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Sammanfattning  

Syftet med uppsatsen är att undersöka förmågan till etiskt resonemang hos svenska  

auktoriserade revisorer i de fem största revisionsbyråerna i Stockholm, samt undersöka 

om det finns ett samband mellan deltagandet i etikkurser och revisorernas etiska  

resonemang. För att beräkna revisorernas förmåga till etiskt resonemang används en  

enkät. Enkäten baseras på ett psykoligiskt instrument, den så kallad Defining Issues 

Test. Tillsammans med enkäten har författarna bifogat några frågor om etikkurser.  

Utifrån enkäten beräknar man ett genomsnittligt index som kallas för p-värdet (Princip-

led score). Med hjälp av Kohlbergs moralutvecklingsteori kan man därefter kartlägga en 

revisorns förmåga till etiskt resonemang. Det empiriska materialet visar att genomsnit-

ten av de svenska auktoriserade revisorernas p-värdet motsvarar Kohlbergs konventio-

nella nivå. Detta innebär att revisorerna i genomsnitt har en relativ hög förmåga till 

etiskt resonemang. Resultatet visar även att det inte finns något samband mellan delta-

gandet i etikkurser och förmågan till etiskt resonemang. Slutsatsen blir att de svenska 

revisorerna har en relativ hög förmåga till att hantera intressekonflikter och fatta etiska 

beslut, men för att tillhandhålla oberoende och självständig revision krävs den högsta 

nivå i Kohlbergs moralutvecklingsteori. Dessutom bör revisionsbyråerna erbjuda etik-

kurser i större utsträckning för att förbättra revisorernas förmåga till etiskt resonemang. 

Nyckelord: Etik, Moral, Kohlbergs moralutvecklingsteori, Defining Issues Test, James 

Rest, Linda Thorne.  
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Abstract  

The aim of this paper is to examine the capacity for ethical reasoning of Swedish certi-

fied auditors in the five largest accounting firms in Stockholm, and also how ethics 

courses affect the auditors' ability to ethically statement. To calculate the auditors  

ability to ethical statement, questionnaire has been used. The questionnaire is based on a 

psychological instrument, the so-called Defining Issues Test. At the beginning of the 

questionnaire some questions are asked about the ethics courses. From the questionnaire 

a calculation was made of an average index called p-score (Principled score). With the 

help of Kohlberg moral development theory identification was made of an auditor's  

capacity for ethical reasoning. The empirical material shows that the averages of the 

Swedish public accountants land on Kohlberg conventional level. This means that audi-

tors have a relatively high capacity for ethical reasoning. The result also shows that 

there is no link between participation in ethics courses and capacity for ethical reason-

ing. The conclusion is that the Swedish auditors have a relatively high ability to manage 

conflicts of interest and make ethical decisions, but to provide independent audit the au-

ditors need to be on the highest level in Kohlberg moral development theory. The  

accounting firms should offer ethics courses in greater extant to improve auditors' abili-

ty to ethical reasoning. 

Keywords: Ethics, Moral, Kohlbergs moral development theory, Defining Issues Test, 

James Rest, Linda Thorne.   
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1 Inledning 

Det här avsnittet introducerar läsaren till studiens bakgrund och problemdiskussion 

 såväl som det förklarar varför ämnet är av forskningsintresse. Vidare innehåller 

 avsnittet syfte, problemformulering och avgränsningar.  

1.1 Bakgrund  

Vanligtvis är uppfattningen om etik, ett tillstånd av rätt kontra fel alltför förenklad. Etik 

innebär en invecklad process av att bestämma hur man skall agera i en given situation, 

en balansering av både inre och yttre faktorer. Etik är därmed en produkt av mänskligt 

resonemang.  

Under de senaste åren har skandaler inom olika professionsyrken lett till en urholkning 

av allmänhetens förtroende och tillit, etik har därmed blivit ett ämne för intensiv debatt 

inom näringslivet. Inom revisionsyrket har det förekommit skandaler som exempelvis, 

det amerikanska energibolaget Enron där företagets balansräkning visade sig vara en 

bluff på grund av tvivelaktiga bokföringsmetoder.
1
En aktuell skandal i Sverige är att 

Carnegiebankens två revisorer ”missade” att bankens resultat var uppblåst med 630 mil-

joner kronor.
2
 Det stora antalet revisionsmissbruk fungerar som ett bevis på att andra 

åtgärder måste beaktas än de befintliga lagar som reglerar revisionsyrket. Flera forskare 

inom redovisning har därför insett behovet av att kartlägga hur revisorer fattar sina be-

slut. Forskare inom redovisningsetik använder den kognitiva moralutvecklingsteorin för 

att beskriva revisorernas förmåga till etiskt resonemang. Etiskt resonemang är en del av 

individens övergripande moraliska medvetenhet, där han eller hon behandlar svåra in-

tressekonflikter i vardagen. Etiskt beslut är en av många val som en revisor måste göra 

för att hantera sina kunder på ett så adekvat sätt som möjligt.
3
 

 

 

                                                 

1
 Healy P.M. & Krishna P.G. (2003) Journal of Economic Perspectives 

2
 Http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article279762.ece (2009-03-20) 

3
 Thorne L. (2003) Journal of Accounting Education 
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Forskning inom redovisningsetik sker framför allt i USA där de främsta namnen bland 

annat är Ponemon, Bernadi, Armstrong, Thorne. Deras resultat har visat att amerikanska 

auktoriserade revisorer och redovisningsstudenter har en lägre förmåga till etiskt reso-

nemang, till skillnad från andra professioner, exempelvis läkare och jurister eller stu-

denter som läser andra ämnen.  

I Sverige fungerar auktoriserade revisorer som kvalitetssäkrare för företagens finansiella 

information som lämnas ut till samhället. Därmed medför deras position ett stort ansvar 

för att näringslivet skall fungera effektivt.
4
På grund av organisationernas utformning 

uppstår ständigt intressekonflikter mellan ägare och företagets styrelse vid revidering av 

företagens finansiella rapporter. Detta leder till att revisorerna ställs inför etiska dilem-

man. Hur revisorer i sin tur fattar beslut när de ställs inför etiska dilemman, har man i 

Sverige begränsad kunskap om. I och med att få studier har genomförts inom området 

finns det ett kunskapsgap om revisorernas moraliska kapacitet och etiskt resonemang.  

Eftersom näringslivet i Sverige utgör en viktig stolpe för landets välfärd, bör personerna 

som betraktas som kvalitetssäkrare granskas utifrån deras moraliska kapacitet och etiskt 

resonemang och inte enbart utifrån ett juridiskt perspektiv.
5
 

1.2 Problemdiskussion 

Revisorernas granskning bygger på professionell bedömning som ger trovärdighet till 

den ekonomiska informationen som lämnas ut av företagen. Mautz och Sharaf presente-

rar en reflektion i sin studie om att revisorernas bedömning liknar omdömet vid en 

domstol, där man måste vara rättviss och opartiskt.
6
 Revisionsyrket kräver att revisorn 

skall hantera olika aktörer och organisationer. Många gånger leder sådan samverkan till 

intressekonflikter, vilket orsakar att revisorer blir osäkra på hur de skall agera.   

Branschorganisationen för auktoriserade revisorer i Sverige (FAR) har försökt att  

minimera risken för oetiskt beteende genom att ta fram vissa yrkesetiska regler som 

skall följas av revisorerna. Dock måste revisorer befinna sig i en viss moralisk mognad 

för att kunna följa och tolka organisationens yrkesetiska regler.  

                                                 

4
 Moberg K. (2006) Norstedts Judirik  

5
 Diamant A. (2004) Uppsala Universitet 

6
 Mautz R.K. & Sharaf H.A. (1961) American Accounting Association 
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Det finns risk för att revisorer med låg moraliskt och etiskt beteende inte kan tolka etis-

ka koder. Därmed har forskare inom redovisningsetik försökt att kartlägga vilka insatser 

som kan förbättra revisorernas moraliska och etiska resonemang. 

Tidigare studier som gjorts av bland annat Linda Thorne har visat att pedagogiska insat-

ser bör tillämpas för att främja studenternas moraliska kapacitet för att lösa etiska kon-

flikter.
7
 Ralph Welton undersökte i sin studie redovisningsstudenter och fann ett positivt 

samband mellan moralisk resonemang och etikutbildning. Han konstaterade att studen-

terna ökar sin moraliska kapacitet och därigenom förmågan till etiskt resonemang, när 

de deltar i etikkurser.
8
  

Andra studier som genomfördes av Armstrong har visat att redovisningsstudenter har 

lägre förmåga till etiskt resonemang till skillnad från andra studenter.
9
 Liknade studie 

genomfördes även på auktoriserade revisorer, där det framgick att revisorer har en lägre 

förmåga till etiskt resonemang till skillnad från andra professionsyrken.
10

 För att reviso-

rerna skall tillhandhålla opartisk och självständig revision krävs hög moralisk kapacitet 

och etiskt resonemang. Enligt Bent Warming och Carolyn Windsor som studerade 

danska revisorernas förmåga till etiskt resonemang, är revisorer med hög moraliskt ka-

pacitet mer benägna att göra oberoende bedömningar i förhållande till revisorer med 

lägre  moraliskt kapacitet.
11

  

Faktum är att näringslivet idag saknar kunskap om hur etiskt auktoriserade revisorer re-

sonerar och vilka faktorer som kan påverka detta. Av tidigare studier som nämns ovan 

har det framkommit att etikkurser kan påverka etiskt resonemang. Därför anser förfat-

tarna att det är viktigt att undersöka om de större revisionsbyråer i Stockholm erbjuder 

etikkurser till sina revisorer samt om kurserna kan påverka revisorernas förmåga till 

etiskt resonemang. För att i sin tur kunna finna en lösning för hur revisorernas moraliska 

och etiska resonemang kan främjas.  

                                                 

7
 Thorne L. (2001) Journal of Accounting Education 

8
 Welton R.E. & LaGrone R.M. & Davis J.R. (1994) Journal of Accounting Education 

9
 Armostrong M.B. & Ketz J.E. & Owsen D. (2002) Journal of Accounting Education 

10
 Shaub M.K. (1997) Journal of Accounting Education 

11
 Rasmussen W.B. & Windsor C.A. (2003) Journal of Business Ethics 



 4 

1.3 Problemformulering 

- Hur etiskt resonerar de svenska auktoriserade revisorerna i de stora  

revisionsbyråerna i Stokcholm?  

- Kan deltagandet i etikkurser påverka revisorernas etiska resonemang? 

1.4   Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka förmågan till etiskt resonemang hos svenska auktori-

serade revisorer i stora revisionsbyråer i Stockholm samt undersöka om etikkurser kan 

påverka revisorernas förmåga till etiskt resonemang. 

1.5 Avgränsningar  

Uppsatsen är avgränsad till att endast undersöka förmågan till etiskt resonemang hos 

svenska auktoriserade revisorer i de fem större revisionsbyråerna i Stockholmsområdet. 

Författarna anser att det är nödvändigt att utföra studien i Sverige eftersom det finns allt 

för lite kännedom inom området. Demografiska faktorer tas inte upp i uppsatsen på 

grund av att många tidigare studier redan jämfört dessa faktorer.  

Demografiska faktorer förklarar väldigt lite i och med dessa faktorer handlar mer om 

individens utvecklig. Alla individer har en viss förmåga till etiskt resonemang som har 

utformats utifrån ålder, kön och yrkeserfarenhet. Att studera dessa faktorer ger endast 

bekräftelser på om det finns ett samband mellan etiskt resonemang och kön, ålder och  

yrkeserfarenhet. I sin tur ger dessa faktorer väldigt lite information om hur revisorer kan 

utveckla sin förmåga till ett högre etiskt tänkande.  

Däremot har det visat sig att etikkurser kan ge en direkt insats till att individer utvecklar 

sin förmåga till etiskt resonemang.
12

 Författarna har därför valt att undersöka huruvida 

etikkurser kan påverka de svenska auktoriserade revisorernas till etiskt resonemang.   

 
 

 

                                                 

12
 Rest, R. James (1979) Development in Judging Moral Issues 
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2 Metod  

I detta avsnitt presenteras för läsaren studiens angreppssätt som används för att 

genomföra undersökningen. Vidare diskuteras för och nackdelar med den valda  

metoden, samt studiens tillförlitlighet. 

2.1 Studiens angreppssätt 

Uppsatsens syfte kommer besvaras genom att mäta förmågan till etiskt resonemang hos 

auktoriserade revisorer. För att mäta etiskt resonemang på ett tillförlitligt sätt används 

ett reliabel och valid instrument, den så kallad DIT (Defining Issues Test). DIT är en 

enkät som består av flera dilemman och påståenden. Därmed betraktas DIT som en 

kvantitativ ansats. I kvantitativa ansatser arbetar man med ”hårda” data vilket innebär 

att teoretiska variabler görs om till operationaliserade variabler som kan mätas med 

tal.
13

 Kvantitativa ansatser baseras på statistiska – och analysmetoder i form av räkne-

operationer efter datainsamlingen. Enkäten baseras på numeriska värden för att kunna 

mäta förmågan till etiskt resonemang hos revisorer. Det vill säga att talen representerar 

någon mening exempelvis, de auktoriserade revisorer blir uppmanade att förklara sig 

eniga eller oeniga med ett eller flera påståenden i enkäten. 

Liknade studier kan genomföras med den så kallad MJI (Moral Judgement Intervju) 

som bygger på en kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats innebär att data samlas in ge-

nom att intervjuaren ställer öppna frågor som inbjuder respondenten att formulera sva-

ren själv. Dataanalys i kvalitativa ansatser sker löpande med datainsamlingen.
14

 MJIs 

angreppssätt kräver dock specifik kompentens för interjuvaren.
15

 Eftersom författarna 

saknar sådan kompetens används därför DIT instrument. 

  

 

 

                                                 

13
 Asbjorn, Johannessen & Per Arne, Tufte (2003) Introduktion till samhällsvetenskapligmetod 

14
 ibid  

15
 Dawn R.E. & Weber J. (1994) Journal of Business Ethics 
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2.2 Defining Issues Test  

Några år efter att Kohlberg hade beskrivit och offentliggjort de sex stadier i moralut-

vecklingsteorin, utformades DIT instrumentet av James Rest professor i psykologi vid 

Minnesotas universitet. En kanadensisk universitetslektor, Linda Thorne utvecklade i 

sin avhandling en ”specifik” enkät utifrån DIT. Thornes enkät består av sex grundläg-

gande dilemman som används för att bestämma hur etiskt revisorer resonerar kring etis-

ka dilemman. Enkäten är ett flersvarsalternativ test som grupp- administreras och resul-

tatet poängsätts efter en bestämd mall.
16 

Först presenterar enkäten ett fall med ett moraliskt dilemma. Revisorer uppmanas att 

ange sitt beslut gällande dilemman. Exempelvis om en revisor bör revidera en kunds 

årsredovisning. Dilemman besvaras utifrån alternativen, ” Bör göra”, ”Kan ej avgöra” 

och ”Bör ej göra”. Sedan uppmanas revisorn att ange betydelsen av de påståenden som 

medföljs vid beslutsfattandet, utifrån en skala på fem nivåer. Skalan består av ”mycket 

viktigt, ”viktigt” osv. Till sist uppmanas respondenterna att rangordna de påståenden 

som anses vara viktigast vid beslutsfattandet.
17

 

Varje dilemma har totalt tio poäng som fördelas mellan de olika moralutvecklingsstadi-

erna. Varje påstående som revisorer rankar som mycket viktigt får fyra poäng. Påståen-

de som rankas som 2:a viktigast får tre poäng, påstående som rankas som 3:a viktigast 

får två poäng och påstående som rankas som 4:e viktigast får ett poäng. Sedan adderar 

man poäng från stadium 5A, 5B och 6 som representerar stadium fem och sex i Kohl-

bergs moralutvecklingsteori. Slutligen dividerar man det totala poängen med 0,3 (om 

man använder endast tre dilemman eller 0,6 om man använder den fullständiga versio-

nen bestående av sex dilemman) så att procentansatserna för alla dilemmanas procent-

andelar skall ligga på 100 procent. Indexet som används kalls för p-värdet (Principled 

Score) och visar slutligen på vilken moralisk nivå revisorn befinner sig på. Utifrån 

Kohlbergs moralutvecklingsteori kan man sedan konstatera revisorernas förmåga till 

etiskt resonemang.
18

   

                                                 

16
 Rest, R. James (1986) Center for the Study of Ethical Development 

17
 Dawn R.E. & Weber J. (1994) Journal of Business Ethics 

18
 Rest, R. James & Narváezm, Darcia (1994) Moral development in the Professions   



 7 

James Rest rekommenderar att p-värdet kan användas för att kategorisera revisorerna i 

hög, medium och låga grupper motsvarande i Kohlbergs premoralisk, konventionell och 

principiell nivå i moralutvecklingsteori. Enligt Rest är p-värde av 27 och 42 är en lämp-

lig brytningspunkts värde (cut-off scores) för att definiera de tre grupperna. Denna typ 

av beräkning används för uppsatsens ändamål, och har även använts av Rasmussen som 

studerade förmågan till etiskt resonemang hos danska auktoriserade revisorer.
19

   

 

2.2.1 Fördelar med Defining Issues Test 

DIT instrument har fått både positiv och negativ kritik när det gäller tillämpningen vid 

beräkning av etiskt resonemang. Den främsta fördelen med DIT är att den är ett väleta-

blerat instrument för att mäta moraliskt och etiskt resonemang hos individer. Vidare är 

instrumentet lätt att administrera och inga specifika kompetenser behövs för att beräkna 

p-värdet.
20

 En annan fördel är att instrumentet är lätt att besvara av respondenterna sam-

tidigt som de kan behålla sin anonymitet.  

 

2.2.2 Nackdelar med Defining Issues Test 

Kritik som framförts mot DIT instrument är att respondenterna kan uppfatta vissa di-

lemman som ”barnsliga” eller meningslösa, vilket tyder på att respondenterna kan ha 

svårt att relatera de moraliska dilemmana och därmed ger felaktiga svar.
21

 Dawn Elm 

och James Weber riktade kritik mot DIT i sin studie och menade att de moraliska di-

lemmana i DIT inte har någon direkt koppling till yrkesroller. Respondenterna kan där-

med resonera utifrån personliga åsikter i stället för utifrån sin profession. Risken för att 

respondenterna inte svarar utifrån sin yrkesroll tycks minimeras i uppsatsens fall efter-

som enkäten som används i studien enbart är konstruerat för revisionsyrket. 

 

                                                 

19
 Rasmussen W.B. & Windsor C.A. (2003) Journal of Business Ethics 

20
 Dawn R.E. & Weber J. (1994) Journal of Business Ethics 

21
 ibid  
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2.3 Undersökningsform 

Genom Linda Thornes ansats har DIT instrumentet anpassats till revisionsyrket vilket 

resulterar högre tillförlitlighet och relevans vid beräkning av etiskt resonemang hos  

auktoriserade revisorer.
22

 Linda Thornes enkät besvaras och poängsätts på samma sätt 

som det traditionella DIT instrumentet. Skillnaden mellan DIT och Linda Thornes  

enkät är att de olika dilemmana i enkäten beskriver situationer som revisorer kan ställas 

inför.    

 

2.4 Informationssamling  

2.4.1 Sekundärdata 

För att söka efter relevant litteratur har författarna använt sig av sökmotorerna, exLibris, 

Samsök och olika tidskrifts databaser. Författarna har främst använt sig av vetenskapli-

ga artiklar men även böcker. Samtliga databaser och sökmotorerna är tillgängliga  

på Södertörns högskolas bibliotek. De sökord författarna använt sig av har varit på  

engelska och svenska. Exempel på sökord som använts på engelska är: ethics, defining 

issues test, ethics and accounting, moral development theory, teaching business ethics. 

Sökord som använts på svenska: etik, moral, etik hos revisorer, FAR yrkesetiska regler, 

revisionsskandaler. Författarna anser att källorna äkthet ligger på en relativt hög nivå 

eftersom att artiklarna är publicerade i vetenskapliga tidskrifter, vilket innebär att mate-

rialet och artikelns tillförlitlighet har granskats av flera forskare.  

 

2.4.2 Primärdata 

Primärdata samlas in genom observationer, intervjuer och enkäter. Uppsatsens primär-

data bestås av Thornes enkät. Eftersom primärdata baseras på enkätundersökning anses 

källan vara aktuell. 

 

                                                 

22
 Thorne L. (2000) Behavioral Research in Accounting 
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2.5 Enkät 

2.5.1 Enkät  

Standardisering och strukturering är två aspekter som måste beaktas när man använder 

enkäter som verktyg för datainsamling. Standardisering kan beskrivas som graden av 

ansvar som lämnas till författaren när det gäller frågornas utformning.
23

 Enkätens  

frågor är i hög grad standardiserade då respondenten inte har haft möjlighet att svara 

fritt. Strukturering handlar om vilket ”svarsutrymme” som respondenterna får. Enkäten 

är ett frågeformulär som är prestrukturerad med frågor som har färdiga svarsalternativ.   

Denna typ av strukturering gör det lättare för respondenterna att fylla i enkäten genom 

att markera det aktuella svaret.
24

 Enkäten är utformad av Linda Thorne vid York univer-

sitet och därmed har författarna inte påverkat graden av standardisering och strukture-

ring. Genom att alla respondenter svarar på samma frågor uppfylls även aspekterna 

standardisering och strukturering.  

 

2.5.2 För- och nackdelar med webbenkäten  

Användning av webbenkäter medför några för-och nackdelar. Webbenkäten ger möjlig-

heten till ett större urval som grund för undersökningen genom att ingen personlig kon-

takt med respondenterna krävs. Dessutom är webbenkäter bekväma för användaren då 

de kan besvara webbenkäten snabbt och enkelt. Webbenkäter är kostnadseffektiva och 

effektiva vid databearbetning och anses vara en lämplig datainsamlings verktyg för upp-

satsen eftersom revisorerna kan nås lättare. Nackdelar med webbenkäter är att respon-

denterna kanske väljer att radera e-posten innan de hinner läsa den. Denna risk tycks 

kunna minimeras genom att författarna först ringer till revisorn och meddelar att  webb-

enkäten kommer att skickas till hans/hennes e-post adress. 

 

 

 

 

                                                 

23
 Runa, Patel & Bo, Davidson (2003) Forskningsmetodikens grunder  

24
 ibid 
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2.6 Urval 

Studiepopulationen består av ett bekvämlighetsurval på 110 auktoriserade revisorer som 

jobbar i de fem större revisionsbyråerna i Stockholm. Urvalet av revisionsbyråerna har 

gjorts utifrån byråernas storlek med tanke på antal anställda och omsättning. Auktorise-

rade revisorer har valts med tanke på deras långa yrkeserfarenhet. För att uppnå auktori-

sation krävs det fem års kvalificerad praktik och högre revisorsexamen hos revisions-

nämnden.
25

 Vidare betraktas den auktoriserade revisorn som en oberoende expert som 

granskar föregets finansiella ställning och förvaltning. De flesta auktoriserade revisorer 

arbetar med stora koncerner som omsätter miljoner. 

 

2.7  Tillvägagångssätt 

Uppsatsarbetet inleddes genom att författarna bestämde för att använda sig av hela en-

käten som konstruerades av Linda Thorne det vill säga alla sex dilemman som ingår i 

enkäten. Enkäten prövades av en ”test- grupp” som bestod av ett antal studenter i Söder-

törns högskola. Eftersom enkäten översattes från engelska till svenska ville författarna 

säkerställa enkätens genomfarbarhet och begriplighet genom en pilotundersökning. För-

fattarna konstaterade att den fullständiga versionen av enkäten tog allt för lång tid att 

genomföra. Således bestämde författarna att använda sig av den förkortade versionen 

bestående av tre moraliska dilemman, som tar ca 15 till 20 minuter att genomföra.  

Denna åtgärd ansågs rimlig med tanke på revisorernas arbetsbelastning under april – 

maj månad. Enligt Linda Thorne kan en förkortad version av enkäten användas utan risk 

för att undersökningens tillförlitlighet minskar.  

När urvalet av revisionsbyråerna fasställdes, började författarna kontakta varje enskild 

revisionsbyrå. På vissa av revisionsbyråerna erhölls en kontaktperson som var ansvarig 

för Södertörns högskola och ombads att skicka ärandet vidare till revisorerna. På det öv-

riga revisionsbyråerna där det inte fanns möjlighet att få tag på någon kontaktperson, 

tog författarna slumpmässigt kontakt med de revisorerna via e-post och telefon. Kon-

taktuppgifterna hittades på respektive revisionsbyråns hemsida.   

 

                                                 

25
 FAR http://www.farsrs.se (2009-03-05) 

http://www.farsrs.se/
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När revisorerna bekräftade att de kunde delta i undersökningen skickades webbenkäten 

till deras e-post adress. Tillsammans med webbenkäten bifogades en kort presentation 

av författarna och syftet med uppsatsen. Instruktioner medföljdes för att underlätta ge-

nomförandet av enkäten. I webbenkäten ingick även några frågor om etikkurser.  

Slutligen skickades en påminnelse till revisorer som inte svarade på enkäten vid första  

tillfället. 

 

2.8 Bortfall 

Tumregel är att ju mindre borfall desto mindre osäkerhet när man skall generalisera  

resultatet från urval till studiepopulationen. Ett litet bortfall beräknas till 5 -10 procent 

av bruttourvalet, och det betyder att man kan generalisera resultat med ganska stort för-

troende.
26

 Bekvämlighetsurvalet i uppsatsen bestod av 110 auktoriserade revisorer. 

Bortfallet kan delas in i två kategorier, det interna – och externa bortfallet. Det externa 

borfallet bestod av 29 revisorer som inte besvarade enkäten och det interna borfallet be-

stod av 24 revisorer som lämnade enkäten ofullständig. Beräkningen av en individs 

förmåga till etiskt resonemang kräver fullständiga svar. Det totala borfallet i undersök-

ningen hamnade därmed på 43 revisorer. Svarsfrekvensen blev 51 procent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

26
 Asbjorn, Johannessen & Per Arne, Tufte (2003) Introduktion till samhällsvetenskapligmetod 
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2.9 Undersökningens tillförlitlighet  

Det har anförts tidigare att Defining Issues Test och Linda Thornes version är ett väleta-

blerat instrument för att mäta etiskt resonemang hos auktoriserade revisorer. Dock mås-

te ett antal aspekter diskuteras gällande reliabilitet och validitet. Såväl James Rest och 

Linda Thorne åberopar Cronbach Alpha, vilket är ett statiskt mått för att utvärdera relia-

biliteten i olika mätinstrument.
27

 Cronbach Alpha är ett index som sträcker sig mellan 0 

till 1 och där 0,7 anses vara ett tillräckligt högt värde på reliabiliteten.   

 

För att författarna skulle försäkra sig om att respondenterna skulle uppfatta enkäten som 

den var tänkt, bifogades konkreta instruktioner till hela enkäten.
28

 Slutligen har förfat-

tarna genomfört en pilotstudie på ett antal personer för att tillförsäkra sig om att frågor-

na och svarsalternativ inte missuppfattas. Det som undersöks är väldigt personligt och 

många kan känna sig utpekade vid en enkätundersökning därför genomfördes under-

sökningen anonymt och därigenom ökar tillförlitligheten. Dock finns risken att tillförlit-

ligheten minskar; om respondenterna väljer att svara på det ”rätta” sättet och inte utifrån 

sin yrkesroll.  

Studiens validitet blir så hög som enkätens validitet då uppsatsens utvärdering av de 

svenska auktoriserade revisorernas förmåga till etiskt resonemang endast har baserats på 

enkäten. Det sekundära materialets validitet anses vara hög då artiklar, böcker och an-

nan litteratur har stor anknytning till uppsatsens ämne. Validiteten kan minska om re-

spondenterna har haft olika erfarenheter till moraliska dilemman. Eftersom enkäten är 

anpassad till revisionsyrket finns det en tydlig koppling med karaktärerna i dilemman. 

Detta leder till att respondenterna lättare kan relatera sig till vissa dilemman och besvara 

enkäten utifrån sin yrkesroll, vilket bidrar till högre validitet. 

 

 

 

 

                                                 

27
 Thorne L. (2000) Behavioral Research in Accounting 

28
 Runa, Patel & Bo, Davidson (2003) Forskningsmetodikens grunder  
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3 Teoretisk referensram 

I det här avsnittet kommer den centrala teorin som är väsentlig för forskning inom etiskt 

beteende att presenteras. För att kunna bedöma etiskt beteende utgår man från en cen-

tral teori, den så kallade kognitiva moralutvecklingsteori. Innan teorin presenteras är 

det viktigt att definiera begreppet moral och etik eftersom dessa begrepp är av väsentlig 

betydelse för undersökningen.   

 

3.1 Begreppet moral och etik  

Moral av latin ”mora´lis” hänvisar till individens uppfattning om rätt och fel. Moral  

visar hur en individ väljer att agera i vissa situationer, det vill säga vad individen gör  

eller underlåter att göra.  

Ordet etik kommer från grekiskans ”ethos” vilket innebär, karaktär, moralisk sedlig. 

Etik är en moralvetenskap som lyder de filosofiska frågorna om vad det goda är, vad 

som är rätt och hur man bör bete sig.
29

 Inom redovisningskontexten definieras begreppet 

etik som en komplicerad process som bestämmer hur individen skall agera i en viss si-

tuation.
30

   

 

3.2 Kognitiv moralutvecklingsteori  

Kognitiv moralutvecklingsteori är ett klassiskt synsätt inom psykologi, som förklarar 

individens tankeprocesser. De främsta förespråkarna för teorin är Jean Piaget och Law-

rence Kohlberg. Piaget och Kohlberg inriktade sig på den kognitiva-tankeprocessen av 

vilket människor konstruerar verkligheten.
31

 Teorin utvecklades genom att Piaget stude-

rade en grupp pojkar och studien syftade till att analysera hur barnen uppfattade regler-

na och hur de tillämpade reglerna i praktiken. Enligt Piaget i barnens värld skall man 

lyda föräldrarnas regler och ifall barnen blir straffade betyder det att de gjort fel. Genom 

undersökningen  fasställde Piaget olika nivåer i moralutveckling hos barnen.  

  

                                                 

29
 Nationalencyklopedin 

30
 James C. & Thorne L. (2004) Journal of Accounting Education 

31
 Rest, R. James & Narváez, Darcia (1994) Moral development in the Professions  
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Lawrence Kohlberg och hans kollegor försökte förstå den moraliska utvecklingen hos 

individer redan från barndomen till vuxenlivet genom att regelbundet utvärdera den 

högsta nivå av moraliskt resonemang uttryckt av respondenterna. Kohlberg samlade in 

material genom att ställa frågor till individer och utvecklade en rad moraliska dilem-

man. Kohlbergs observationer ledde till att han utvecklande en modell med sex olika 

stadier för moraliskutveckling. Enligt Kohlberg utvecklas individen från lägre till högre 

stadier. För att fasställa vilket stadium en individ befinner sig i, ställs individen inför 

olika moraliska dilemman.
32

  

Premoralisk nivå 

- Stadium 1: Lydnad och strafforientering 

- Stadium 2: Egoistisk orientering  

Konventionell nivå 

- Stadium 3: Anpassning 

- Stadium 4: Lag och ordning 

Principiell nivå 

- Stadium 5: Social orientering 

- Stadium 6: Universell etisk orientering  

Figur 1 Moraliskutvecklingsteorins nivåer och stadier från Lawrence Kohlberg  

 

Premoralisk nivå  

Inom denna grundläggande nivå förstår individen begreppen ”rätt” och ”fel” när det 

gäller konsekvenserna av åtgärder eller införandet av auktoritär makt.  

I stadium 1 (lydnad och strafforientering), de fysiska konsekvenserna av en handling 

bestämmer dess godhet och ondska. Det som värderas högst upp är undvikande av straff 

och okritisk respekt för makten. Exempel på individer som hamnar i stadium ett, är barn 

som försöker undvika att bli straffad av föräldrar eller lärare.     

I stadium 2 (egoistisk orientering) definieras rätt åtgärder som det som uppfyller de 

egna behoven, i detta stadium försöker man uppnå egna fördelar.  

 

 

                                                 

32
 Rest, R. James (1979) Development in Judging Moral Issues 
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Konventionell nivå  

I stadium 3 (anpassning) är beteenden som tillfredsställer eller hjälper andra och där-

med får godkännande av andra för beslutsfattande. Inom denna nivå är det av betydande 

vikt att man anpassar sitt beteende till det folk anser vara  acceptabelt. 

I stadium 4 (lag och ordnings orientering) tar individen perspektivet av en generalise-

rad medlem i samhället. Detta perspektiv betonar en ständig uppsättning av samhälleli-

ga, juridiska eller religiösa rutiner som tillämpas rättvist till alla medlemmar i samhället.  

 

Principiell nivå  

När man hamnar på den principiella nivån visar individen en moralisk mognad, det 

finns en tydlig insats för att definiera moraliska värderingar och principer. I den princi-

piella nivån försöker individen att handla för största möjliga nytta.   

I stadium 5 (social orientering) definieras rättigheter och socialt accepterade normer. 

Stadium fem betonar möjligheten att ändra lagen och grundar sig på rationella över-

väganden  av sociala enheter.  

I stadium 6 (universell etisk orientering) definieras det rätta av beslutsfattarens samveta 

i samband med egna valda etiska principer som är tilltalade till innehållsrik och konse-

kvent logik.
33

 

3.3 Källor till etiska problem    

Inom revisionsyrket finns ett antal källor till etiska problem som tenderar att motverka 

uppfyllelsen till etisk praxis och professionella normer. Ponemon och Gabhart påpekar 

att de mest förekommande faktorer som orsakar etiska konflikter är följande:   

1. Arvode betalas av kunden, snarare än den offentliga sektorn (för auktoriserade reviso-

rer).Detta kan rubba för revisorns oberoende och självständighet.     

2.Kund rådgivning sker samtidigt som revidering av föregets finansiella rapporter. 

3.Konkurrensen mellan revisionsbyråer för revisionskunder orsakar låg  revisions-

arvoden som ofta försämrar kvaliteten på revisionstjänster.      

4. Nära samarbete mellan revisorn och klienten kan rubba för revisorns oberoende och 

självständighet.  

                                                 

33
 Rest R. James (1979) Development in Judging Moral Issues Minnesota   
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Det är viktigt att observera att dessa faktorer inte utgör en fullständig förteckning över 

möjliga källor till etiska problem. Ponemon och Gabhart hävdar dock att dessa faktorer 

spelar en mycket avgörande roll i den process där den vilken den enskilde revisorn utgör 

hans eller hennes etiska bedömning.
34

 Vissa moraliska dilemman i enkäten är utformad 

utifrån dessa källor till etiska problem.      

3.4 Tillämpning av moralutvecklingsteori inom revisionsyrket  

Den kognitiva moralutvecklingsteorin anses vara bred och därför har författare valt att 

tillämpa teorin inom revisionsyrket med ett hypotetiskt dilemma. Dilemmat presenterar 

en intressekonflikt mellan en auktoriserad revisor och en rad andra aktörer. Revisorn 

sätts in i moralutvecklingsteorins alla stadier och utifrån dessa stadier tolkas revisorns 

förmåga till etiskt resonemang. Syftet är att ge läsaren en klarare bild av hur teorin till-

lämpas inom redovisningsforskning. 

Alice är en erfaren auktoriserad revisor och jobbar på ABC revisionsbyrå. Företaget har 

utvecklat ett bokföringssystem som kallas för ACME-system och säljs till allmänheten 

samt företagets klienter. Alice är ansvarig för fältarbetet på ABC revisionsbolag. Under 

ett revisionsuppdrag uppmanas Alice att utvärdera kvaliteten av ett bokföringssystem 

som råkar vara ACME – systemet. Alice upptäcker allvarlig kvalitets brister i bokfö-

ringssystemet. Innan rapporten skickas till ABC:s styrelse, uppmanas Alice av sin chef 

att ändra de negativa kommenterar om AMCE bokföringssystemet. Vad bör Alice göra?  

Premoralisk nivå  

Vid den premoraliska nivån fattar individen ett beslut genom att göra vad som är rätt för 

att undvika straff eller för att tjäna eget intresse. Individer på den premoraliska nivån är 

inte medvetna om skillnaden mellan andra individer.  

Genom att använda exemplet som ett hypotetiskt dilemma som mått på moraliskt och 

etiskt resonemang, skulle Alice på förhand informera ABC:s företagsledning, eller hen-

nes överordnade partner.  

 

                                                 

34
 Ponemon L.A. & Gabhart D.R.L. (1993) Ethical Reasoning Research in the Accounting and Auditing    
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Om Alice skulle komma undan med att inte informera styrelsen eller om sannolikheten 

var låg att hon skulle åka fast för det, skulle hon motstå från att informera.  

Inom steg ett (lydnad och strafforientering) skulle en självständig revisor besluta sig för 

att följa reglera i stället för att söka personlig vinst bara för att undvika straff eller tillrät-

tavisning från en högre auktoritär makt. Om Alice befann sig inom steg två av den pre-

moraliska nivån (egoistisk orientering) skulle hon ta ställning till de åtgärder som upp-

fyller de egna behoven. Alltså om Alice ville dölja bristerna om bokföringssystemet, 

skulle hon göra så även om påföljderna var höga.    

Konventionell nivå  

När en person befinner sig på den konventionella nivån har hon/han ett behov av att 

vara en bra person och önskar upprätthålla regler som stödjer stereotypa bra beteenden. 

Individen känner sig tvingad att hålla sig till regler och försöker att undvika uppdelning 

i samhällsystemet. I stadium tre (anpassning) måste revisorn vara en bra människa i kol-

legornas och klienternas ögon med även inom profession som helhet. Inom denna nivå 

är det av betydande vikt att man anpassar sitt beteende till det folk tycker vara ett  

acceptabelt.  

Inom stadium fyra (lag och ordnings orientering) är revisorn medveten om andras behov 

men har lärt sig att skilja mellan de samhälliga inställningarna från personliga motiv. 

Således i stadium fyra är reglerna inom revisionsyrket viktiga, utom när de står i kon-

flikt mellan andra sociala kontrakt som anses vara mer betydelsefulla, exempelvis famil-

jefrågor eller religiösa frågor. Om Alice befann sig på stadiet tre skulle hon förmodligen 

dölja informationen om bristerna i bokföringssystemet för att vinna godkännande av 

hennes chef. Om hon befann sig inom stadiet fyra skulle hon på grund av behoven av att 

följa reglerna, känna sig moraliskt skyldig att dela hennes information med kollegor och 

företagets styrelse. Alice skulle inse att hennes eget intresse vara i fara, men skulle dra 

slutsatsen att det bästa för kunden och företaget bör alltid komma först.   
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Principiell nivå  

Inom den principiella nivån följer individen själv valet av etiska principer. Individen be-

finner sig vid en moralisk mognad där det finns en tydlig insats för att definiera mora-

liska värderingar. Det femte stadiet (social orientering) betonar vikten om att ändra la-

gen och grundar sig på rationella överväganden av sociala enheter. Individen inser att 

moraliska och juridiska aspekter är svårt att förenas.  

I stadium sex (universell etisk orientering) gör revisorn ett val genom att agera rätt om 

det överensstämmer med hans eller hennes egna etiska principer. Om en revisor är vid 

den principiella nivån kan han eller hon fortsätta att ge råd till kunden att köpa ett bok-

föringssystem, endast om revisorn anser att rekommendationen ligger i kundens bästa 

intresse. Om Alice befann sig på den principiella nivån skulle hon fortsätta ge råd till 

kunderna om bokföringssysmet men även ta upp nackdelarna med det. Alice skulle inte 

ändra styrelsens rapport, och skulle dessutom förslå ändringar och förbättringar med 

bokföringssystemet. Sammanfattningsvis kan man säga att den principiella individen är 

medveten om reglerna, förstår de bakomliggande principerna och fattar ett beslut som 

styrs av principer snarare än av regler. Målet med detta hypotetiska dilemma är att visa 

revisorns kapacitet till moraliskt resonemang. Hur Alice uppfattar problemet och löser 

konflikten kommer att leda till någon åtgärd som är överensstämmande med hennes ut-

vecklingsstadier eller nivå av moral i Kohlbergs moralutvecklingsteori.
35
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4 Tidigare forskning  

Syftet med avsnittet tidigare forskning är att sammanfatta tidigare studier som genom-

förts inom forskningsområdet. De studier som presenteras utgår från den valda teorin 

om moralutveckling som nämnts i teoretisk referensram. Avsnittet innehåller två studier 

som mäter etiskt resonemang hos auktoriserade revisorer i Danmark och USA och stu-

dier som gjorts inom etikutbildning.   

4.1 Förmågan till  etiskt resonemang hos auktoriserade revisorer i    

Danmark     

Den första studien som presenteras är av Bent W. Rasmussen och Carolyn A. Windsor. 

Författarna till artikeln ”Danish Evidence of Auditor´s Level of Moral Reasoning and 

Predisposition to Provide Fair Judgements” studerade förmågan till etiskt resonemang 

hos auktoriserade revisorer i stora revisionsbyråer i Köpenhamn.
36 

Genomsnittligt p-värde      Premoralisk nivå      Konventionell nivå         Principiell nivå 

35,48                          19,95                           34,90                             52,82 

n= 174                 n= 64                           n= 51                             n= 59 
Figur 2 p- värde hos danska auktoriserade revisorer från Rasmussen B.W & Windsor C.A. 

  

Det genomsnittliga p- värdet för danska auktoriserade revisorer var 35,48. Ansvaret för 

att lämna en oberoende och rättvis revision enligt Rasmussen och Windsor kräver att 

revisorerna bör ha den högsta förmåga att resonera etiskt för att skapa förtroende i revi-

sionsyrket. Det som väcker intresse i undersökningen är att den största gruppen i studien 

befinner sig i Kohlbergs första moralutvecklings nivå, den premoraliska nivån.  Det ka-

rakteristiska för denna nivå är att individen fattar beslutet genom att göra vad som är rätt 

för att undvika straff eller för att tjäna eget intresse.
37

 Den näst största gruppen av revi-

sorer i studien hamnade på den principiella nivån. Slutligen hamnade den minsta grup-

pen i Kohlbergs konventionella nivå.  

                                                 

36
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 ibid  



 20 

4.2 Förmågan till  etiskt resonemang hos  auktoriserade revisorer  

i USA           

Mikael Shaub undersökte i sin studie förmågan till etiskt resonemang hos auktoriserade 

revisorer i de stora revisionsbyråerna i USA. Studien ämnade undersöka huruvida fakto-

rer som exempelvis, kön, åldern och deltagande i etikkurser påverkar förmåga till etiskt 

resonemang. Shaub baserade sin studie på den förkortade versionen av DIT, bestående 

av tre moraliska dilemman.
38

  

Variabel     Genomsnittligt p-värde          n 

 

Stora revisionsbyråer      41,3           207 

 

Man        38,6          128 

Kvinna       45,2                 79 

 

Deltagit i etikkurs    

Ja        41,4              80 

Nej        39,2    
Figur 3 p- värde hos amerikanska auktoriserade revisorer från Shaub M.K.   

 

Av studien framgick det att det inte finns någon direkt koppling mellan åldern, kön och 

deltagandet i etikkurser. En faktor som kan förklara förmågan till etiskt resonemang en-

ligt Shaub är byråernas etikkultur.  Etikkultur är en situationsberoende faktor som på-

verkar revisorernas förmåga till etiskt resonemang. Om byråerna har en organisations-

kultur som präglas av etik och etiska principer, påverkas då även anställda inom organi-

sationen.  

Shaub klarlade att nyexaminerade redovisningsstudenter har en högre förmåga till etiskt 

resonemang än revisorer som examinerades för ett flertal år sedan. Enligt Shaub beror 

detta på att flera universitet har börjat integrera etikkurser i redovisningsutbildningen.  
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Därför är det enligt honom av stor vikt att förse redovisningsstudenter med etikutbild-

ning.
39

 Revisorerna som deltog i Shaubs undersökning hade ett genomsnittligt p-värde 

på 41,3 vilket motsvarar den konventionella nivån i Kohlbergs moralutvecklingsteori.  

I sin studie presenterar Shaub en skala bestående av olika professionsyrken och  respek-

tive professionsmedlemmarnas genomsnittliga p-värde. Av skalan framgår det att revi-

sorerna hamnar under en rad andra yrkesprofessioner. 

Variabel                             Genomsnittligt  p-värde 

 

Doktorand inom moralfilosofi & Statskunskap     65,2 

Präst inom liberal – protestantiska läran       59,8 

Juridikstudenter           52,2 

Läkare            49,5 

Genomsnittlig auktoriserad revisor       41,3 
Figur 4 p- värde  inom olika professionsyrken från Shaub M.K.   

 

4.3 Utbildning inom etik     

Ökade tecken på etiska tjänstefel av revisorer inom näringslivet har framhållit behovet 

av starkare yrkesetik.
40

 I en studie som genomförts av James Gaa och Linda Thorne har 

det visat sig att näringslivet kan gynnas av etikkurser. År 2003 uppmanade Pricewater-

houseCoopers i USA de amerikanska universiteten att integrera etikkurser i utbildning-

ens läroplan.
41

 För att möta denna utmaning har näringslivet i USA krävt att universitet 

skall intrigera etikkurser i redovisningsutbildning.
42

 Enligt James R. Rest är den centrala 

frågan om huruvida moraliskt resonemang kan stimuleras genom medvetna pedagogiska 

insatser. 
43
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Ponemon och Grabhart undersökte redovisningsstudenter och jämförde resultatet med 

studenter som läste andra ämnen. Resultatet visade att studenter med redovisning som 

inriktning hade ett lägre p-värde till skillnad från andra studenter.
44

  

Mary Beth Armstrong i sin studie konstaterade att etiska insatser kan påtagligt förbättra 

redovisningsstudenternas förmåga till etiskt resonemang. Redovisningsstudenter som 

läste kurser inom redovisningsetik hade en moralisk utveckling som orsakades delvis av 

en pedagogisk insats. Denna insats tillförser studenternas förmåga att utveckla en ökad 

känsla för etisk integritet.
45

 

Armstrong påpekar vidare att det finns ett behov av att hitta ledtrådar som redovisnings-

studenter och yrkesverksamma revisorer kan använda för att på ett bättre sätt lösa etiska 

konflikter. Enligt henne är ökad moralisk kapacitet en nödvändig ingrediens för att öka 

moraliskt beteende och därmed förmågan till etiskt resonemang. Dock har vissa univer-

sitet uppfattningen om att juridiska kurser ger tillräckligt bra vägledning till att lösa 

etiska konflikter.  

Målet med undervisningen i etik måste expandera bortom lärandet av regler och lagar 

för att utmana studenter att kunna värdera fritt. Det bidrar till att de agerar med integri-

tet, och därigenom löser etiska konflikter på ett effektivt sätt.
46 

Kevin Misiewicz nämner 

i sin studie att studenter som börjar på redovisningsutbildningarbefinner sig på en mora-

lisk nivå som motsvarar stadier 2-3 i Kohlbergs moralutvecklingsteori och de behöver 

utvecklas till stadier 5-6 när de börjar arbeta som revisorer, för att tillhandhålla obero-

ende revidering.
47

 Detta kan möjliggöras enligt LaGrones studie genom att studenterna 

exponeras inför olika etiska dilemman under en längre period. Hans resultat visar att 

studenter som deltagit i etikkurser under en längre period utvecklar sin förmåga till de 

högre stadierna inom Kohlbergs moralutvecklingsteori.
48
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Ward Pinac undersökte auktoriserade revisorernas uppfattning till etikkurser. Pinacs re-

sultat fastställde att revisorerna var medvetna om att större tyngd måste läggas på etik-

kurer i redovisningsutbildnings läroplanen. 61 procent av respondenterna ansåg att före-

läsningar samt seminarier inom redovisningsetik kunde förbättra revisorernas förmåga 

att hantera etiska konflikter. De flesta revisorernas uttryckte en önskan om att få sådan 

undervisning av revisionsbyråerna. Ward Pinacs resultat stärkte relevansen och betydel-

se av etikkurser i revisionsyrket. Slutligen framgår det av Pinacs studie att revisorer som 

anser att etikkurser bör integreras i redovisningsutbildningar har ett högt p-värdet på 

61,8.
49
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5 Empiri 

I det här avsnittet presenteras det empiriska materialet av enkäten som utgörs av de 

svenska auktoriserade revisorernas förmåga till etiskt resonemang och deltagandet i 

etikkurser.  

  

5.1  Förmågan till etiskt resonemang hos svenska auktoriserade  

revisorer 
Genomsnittligt p-värde      Premoralisk nivå      Konventionell nivå         Principiell nivå 

33,98                             25,93                           33,49                                     57,50 

n= 57                    n= 34                          n= 15                                     n= 8 

 

Tabellen visar att det genomsnittliga p-värdet för de svenska auktoriserade revisorerna 

är 33,98. Av tabellen framgår även de tre övergripande nivåer i Kohlbergs moralutveck-

lingsteori. Vidare framgår det av det empiriska materialet att det genomsnittliga  

p-värdet motsvarar den konventionella nivån. Majoriteten av revisorerna befinner sig på 

den premoraliska nivån. Endast åtta revisorer har hamnat på den principiella nivån i 

Kohlbergs moralutvecklingsteori. Sammanfattningsvis kan man säga att den största 

gruppen befinner på den premoraliska nivån med 34 revisorer. Den näst största gruppen 

bestående av 15 revisorer som befinner sig på den konventionella nivån och sist befin-

ner sig åtta revisorer på den principiella nivån. 

 

5.2 Etikutbildning inom revisionsyrket 
                       Premoralisk nivå  Konventionell nivå     Principiell nivå Totalt 

Ja                         26                 9                      10                      45            

Nej                             7                         2                         3               12                          

Totalt                       33                           11                      13                       57           
 

Av tabellen framgår det att revisorer som deltagit respektive inte deltagit i etikkurser. 

Revisorerna är indelade utifrån deras p-värde i Kohlbergs moralutvecklingsteori.  

Resultatet visar att av totalt 57 revisorer som har deltagit i undersökningen så har 45 

deltagit och 12 inte deltagit i någon form av etikkurs. Författarna har använt Chi 2 test 

för att redogöra om det finns något samband mellan etikkurser och revisorernas förmåga 

till etiskt resonemang. Testet visade att det inte finns något samband mellan etikkurser 

och revisorernas förmåga till etiskt resonemang. 
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5.3 Bör etikkurser integreras i redovisningsutbildningar på högsko-

le/universitetsnivå? 

Antal revisorer             Genomsnittligt p-värde         
Ja                             41             33,94               

Nej                                          16                                       32,41 

Totalt                       57                                      33,98         

 
Av tabellen framgår det att 41 revisorer anser att etikkurser bör integreras i redovis-

ningsutbildningar på högskole/universitetsnivå. Deras genomsnittliga p-värde är 33,94. 

Det är enbart 16 revisorer som anser att etikkurser inte bör integreras i redovisningsut-

bildningar och deras genomsnittliga p-värde ligger på 32,41. 
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6 Analys 

I detta avsnitt kommer referensramens teori användas för att redogöra det empiriska 

materialet. Detta sker genom att revisorernas p-värde analyseras och beskrivs utifrån 

Kohlbergs moralutvecklingsteori. Sedan presenteras materialet om etikkurser som ana-

lyseras utifrån tidigare forskning.   

 

6.1 Förmågan till etiskt resonemang hos  svenska auktoriserade  

revisorer     

Genom att använda de erhålla p-värdena klassificeras revisorerna utifrån Kohlbergs mo-

ralutvecklingsteori. Resultatet av det empiriska materialet visar att revisorernas genom-

snittliga p-värde motsvarar den konventionella nivån. Detta betyder att revisorerna i de 

större revisionsbyråerna i Stockholmsområdet har en relativ hög kapacitet till moraliskt 

resonemang och därmed en relativ hög förmåga till etiskt resonemang. Det centrala för 

den konventionella nivån är att revisorer följer regelverket, har respekt för den auktori-

tära makten och kan anpassa sig till en given situation.
50

 Revisorerna har den moraliska 

kapacitet som krävs för att följa allmänna befintliga lagar och även FARS yrkesetiska 

regler. Detta är positivt med tanke på att revisorerna har riktlinjer de kan följa när de 

hamnar i intressekonflikter.  

Revisorer som befinner sig på den konventionella nivån har en stor respekt för den auk-

toritära makten. Detta innebära att de har respekt för auktoriteter hos klienterna och re-

visionsfirman.
51

 Om auktoriteter som finns på revisionsbyråerna eller hos klienterna har 

moraliskt kapacitet för gott etiskt handlade anses det vara positivt, eftersom revisorerna 

kommer att lyda dessa auktoriteter och därmed uppföra sig etiskt. Däremot kan det ses 

som negativt om man befinner sig i en omvändsituation.  

 

 

 

 

                                                 

50
 Rest, R. James (1979) Development in Judging Moral Issues 

51
 ibid 



 27 

James Rest hänvisar till en del andra faktorer som kan påverka individer som befinner 

sig på den konventionella nivån, och eftersom revisorernas genomsnittliga p-värde mot-

svarar den konventionella nivån, är det av stor vikt att belysa dessa faktorer. Exempelvis 

på sådana faktorer är personliga, sociala och organisatoriska faktorer. Faktorerna kallas 

gemensamt för situationsberoende faktorer.
52

 

En viktig faktor som diskuteras av bland annat Trevino är organisationskulturen som 

kan påverka tankar och känslor hos dem anställda. Trevino redogör i sin artikel att situa-

tionsberoende faktorer har en inverkan i en individs kognitiva komponenter, för att av-

göra hur en individ fattar beslut i etiska dilemman. Ju mer etiskt orienterad en organisa-

tionskultur är desto mer etiskt resonerar anställda inom organisationen.
53

 En etisk orga-

nisationskultur kan leda till att revisorerna försöker anpassar sig till kulturen och följa 

den. Shaub framförde en liknad reflektion där han menade att de amerikanska revisorer-

nas förmåga till etiskt resonemang endast påverkas av revisionsbyråernas organisations-

kultur.
54

 

Eftersom revisorerna på den konventionella nivån väljer att anpassa sig till en viss 

grupp kommer de förmodligen välja att anpassa sig till revisionsbyråns policy, vilket 

kan påverka deras förmåga till etiskt resonemang positivt, om byråns policy är tillräck-

ligt etiskt. Det är viktigt att nämna att många revisionsbyråer, främst i USA har valt att 

utveckla en etisk policy som genomsyrar hela organisationen. Tanken är att revisorerna 

skall anpassa sig till den etiska kulturen. Återigen måste dessa revisorer befinna sig på 

en hög moraliska och etisk nivå för att kunna resonera utifrån de etiska principerna som 

revisionsbyråerna fastställt.
55

 

Av det empiriska materialet framgick det vidare att de flesta revisorer befinner sig på 

den premoraliska nivån som består av stadierna ett och två. Dessa stadier betraktas som 

de lägsta för etiskt resonemang. Inom stadium ett försöker revisorer undvika straff ge-

nom att lyda de överordnade.  
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Revisorerna i detta stadium agerar utifrån andras tillsägelse. Om revisorerna blir tillsag-

da om att utföra en handling som är oetisk, löper de större risk att hamna i intressekon-

flikter. På denna nivå kommer revisorn troligtvis att utföra handlingen för att undvika 

straff och därmed godkännanden av sina överordnade. Inom stadium två är revisorerna 

mer egoistiskt orienterade. Det vill säga att de tar ställning till det åtgärder som uppfyl-

ler deras egna behov. Om revisorerna känner för att dölja information angående bokfö-

ringens oklarheter, eller handla oetiskt för egen vinning kommer de att göra så även om 

påföljderna är höga. Det kan exempelvis handla om en revisor som väljer att ”blunda” 

för vissa bokföringsoklarheter istället för att förlora kunden. Därmed har revisorer på 

den premoraliska nivån mindre kapacitet till att hantera etiska dilemman.
56

 

Minoriteten av revisorer som deltog i undersökningen befinner sig på den principiella 

nivån, den högsta nivån inom moralutvecklingsteorin. För att revisorerna skall kunna 

tillhandhålla oberoende och självständiga granskningar krävs det att de befinner sig på 

den principiella nivån. Inom stadium fem befinner sig revisorerna vid en moralisk mog-

nad där de kan dra tydliga gränser av att definiera moraliska värderingar. Inom stadium 

sex har revisorerna tillräcklig kapacitet att följa lagar och ställa sig kritisk till dem.  

Revisorerna baserar sina beslut utifrån etiska principer i stället för lagar och är mer be-

nägna att hantera etiska konflikter än revisorer som befinner sig på de andra nivåerna i 

Kohlbergs moralutvecklingsteori.
57

  

En revisor som befinner sig på den principiella nivån kan ställa sig kritisk till FARs  

yrkesetiska regler och resonera utifrån egna etiska principer. När revisorn upptäcker att 

FARs yrkesetiska regler inte anger tillräcklig vägledning för att lösa en etisk konflikt 

kommer revisorn att resonera utifrån sina egna principer. Detta innebär att revisorn har 

tillräcklig moralisk kapacitet till att bedöma vad som är rätt och fel när han eller hon 

ställs inför etiska dilemman eller hamnar i intressekonflikter.  
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För att auktoriserade revisorer skall tillhandhålla oberoende och självständiga gransk-

ningar är det nödvändigt att de befinner sig på den högsta nivå i moralutvecklingsteo-

rin.
58

 Dock finns det en risk med att revisorerna på den principiella nivån agerar utifrån 

egna principer. Dessa principer behöver inte alltid leda till god etiskt handlade. 

6.2 Jämförelse mellan  svenska, danska och amerikanska  

auktoriserade revisorer         

Tidigare studier i USA av bland annat Mikael Shaub har visat att de amerikanska aukto-

riserade revisorer har ett genomsnittligt p-värde på 41,3.
59

 Studien av Rasmussen och 

Windsor har visat att danska auktoriserade revisorer har ett genomsnittligt p-värde på 

35,48.
60

 Om man jämför dessa p-värdena med de svenska revisorerna som har ett ge-

nomsnittligt p-värde på 33,98 finner man en signifikant skillnad endast gentemot de 

amerikanska revisorerna.  

Majoriteten av de danska och svenska revisorerna befinner sig på den premoraliska ni-

vån. Deras genomsnittliga p-värde ligger på ungefär samma nivå till skillnad från de 

amerikanska revisorerna som har ett högre p-värde. Skillnaden mellan svenska och 

danska revisorer är att den näst största gruppen i Rasmussens undersökning hamnade på 

den principiella nivån. Den näst största gruppen i uppsatsen hamnade på den konventio-

nella nivån. 

Enligt Kohlbergs moralutvecklingsteori tenderar individer i olika länder att ligga på 

samma moraliska nivå, skillnaden kan förklaras återigen med hjälp av situationsberoen-

de faktorer.
61

 En faktor som kan förklara detta är kulturen. Med det menas att kulturen i 

Skandinavien liknar varandra till större del än kulturen i USA. Med kulturen kan det 

exmempelvis menas det att näringslivet i USA skiljer sig markant från näringslivet i 

Skandinavien.  
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Exempelvis följer de amerikanska revisorerna den anglosaxiska modellen, vilket inne-

bär att andra lagar och regler tillämpas vid revidering än den kontinentala modellen som 

svenska auktoriserade revisorer tillämpar vid revidering.
62

 Kulturen kan därmed avgöra 

hur revisorerna besvarat enkäten. De svenska revisorerna fann vissa dilemman som irre-

levanta. Exempelvis dilemmat om Alice och bokföringssystemet, där flera revisorer 

hävdade att det inte är acceptabelt för svenska revisionsbyråer att utveckla och sälja ett 

bokföringssystem till sina kunder. Däremot kan detta dilemma vara helt acceptabelt i 

USA. 

Sist bör det nämnas att utbildningsinnehållet i Skandinavien kan skilja sig från den i 

USA. På grund av den omfattande forskning som sker inom redovisningsetik i USA har 

flera universitet valt att integrera etikkurser inom redovisningsutbildningen. Detta leder 

till att nyexaminerade redovisningsstudenter i USA tenderar att ha en högre förmåga till 

etiskt resonemang än de i Sverige.
63

 För närvarande har ingen utbildningsinstitution i 

Sverige och Danmark integrerat etikkurser i redovisningsläroplanens grundnivå.
64
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6.3 Etikkurser inom revisionsyrket 

Av det empiriska resultatet framgår det att 45 revisorer har deltagit i någon from av 

etikkurs. Flera forskare hävdar att etikkurser kan påverka förmågan till etiskt resone-

mang. Etikkurser ger en bättre uppfattning om etik och det kan i sin tur leda till att revi-

sorer som deltagit i etikutbildning resonerar mer etiskt än de som inte gjort det.
65

 Vår 

undersökning visar att det inte finns något samband mellan etikkurser och revisorernas 

förmåga till etiskt resonemang. Det finns inte heller någon signifikant skillnad på revi-

sorernas p-värde som har deltagit i etikkurser och dem som inte har. Detta kan bero på 

etikkursernas utformning och längd.  

James Rest har konstaterat att det inte räcker med kortsiktiga insatser för att utbildning 

skall ge någon effekt. Därför rekommenderar Rest att etikkurser bör ges i flera veckor.
66

 

Vår undersökning visar att de flesta auktoriserade revisorer anser att det är nödvändigt 

med etikkurser i redovisningsutbildningar.  

Av Ward Pinacs studie framgick det att endast revisorer med ett högt p-värde ansåg att 

etikkurser borde integreras i redovisningsutbildningens läroplan. I uppsatsens empiriska 

material förkommer inte detta.  
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7 Slutsatser och diskussion 

Detta avsnitt presenterar en sammanfattning av uppsatsens empiri och analys i form av 

slutsatser och diskussion. Avslutningsviss ges rekommendationer till vidare forskning.    

Uppsatsens problemformulering lyder på följande sätt: 

– Hur etiskt resonerar svenska auktoriserade revisorer i de stora revisionsbyråarna i 

Stockholm? 

– Kan deltagandet i etikkurser påverka etiskt resonemang? 

Av analysen framkom det att de svenska auktoriserade revisorerna har ett genomsnittligt 

p-värde som motsvarar den konventionella nivån. Det innebär det att genomsnittet av 

revisorerna har en relativ hög förmåga till etiskt tänkande. Eftersom den konventionella 

nivå är den andra nivå i Kohlbergs moralutvecklingsteori finns det utrymme för förbätt-

ring för att hamna på den principiella nivån, där revisorerna på ett effektivare sätt kan 

hantera etiska konflikter. Detta innebär att man på något sätt måsta finna en lösning till 

att öka revisorernas förmåga till etiskt resonemang förbättras, så de hamnar på den prin-

cipiella nivån. Ett alternativ kan vara att alla revisionsbyråer erbjuder etikkurser till sina 

auktoriserade revisorer. Ett annat alternativ kan vara att man integrerar etikkurser i re-

dovisningsutbildningar. 

”Revisionsbyråerna bör sträva efter att höja revisorernas moraliska kapacitet och  

etiska resonemang.”  

Genom det empiriska materialet har författarna även konstaterat att det inte finns något 

samband mellan de nuvarande etikkurser som ges och förmågan till etiskt resonemang 

hos de svenska auktoriserade revisorerna. Detta betyder inte att etikkurser är meningslö-

sa, utan att insatserna kan vara är otillräckliga. En möjlig förklaring till att undersök-

ningens resultat visar att etikkurser inte har någon inverkan kan vara att kurserna ges i 

form av enstaka föreläsningar och seminarier. För att etikkurser skall ha en effekt på re-

visorernas etiska resonemang krävs det långsiktiga insatser och rätt innehåll för kompe-

tensutvecklingen hos auktoriserade revisorer.
67
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Innehållet av kurserna är av väsentlig betydelse för utveckling av förmågan till etiskt  

resonemang. Exempelvis etikkurser där revisorerna diskuterar moraliska/filosofiska frå-

gor kanske inte hjälper tillräckligt mycket för att revisorerna ska kunna hantera etiska 

konflikter. Det råder emellertid delade meningar om vad som ska ingå i etikkurserna, 

dock föreslår flera forskare att revisorerna ständigt bör utsättas för etiska dilemman som 

de ska lösa.   

”Revisionsbyråerna bör fortsätta med etikkurser men med mer intensiva insatser. Revi-

sionsbyråerna bör satsa på långsiktiga etikkurser. För att revisorernas moraliska och 

etiska kompetens skall utvecklas. Innehållet av etikkurserna bör även granskas.”  

Vidare anser de flesta revisorer att etikkurser bör integreras  på högsklan och universi-

tet.Shaubs empiriska bevis visar att nyexaminerade revisorer i USA som deltog i etikut-

bildning ha en högre förmåga till etiskt resonemang än de revisorer som examinerade 

för ett antal år sedan.
68

 Effekten av en sådan åtgärd skulle kunna bidra till att svenska 

nyexaminerade revisorer har större förmåga till att lösa etiska konflikter, när de etable-

rar sig på arbetsmarknaden. De svenska auktoriserade revisorerna som har deltagit i un-

dersökningen har troligtvis enbart deltagit i juridiska kurser i deras redovisningsutbild-

ning. Detta kan vara en möjlig förklaring till varför genomsnittet av de revisorer som 

författarna undersökt hamnat på den konventionella nivån. Ett antagande är att eftersom 

revisorerna enbart har deltagit i juridiska kurser inom deras redovisningsutbildning vil-

ket leder det till att de resonerar utifrån lagar och regler och är mindre benägna att ifrå-

gasätta regelverket. 

”För att redovisningsstudenter ska befinna sig på en högre molarutvecklings nivå när 

de examinerar krävs det införandet av etikkurser.”    

Avslutningen kan man säga att när regelverket och yrkeserfarenhet inte kan ge god väg-

ledning till hur revisorn skall lösa etiska konflikter, krävs det att revisorn har hög mora-

lisk kapacitet till att resonera etiskt. För att uppfylla detta krävs det att de svenska revi-

sorerna utvecklar sin moraliska kapacitet till den principiella nivån.  
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Detta kan uppnås dels genom att revisionsbyråerna fortsätter att satsa på etikkurser i 

större utsträckning, eller genom att integrera etikkurser i revisorernas utbildningspro-

gram.   

Studien har belyst området kring de svenska auktoriserade revisorernas förmåga till 

etiskt resonemang. Denna studie har enbart avgränsat sig till de stora revisionsbyråerna i 

Stockholmsområdet. Därmed är det inte möjligt att generalisera resultatet. Andra studier 

kan genomföras inom området där ett större urval bör undersökas. Författarna ger för-

slag på en del vidare forskning som djupare kan belysa revisorernas förmåga till etiskt 

resonemang och vilka faktorer som kan förbättres deras etiska resonemang. 

Förslag till vidare forskning: 

 En studie kring innehållet av etikkurser, det vill säga innehållet av etikkurser 

som revisionsbyråerna erbjuder. 

 En DIT studie på redovisningsstudenter i olika universitet och på olika nivåer, 

det vill säga grund och avancerad nivå.  

 En hypotesprövad undersökning om potentiella skillnader mellan små och stora 

revisionsbyråer.  
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9 Bilagor  

9.1 Enkät   
Vi är två studenter vid Södertörns högskola som skriver sin kandidatuppsats inom redo-

visning. Syftet med uppsatsen är att mäta förmågan till etiskt resonemang hos auktorise-

rade revisorer på de större revisionsbyråarna i Stockholm. Studien kommer att genom-

föras med hjälp av den så kallade DIT (Defining Issues Test)  

Testet består av tre dilemman som är anpassade till revisionsyrket. Testet är baserat på 

en webbenkät, och tar cirka 5 – 10 minuter att genomföra. Ni garanteras fullständig 

anonymitet.  För att uppnå bästa möjliga resultat och tillföra ny kunskap kring ämnet är 

vi mycket beroende av att få in ert svar.  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Faiza Khan   Alexandros Tsitinidis 

Faiza.khan@sh.se  Alexandros.tsitinidis@sh.se   

    

Instruktioner  

Syftet med den här webbenkäten är att hjälpa oss förstå hur auktoriserade revisorer re-

sonerar kring etiska dilemman.    

Du ombeds att läsa följande dilemman och ange ditt svar. Det är av stor betydelse att du 

noggrant kryssar ditt svar på webbenkäten för att resultatet skall kunna fasställas.   

För varje dilemma ombeds du att visa hur du anser personen i fallet skall agera.   

Det finns tre alternativ att välja mellan, ”Bör göra”, ”Kan ej avgöra”, ”Bör ej göra”. 

 

Efter att du markerat ditt svar fortsätter du med påståendena och överväg frågan som 

varje påstående väcker. Om du tycker exempelvis att ett påstående är av stor vikt i ditt 

beslutsfattande, kryssar du ”mycket viktig”, osv.  

 

Slutligen skall du utifrån påståendena i varje dilemma rangordna de fyra som du anser 

har varit viktigast. Även om du anser att inget av påståendena är av stor vikt måste du 

ändå välja de fyra som verkar vara viktigast enligt dig.        

 

mailto:Faiza.khan@sh.se
mailto:Alexandros.tsitinidis@sh.se
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Frågor om etikkurs 

Brukar din revisionsbyrå erbjuda kurser i etik som riktar sig till auktoriserade re-

visorer? 

Ja     Nej  

    

Har du deltagit i någon etikkurs i din revisionsbyrå? 

 Ja   Nej           

 

Tycker du att din revisionsbyrå borde erbjuda kurser i etik? 

Ja                     Nej  

 

Anser du att etikkurs skall integreras i redovisningskurser på universi-

tet/högskola?  

 Ja                   Nej  
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1. Alice och ABC revisionsbyrå 

Alice är en erfaren och auktoriserad revisor och jobbar på ABC revisionsbyrå som er-

bjuder revision, skatte - och rådgivningstjänster. Företaget har utvecklat ett bokförings-

system som kallas ACME och säljs till allmänheten samt företagets klienter. Alice är 

den revisor som ansvarar för fältarbetet på ABC revisionsbolag. 

 

Under ett revisionsuppdrag, uppmanas Alice att utvärdera kvaliteten av ett bokförings-

system som råkar vara ACME system. Alice upptäcker allvarlig kvalitets brister i 

ACME systemet. Innan rapporten skickas till ABC´s styrelse, uppmärksammas Alice av 

sin chef att ändra de negativa kommenterar om ACME bokföringssystem.  

 

Bör Alice ändra rapporten? (Välj ett alternativ) 

i) Bör ändra 

ii) Kan ej avgöra 

iii) Bör ej ändra rapporten 

 

I processen med att ge råd till Alice om bör ändra rapporten eller inte, måste flera påstå-

ende beaktas. Nedan följer en lista på några av dessa uttalanden. Ange betydelsen av 

varje påstående.  

 

 

Betydelse 

Mycket 

viktigt 
Viktigt 

Lite 

viktigt 

Inte 

alls 

viktigt 

Irrelevant 

 

     
1. Huruvida bristerna i ACME - sy-

stemet kan förbättras genom 

kompenserade åtgärder. 

     
2. Huruvida Alices jobb kan hotas 

av hennes vägran att ändra rap-

porten? 
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3. Huruvida rättvis behandling på 

klientens finansiella ställning kan 

förutsäga professionell rykte. 

     4. Vad är bäst för Alices revisions-

byrå? 

     5. Är Alice skyldig att tillförsäkra 

att styrelsens rapport är korrekt? 

     
6. Är en oberoende granskning bätt-

re än samhällets syn på ett före-

tags nettoförmögenhet? 

     
7. Kan en rättvis behandling på kli-

entens finansiella ställning förut-

säga professionell rykte? 

     

8. Huruvida kunderna verkligen 

bryr sig om den interna kontrol-

len eller om dem bara vill ha råd-

givning av revisorn. 

     
9. Skulle ändringen på styrelsens 

rapport vara förenlig med vad 

Alice tycker är rätt? 

     
10. Vilka åtgärder skulle Alices 

kollegor förvänta sig av henne 

att ta? 

     
11. Vilka faktorer är relevanta för 

att fastställa Alices professio-

nella ansvar? 

     
12. Vilka åtgärder skulle Alices 

kollegor förvänta sig av henne 

att ta? 
      

Från listan ovan rangordna de fyra poster som är av särskild betydelse för en ideal re-

spons till Alice situation. 

 

__Mycket viktig __3:e viktigast 

 

__ 2:a viktigast __4:e viktigast 
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2. Annas och Cambridge fastigheter 

Anna är en auktoriserad revisor och samarbetspartner för Cambridge – fastigheter AB. 

Cambridge – fastigheter AB är Annas största kund. Förhållandet mellan Cambridge och 

Annas firma har försämrats under de senaste två åren liksom Cambridges lönsamhet. 

Den föreslagna uppskattning för osäkra fordringar som omfattas av ledningen i årsredo-

visningen är underskattade med ett belopp som Anna anser vara väsentlig. Kunden är 

ovillig att gå med i denna fråga. 

VD: n för Cambridge anser att företagets egen ekonomipersonal har specialiserade kun-

skaper och deras uppskattningar är mer tillförlitliga än uppskattningar som är formule-

rade  av revisionspersonal.  

Cambridge behöver ett fullständigt revisionsuttalande för att förlänga sin kredit på ban-

ken. Annas revisionsfirma vill inte förlora kunden. 

 

Bör Anna medge i denna fråga? (Välj ett alternativ) 

i) Ja 

ii) Kan ej avgöra 

iii) Nej 

 

I processen med att ge råd till Anna om hon bör ändra förvaltningsberättelsen måste fle-

ra påstående beaktas. Nedan följer en lista över några av dessa påstående. Ange betydel-

sen av varje påstående.  

 

Betydelse 

Mycket 

viktigt 
Viktigt 

Lite 

viktigt 

Inte 

alls 

viktigt 

Irrelevant 

 

     1. Hur andra företag i branschen 

uppskattar osäkra fordringar 

     2. Skulle en bra revisor kräva att 

hans klient går igenom osäkra 

kundfordringar en gång till? 
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     3. Huruvida varningen från kunden 

är väsentlig? 

     4. Kan klientens ställning betraktas 

som rimlig av samhället? 

     5. Huruvida Annas beslut på något 

sätt skulle kunna kränka rättighe-

terna för användare eller potenti-

ella användare av finansiella rap-

porter. 

     6. Vad är det bästa för Annas revi-

sionsbyrå? 

     7. Vem har Anna störst ansvar för? 

Hennes klient eller banken? 

     8. Är en revisors skyldighet att se 

till att angivna redovisningsnor-

mer följs, oavsett situation? 

     9. Vilka värden har Anna fastställt i 

förhållande till sitt eget beteende?  

     
10. Vilka faktorer är relevanta för 

Annas ansvarskyldighet till 

samhället 

     11. Hur kommer Annas kollegor i 

revisionsbyrån att hantera frå-

gan angående osäkra fordring-

ar? 

     12. Kan professionens normer 

övermanna Annas egna värde-

ringar? 
      

Från listan ovan rangordna de fyra poster som är av särskild betydelse för en ideal re-

spons till Annas situation. 

 

__Mycket viktig __3:e viktigast 

 

__ 2:a viktigast __4:e viktigast 
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3. Bill och Skogskornell Tillverkning AB 

Bill är en auktoriserad revisor för ett litet företag som tillhandhåller revision. VD:n för 

Skogskornell tillverkning AB söker en ekonomichef och vill att Bill ska hjälpa honom 

med rekryteringen av en kvalificerad kandidat. 

 

Bill är ansvarig för revision på Skogskornell AB som är bland de största och mest lön-

samma kunder för Bills revisionsbyrå. Bill tycker att han kan ge en värdefull service till 

Skogskornell AB och hans revisionsbyrå genom att utföra uppdraget. Dessutom har Bill 

en vän som har de rätta kvalifikationer för positionen som ekonomichef.   

 

Bör Bill hjälpa Skogskornells VD? (Välj ett alternativ) 

 

i) Bör hjälpa honom 

ii) Kan ej avgöra 

iii) Bör inte hjälp honom 

 

I processen med att ge råd till Bill om han kan hjälpa Skogskornell VD; måste många 

olika påstående beaktas. Nedan följer en lista över några av dessa påstående. Ange be-

tydelsen av följande påstående. 

 

Betydelse 

 

Mycket 

viktigt 

Viktigt

  

Lite 

viktigt 

Inte 

alls 

viktigt 

Irrelevant 

 

     1. Kan Bills nekande ha effekt på 

Bills revisionsfirma och klienten? 

     
2. Har Bill rätten att hjälpa en kund 

med rekrytering av en ekonomi-

chef? 

     3. Skulle en bra revisor avstå från 

att hjälpa Skogskornell VD? 
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4. Om Bill berättar till hans vän om 

positionen, utgör det en överträ-

delse av Bills professionell an-

svar? 

     

5. Kan hans vän som ekonomichef 

hindra Bill från att göra en rättvis 

bedömning av företagets finansi-

ella ställning i framtiden? 

     6. Är det viktigt om Bill är övervik-

tig, eller gillar snabbmat? 

     
7. Huruvida revisionspartner av 

Skogskornells AB kommer att 

stödja Bills åtgärder. 

     8. Vilka åtgärder skulle Bills vän 

förvänta honom att ta? 

     
9. Skulle det vara rättvist för andra 

kunder om Bill hjälper Skogs-

kornell VD? 

     

10. Kan Bills vägran att hjälpa 

Skongskornells VD överens-

stämma med vad Bill anser vara 

rätt? 

     11. Huruvida Bills revisionsbyrå   

kommer stödja hans åtgärd? 

     12. Huruvida positionen borde an-

nonseras så att andra kandidater 

har också en chans att få job-

bet? 
      

Från listan ovan rangordna de fyra poster som är av särskild betydelse för en ideal re-

spons till Bills situation. 

 

__Mycket viktig   __3: e viktigast 

 

__ 2:a viktigast                     __4: e viktigast 
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9.2 Diagram   

 
Antal respondenter: 57 auktoriserade revisorer   

 
Antal respondenter: 57 auktoriserade revisorer   
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Antal respondenter: 57 auktoriserade revisorer   

 

 
Antal respondenter: 57 auktoriserade revisorer   

 

 

 

 

 

 

 


