är i enlighet med de lagar, regler och principer som finns så att man 

inte begår misstag till följd av osäkerhet. Då kan revisorerna hjälpas åt genom att föra ett 

resonemang och gemensamt komma fram till en lösning, något Bodil tycker är viktigt. 

 

Det kan ju vara till exempel om det är något uppdrag som jag kanske har där jag har 

fått in underlag som är lite bristfälligt eller så, då kanske jag och X kan diskutera 

det, jag kan säga till henne titta här jag fått in detta och detta jag tycker inte det är 

riktigt okej, jag tycker jag ska ha bättre underlag eller så för att det ska bli korrekt 

och sen kanske vi tittar på det så säger hon ja men absolut det tycker jag med. Sen 

så får man säga till kunden för ska det här nu genomföras då är detta för bristfälligt 

utan du får ju ta fram något annat och det accepterar de ju. Många gånger tror jag att 

de tycker om att man säger till om saker och ting att det inte bara man tar för givet 

att allt är rätt så att då ser de ju att man är engagerade i det och att man verkligen 

tittar på det. (Bodil) 

 



 
 

 
 

50 

Sammanfattningsvis kan studien uppvisa olika sätt att hantera etiska dilemman på. Den mest 

framträdande biten för revisorsyrket är den starka kopplingen till professionsteorin. Vår 

tolkning är att det som är centralt när en revisor ställs inför, och ska hantera ett etiskt dilemma 

ofta präglas av vilka tankar klienten och tredje part kan få utifrån ens handlande. Denna studie 

tolkar revisorernas resonemang på så vis att hur man hanterar ett etiskt dilemma är viktigt, 

eftersom det kan innebära förödande konsekvenser om man inte agerat etiskt. Därför knyter 

studien an till det konsekvensetiska synsättet som Koskinen (1999) beskriver. Från empirin 

framkommer det att det är vanligt att en revisor väger in konsekvenserna som en viss handling 

kan få och det är således konsekvensen som avgör om en handling är rätt eller inte, vilket 

Koskinen (1999) också lyfter fram. Respondenterna menar att det inte alltid finns klara 

regelverk för hur en situation bör hanteras och att då måste de göra individuella etiska 

bedömningar och välja det bästa alternativet för att inte skada sitt eller byråns rykte, vilket kan 

liknas till Egidius (2011) forskning då en individ väger in den moralisk dimensionen vid en svår 

situation. Likt Heberlein (2014) resonerar respondenterna att etik och moral kan kopplas till 

praxis. Heberlein (2014) menar även att individer successivt lär sig att skilja på hur man kan 

handla och hur man gör mer eller mindre rätt i situationer. Detta tankesätt är något som vi 

uppfattar speglas hos respondenterna då en revisor snabbt lär sig vad som är kutym är samt 

vilken typ av jargong och kroppsspråk en revisor bör ha i sin professionella roll, något som 

även kan knytas till professionsteorin.  Det har visat sig vara avgörande att arbeta med mer 

erfarna kollegor för att på så vis samla på sig kunskap inom hantering av olika etiska dilemman. 

Hanteringen av etiska dilemman kan dessutom kopplas till det dygdetiska synsättet då 

Heberlein (2014) förklarar att etiken finns djupt inrotat i människans personlighet, och att det 

är de individuella egenskaperna som kännetecknar och avgör om en människa är god och agerar 

etiskt. Med hänvisning till empirin dras slutsatsen att det finns revisorer som hanterar etiska 

dilemman på olika vis då de i grunden har olika egenskaper och erfarenheter som präglar ens 

agerande.  

 

Som nämnts tidigare kan moraliskt handlande beskrivas genom tre väsentliga delar menar 

moralfilosofen James Rachels (Heberlein, 2014). För det första måste beslutet att handla på ett 

moraliskt sätt motiveras av goda skäl. Här gör studien kopplingen till att revisorerna motiveras 

av att agera korrekt i sitt yrke eftersom det finns lagar, regler och principer som styr deras 

arbete.  För det andra menar Rachels att en opartisk bedömning kan göras av de berörda 

individernas intressen. Det är viktigt med opartisk bedömning då varje individs intresse bör 

anses vara lika mycket värda. Här gör studien en koppling till att revisorerna ska agera 
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professionellt och vara objektiva samt opartiska i sitt arbete. För det tredje menar Rachels att 

handlingen måste utföras och inte enbart tänkas, vilket studien kopplar ihop med att revisorerna 

agerar enligt det regelverk som finns och inte enbart tänker att de ska agera korrekt.  
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6. Slutsats 
I studiens sista kapitel besvaras studiens frågeställningar. Därefter presenteras studiens 

bidrag, följt av studiens begränsningar och förslag på framtida forskning. 

 

6.1 Slutsatser av studien 

Syftet med studien var att undersöka revisorns uppfattning av vad ett etiskt dilemma kan vara 

utifrån de fem principerna som även benämns som “Etikkoden”. Studien intresserade sig även 

för hur revisorn hanterar och resonerar kring etiska dilemman som eventuellt uppstår i deras 

yrkesutövande. Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats:  

 

• Vad är ett etiskt dilemma som en revisor kan ställas inför? 

• Hur hanteras etiska dilemman av revisorer? 

 

Den huvudsakliga slutsatsen som kan dras utifrån denna studie är att etiska dilemman kan vara 

mångfacetterade och att det inte finns en klar lösning på en viss situation. Även om svaren från 

revisorerna indikerar på att det finns likheter vid scenarion som skulle kunna leda till ett etiskt 

dilemma tyder svaren på att själva upplevelsen av vad ett etiskt dilemma kan vara skiftar. 

Lennartsson (2021) skriver att Bäckström har sagt att revisorsbranschen i grunden handlar om 

etik och integritet. Vidare återberättar Lennartsson (2021) Bäckströms åsikt att hela 

revisorsyrket i många fall går ut på att lösa etiska dilemman, något även studien kan se 

indikationer på med hänvisning till empirin. Det går även att dra slutsatsen att etik och moral 

är högst individuellt och att den moraliska identiteten är starkt präglad av uppväxt och miljö, 

likt Heberleins (2014) tes. Människans moraliska identitet formar det moraliska omdömet och 

beteendet, och därför har revisorer olika perspektiv på vad som utgör ett etiskt dilemma är samt 

hur det eventuellt kan hanteras. Vad en person uppfattar som ett etiskt dilemma kan för en annan 

persons anses var etiskt rätt. Studien kan även dra slutsatsen att revisorerna har ett stort fokus 

på etik och moral i deras yrkesutövande och att yrkesetik är centralt i det dagliga arbetet. 

 

Att besvara studiens frågeställningar är således något komplext och inget exakt svar kan därför 

ges på frågeställningarna eftersom det har visat sig vara många faktorer som spelar in. Dock så 

finns det utmärkande särdrag för vad etiskt dilemman kan vara samt hur det skulle kunna 

hanteras. Situationer som rör gåvor, sponsring eller där klient och revisor har olika 

kunskapsnivåer har visat sig vara utmärkande situationer för etiska dilemman. Även om 
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situationerna inte är identiska så utgör de ändå etiska dilemman eftersom individen står inför 

ett val mellan två olika alternativ som båda leder till lika oönskade alternativ, något även Duska 

och Duska (2003) lyfter fram. En indikation på detta är då revisorn ställs inför att göra etiskt 

rätt genom att följa lagar, regler och principer eller att förlora en klient. En sådan situation är 

inte önskvärd och det finns inte alltid en ideal lösning utan de olika situationerna och 

konsekvenserna måste vägas emot varandra. Även om revisorn i de flesta fall är medveten om 

hur man bör agera så kan det i praktiken vara svårt att göra det vilket kan bero på osäkerhet och 

okunskap inom ämnet, något även Duska och Duska (2003) lyfter.  

 

Utifrån studiens empiri och analys kan även slutsatsen dras att revisorer följer de yrkesetiska 

regler som finns i högsta möjliga utsträckning. Något även Collste (2019) menar är utmärkande 

för en profession. Eynon et al. (1997) menar i sin studie att oetiskt handlande kan kopplas till 

storleken på revisionsbyrån. Resultaten i deras studie visade att revisorer vid större 

revisionsbyråer var mer moraliska i sitt resonemang än revisorer vid mindre byråer. Genom vår 

analys och empiri kan denna studie däremot inte påvisa att revisorernas yrkesetiska resonemang 

skiljer sig åt mellan en mindre och större revisionsbyrå. Däremot har yrkeserfarenheten, det vill 

säga antal år arbetade inom yrket visat sig vara en aspekt som präglar resonemanget. Revisorer 

som arbetat en längre tid inom yrket har naturligt samlat på sig mer erfarenhet, något som 

resultaten visar utgöra en skillnad i hur revisorerna resonerar, något som är likt det Larkin 

(2000) menar. Vidare finns det även utmärkande särdrag för hur en revisor hanterar ett etiskt 

dilemma. Det finns indikationer på att etiska dilemman hanteras olika beroende på om revisorn 

arbetar på en mindre eller större byrå. Det interna stödet är mer omfattande i en större byrå till 

följd av fler kollegor och fler resurser.  

 

Det finns även tankar, känslor och upplevelser som är knutna till om en revisor upplever en 

situation som ett etiskt dilemma. Ett etiskt resonemang är inte alltid lätt att föra även om studien 

tyder på att revisorer är väldigt noggranna och följer det regelverk som finns. Lagar och regler 

är något de vänder sig till när de ställs inför ett etiskt dilemma och ofta anses det vara en bra 

indikator på hur de skall förhålla sig i en viss situation. Utifrån empiri och analys är det 

framträdande att revisorerna besitter en hög grad av kritiskt tänkande eftersom de i många fall 

kan identifiera etiska dilemman innan de sker. Därför kan de till stor del undgå att hamna i 

sådana situationer även om det är omöjligt att förutse alla potentiella situationer, något även 

Egidius (2011) poängterar. Revisorer kan således anses vara mycket professionella i deras 

uppförande, och många gånger går person och profession ihop och slutsatsen kan även dras att 
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yrket till slut formar individen. Sammanfattningsvis är det också central hur revisorn framställs 

inför intressenter och andra aktörer, deras uppfattning är av stor betydelse för revisorn då 

anseendet spelar roll för professionen. Vidare kan studien inte uppvisa ett enhetligt problem 

som vi kan kalla för ett etiskt dilemma då det beror på hur personen i fråga uppfattar 

situationen.  

 

6.2 Studiens bidrag  

Tidigare studier har oftast har fokuserat på en orsak och verkan samband när det gäller revisorns 

etiska beslutsfattande (Espinosa-Pike & Barrainkua, 2016; Eynon et al., 1997; Larkin, 2000; 

Peterson et al., 2001; Warming-rasmussen & Windsor, 2003). Dessutom har studierna gjorts i 

andra länder och inte i Sverige, något som kan vara problematiskt då etik och etiskt agerande 

skiftar i olika länder och kulturer (Vitolla et al., 2021). Det finns ockå olika potentiella 

förklaringar till hur kulturen kan spela en betydande roll för länder som antar ”Etikkoden” eller 

inte (Clements et al., 2009). Denna studie fokuserar i stället på revisorns perspektiv vad ett 

etiskt dilemma kan vara och har intresserat sig för de tankar och känslor som uppkommer när 

de ställs inför etiska dilemman i deras yrkesutövande. Denna studie kan därför anses bidra till 

en ökad förståelse kring revisorers egen uppfattning av vad ett etiskt dilemma kan vara, samt 

hur etiska dilemman hanteras i praktiken. Studien har fått ta del av yrkesverksamma revisorers 

resonemang vilket bidrar till en ökad förståelse för etiska dilemman som kan uppstå inom 

revisorsyrket samt hur eventuella etiska dilemman kan hanteras av revisorerna. Likt 

Samsonova-Taddei och Siddiqui (2016) studie, kan även denna studie påvisa vikten av att en 

revisor besitter etiska kunskaper i grunden för att på så vis kunna agera på ett etiskt korrekt sätt, 

något som är av stor vikt för revisorprofessionen. 

6.3 Studiens begränsning och förslag på framtida forskning 

Etik och moral kan upplevas som ett känsligt ämne att beröra, vilket också har visat sig utgöra 

en begränsning för denna studie. Etik och moral är ett komplext ämne att studera, vilket även 

Jansson et al. (2005) förklarar då situationer i praktiken ofta ser annorlunda ut från teorin. 

Ehrich et al. (2011) menar att även om en moralisk och etisk aktivitet är kraftigt värdeladdad 

så bör etik och moral uppmärksammas mer i yrken över lag. Bytting (2005) menar att olika 

yrkesroller har olika egenskaper till följd av olika roller i samhället och näringsliv. Egidius 

(2011) förklarar att det i ett samhälle finns normer, regler och principer som riktlinjer att följa 

i vissa situationer.  Även om det ofta finns etiska dilemman kopplade till yrken så är det i många 
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fall svårt att redogöra för vad som är ett etiskt dilemma och hur man ska agera i praktiken. Det 

är däremot svårt att studera etik och moral till fullo eftersom det i många fall beror på vilken 

utgångspunkt man har till en början. Likt Samsonova-Taddei och Siddiqui (2016) är det av stor 

vikt att en revisor har etiska kunskaper i grunden för att kunna fatta etiskt korrekta beslut.  

 

Det innebär att det finns många möjliga utfall på studien eftersom det till stor del beror på vilken 

infallsvinkel man har gällande teorier och forskningsmetod. Till en början så valdes tre synsätt 

inom moralläran, om slumpen fallit på andra synsätt hade studiens utfall blivit ett annat då man 

valt att tolka och analys med andra perspektiv. Studien kan därför inte anses täcka hela fältet 

kring hur en revisor upplever och hanterar ett etiskt dilemma. Vidare finns även en begränsning 

med intervjuer då det alltid finns en risk med att respondenterna valt att ge aningen försiktiga 

svar eller också att de valt att inte dela med sig av allting. Delvis skulle det kunna bero på 

intervjuareffekten som även Denscombe (2018) nämner, något som möjligen kan ha påverkat 

studiens resultat.  

 

Ett tänkbart förslag på framtida forskning kan vara att undersöka om och hur det föreligger 

skillnader i resonemanget kring etiska dilemman mellan en nyanställd samt en erfaren revisor. 

Det skulle även vara intressant att undersöka huruvida män och kvinnor resonerar kring frågor 

kopplade till yrkesetik och om det finns några likheter kring resonemanget de för. Även om det 

kan vara svårt att mäta resonemang med en kvantitativ metod skulle det vara intressant att se 

om svaren från denna studie kan kopplas till en liknande studie utförd med en kvantitativ metod 

där forskarna inte kommer i kontakt med respondenterna på samma sätt. Det skulle således vara 

intressant att undersöka om en likvärdig studie som denna, fast med en kvantitativ metod skulle 

få någorlunda lika svar.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 
Kan du berätta lite om dig själv och din yrkesbakgrund? 

 

Kan du berätta lite om dina arbetsuppgifter, och hur en vanlig dag på jobbet kan se ut? 

 

Hur länge har du arbetat med det du gör? 

 

Har du varit anställd på en större/mindre byrå tidigare? 

 

 

Frågor som rör etik 
Hur ser du på etik inom ditt yrke? 

 

Hur förhåller du dig till de etiska koderna som finns för revisorsprofessionen? (enligt FAR) 

 

Hur resonerar och hanterar du detta i din dagliga yrkesutövning? 

 

Är etik något ni diskuterar intern inom byrån? Vad och hur diskuterar och resonerar ni då? 

 

Kan du berätta om något etiskt dilemma som du har varit med om? Vad hände och hur gick det 

till? 

 

Hur kändes det när du stod inför det dilemmat och hur hanterade du det? 

 

Vad hade du för tankar och känslor? 

 

Är det ett återkommande dilemma? 

 

 

Som avslutande fråga: 
Vad tror du är den faktor som väger tyngst när man ställs inför ett etiskt dilemma rent allmänt? 
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Bilaga 2 – Samtyckesformulär 
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