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Abstract   
Historically, a number of scandals have been noted where auditors have been dependent on their 
clients. Although external actions such as legislation and regulation have evolved over time, the 
recurring problem of independence indicates that further actions may be needed. We have therefore 
chosen to look at the problem by focusing on the internal actions of the audit firms. The purpose of the 
study is, therefore, to understand how leading audit firms work with ethical codes as a control tool to 
ensure the auditor independence. To be able to understand the work, we look at how ethical codes are 
implemented in organizations and how they are used in the daily work. 
  
Based on a management control perspective, a qualitative case study has been executed. Semi-
structured interviews have been used as a method to collect data. In total, six employees from two of 
the leading audit firms have been interviewed. With an abductive approach, the theoretical framework 
has been underlying, while the analysis still allowed new angles. 
  
The conclusions of this study are that audit firms incorporate the external rules into their internal codes 
of ethics and that the codes are implemented in organizations through the management control systems 
culture, action and personnel control. The ethical codes are implemented in the daily work and become 
a part of the organizational culture, integrated into systems and processes and guide the recruitment 
process. Audit firms thereby ensure the auditor independence by using ethical codes as a part of the 
control systems. 
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Sammanfattning  
Historiskt sett har flertalet skandaler uppmärksammats där revisorer har haft en beroendeställning till 
sina klienter. Trots att externa åtgärder i form av lagar och bestämmelser har tillkommit och utvecklats 
efter hand, tyder det återkommande problemet med oberoendet på att ytterligare åtgärder kan behövas. 
Vi har därför valt att se på problemet med revisorns oberoende genom att fokusera på revisions-
byråernas interna åtgärder. Syftet med studien är att förstå hur ledande revisionsbyråer arbetar med 
etiska koder som ett styrverktyg för att säkerställa revisorns oberoende. För att förstå arbetet utforskas 
hur etiska koder implementeras i organisationerna och hur de används som ett styrverktyg i det dagliga 
arbetet. 
 

Utifrån ett styrningsperspektiv har en kvalitativ fallstudie genomförts. Semistrukturerade intervjuer har 
använts som datainsamlingsmetod och sammanlagt har sex revisionsmedarbetare från två ledande 
revisionsbyråer intervjuats. Med en abduktiv forskningsansats har en teoretisk referensram legat som 
grund för studien samtidigt som analysen har tillåtit nya infallsvinklar.  
 

Studiens slutsatser är att revisionsbyråerna arbetar med att föra in de externa reglerna i sina interna 
etikkoder och att etikkoderna implementeras i organisationerna genom styrsystemen kultur-, handlings- 
och personalstyrning. De etiska koderna implementeras i det dagliga arbetet och blir då en del av den 
organisatoriska kulturen, integreras i system och processer samt styr rekryteringsprocessen. 
Revisionsbyråerna säkerställer alltså revisorns oberoende genom att etikkoderna används som en del i 
styrsystemen. 
 

Nyckelord:  
Revisorns oberoende, revisionsbyråer, etiska koder, styrning, styrsystem 
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1 Inledning 

I det inledande avsnittet ges en kort introduktion till varför revisorers oberoende är ett 

viktigt och aktuellt ämne. Argumenten bygger på de skandaler som inträffat inom 

revisionsbranschen och att det tycks finnas en brist på revisorers oberoende gentemot sina 

klienter, trots det förebyggande arbete som gjorts i form av lagstiftning. Vidare 

presenteras tidigare forskning för att identifiera bristerna kring det område som utforskas i 

denna studie. Avslutningsvis introduceras studiens syfte samt hur uppsatsen är 

disponerad. 

1.1 Bakgrund 

Historiskt sett har ett antal redovisningsskandaler uppmärksammats där revisorer varit 

inblandade. Detta har inneburit att förtroendet för revisionsbranschen har påverkats och 

samtidigt resulterat i utvecklandet av nya regler och principer. År 1932 inträffade 

Kreugerkraschen som kom att innebära att hela revisionsprofessionen ifrågasattes och att 

vikten av revisorns oberoende uppmärksammades. Det visade sig att Kreugerkoncernens 

revisor Anton Wendler hade skrivit under revisionsberättelsen utan att ha genomfört 

någon revision av företaget (Johansson, Häckner, & Wallerstedt, 2005). Wendler hade 

varit i beroendeställning till Kreugerkoncernens grundare Ivar Kreuger då det visade sig 

att Kreugers nära vän Sigurd Henning stod som ägare till den revisionsbyrå som Wendler 

drev. Vidare var det Wendler själv som hade upprättat koncernens bokslut medan han 

även var ansvarig revisor för revisionsuppdraget. Det visade sig att Kreuger hade 

förskönat koncernens finansiella ställning genom att flera tillgångar var dubbelt bokförda 

och vinsterna var fiktiva, vilket ledde till stora ekonomiska svårigheter för dess 

intressenter. Skandalen kom att innebära flera viktiga förändringar i syfte att skydda 

revisorernas legitimitet och förhindra att något liknande skulle hända igen. 

Kreugerkraschen kan bland annat ses som startskottet till utvecklandet av regelverk inom 

professionen då den resulterade i 1944 års aktiebolagslag (Wallerstedt, 2009). 

 

Trots de lagar som trädde i kraft efter Kreugerkraschen undveks inte ytterligare skandaler. 

I början av 2000-talet inträffade skandaler kring kända företag. Ett av dessa företag var 

Enron, vars redovisning visade sig vara felaktig och där revisionen kan anses vara 
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misslyckad. Enrons revisionsfirma Arthur Andersen fick anklagelser om att de varit 

alltför beroende av de konsultintäkter som den erhöll från Enron och att de därför inte 

vågade ifrågasätta företagets redovisning (Carrington, 2014). Arthur Andersen ansågs på 

den tiden vara en del av eliten inom professionen, och det faktum att firman avvek från 

normen om oberoende innebar att allmänheten ifrågasatte även andra revisionsbyråers 

inställning till dessa normer (Suddaby, Gendron, & Lam, 2009). Lagstiftare och 

regulatorer valde att skylla skandalerna på problematik inom organisationernas styrning 

och etik. Som ett resultat infördes Sarbanes-Oxley Act (SOX) i USA 2002, vars 

bestämmelser är avsedda att öka kvaliteten av styrningen samt minska det oetiska 

uppförandet i organisationerna (Holder-Webb & Cohen, 2012). Reglerna i SOX kom att 

gälla alla bolag som var noterade på amerikanska börser vilket på så sätt innebar att 

företag över hela världen, däribland Sverige, berördes av de radikala förändringar som 

SOX innebar för professionen (Carrington, 2014). 

 

För endast tre år sedan hamnade revisorer återigen i blåsväder då det uppmärksammades 

att Svenska Cellulosa Aktiebolagets (SCA) revisorer bland annat varit med på lyx- och 

jaktresor med bolagets privata flygplan. Revisionsfirman PwC fick kritik med tanke på att 

dess revisorer själva flugit med planet och varit med på jakt samtidigt som de hade en 

skyldighet att vara oberoende och opartiska i sitt arbete (svt NYHETER, 2015). Två 

inblandade revisorer fick en varning av Revisorsnämnden och FAR:s ordförande Jonas 

Svensson samt generalsekreterare Dan Brännström skrev att en dialog initierats om ett 

proaktivt etikarbete till följd av skandalen (Dagens Industri, 2016).  

  

Vidare beslutade riksdagen i maj 2016 att föra in EU:s revisionspaket i svensk 

lagstiftning. Huvudsyftet med revisionspaketet och de nya reglerna är att stärka revisorns 

oberoende samt revisionskvaliteten (FAR, 2016). De olika skandalerna har alltså lett till 

diskussioner kring revisorers oberoende och flera försök att lösa problemet har gjorts. Att 

utläsa från de fortsatta skandalerna är dock att revisorers bristande oberoende fortfarande 

är ett problem, trots de lagar som utvecklats. De externa regelverken verkar alltså inte 

vara tillräckliga. I enlighet med den dialog som Jonas Svensson och Dan Brännström 

förde efter SCA-skandalen så finns det utrymme för fortsatt undersökning om hur 

problemet hanteras internt genom etikarbete. 



   

 

 

9 

1.2 Problematisering 

Trots att den externa regleringen utvecklats verkar det föreligga incitament till att 

skandaler där revisorns oberoende rubbats fortsätter att ske. Enligt Wines (2012) behöver 

revisorer försäkra sina intressenter att de är oberoende för att skapa en efterfrågan av 

revisionstjänster, Wines (2012) påpekar till och med att en revisors största tillgång som 

yrkesman är att ha ett rykte om att vara oberoende. Med detta i åtanke är det inte 

överraskande att många tidigare studier har utförts på ämnet oberoende då det kan ses 

som ett kritiskt problem för revisionsprofessionen (Tepalagul & Lin, 2015).  Umar och 

Anandarajan (2004) har exempelvis studerat att ett incitament till att oberoendet hotas är 

de påtryckningar en revisor kan stå inför från klienten. Enligt Pascu (2013) går revisorns 

oberoende och revisionens kvalitet hand i hand och flera studier har övervägt hur olika 

element och omständigheter kan påverka revisorns oberoende och försämra 

revisionskvaliteten. Långa revisionsuppdrag, bekantskap med revisionskunder, brist på 

rotation av revisionspartner eller byrå samt utförandet av icke-revisionstjänster kan vara 

exempel på sådana element och omständigheter. Några definitiva slutsatser nås dock 

sällan. En förklaring till detta kan vara att revisionsprocessen är mer komplex än vad 

regleringar kan behandla (Maroun & Atkins, 2014). Maroun och Atkins (2014) 

konstaterar vidare att regler bidrar till att anställda uppmärksammar och avslöjar 

oegentligheter inom företaget, dock inte för att det ska tjäna allmänintresset utan för att 

regler kräver att de rapporterar det. De presenterar även ett annat perspektiv där de 

primära faktorerna som avgör hur medarbetare handlar är professionellt beteende och 

viljan att bibehålla ett gott rykte är de primära faktorerna som avgör hur medarbetare 

handlar (Maroun & Atkins, 2014). Merchant och Van der Stede (2012) menar att etiska 

koder kan användas som ett styrinstrument för att påverka medarbetarnas handlingar.  

 

Enligt Helin och Sandström (2007) arbetar företag världen över internt med att ta fram 

företagsspecifika etiska koder. Som Philipson (2004) beskriver bör omständigheter som 

främjar ett gott beteende skapas medan möjligheter till ett ont beteende bör begränsas. 

Etiska koder kan då hjälpa till att uppmärksamma den etiska medvetenheten och de 

värderingar som råder i organisationen samt styra medarbetarnas beteende (Merchant & 

Van der Stede, 2012). Det finns även tidigare studier som menar att etiska koder endast 

till viss del påverkar individens agerande (Schwartz, 2004; Somers, 2001). En studie av 
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O’Dwyer och Madden (2006)  förklarar att det sällan finns något system som försäkrar att 

medarbetare känner till de etiska koderna eller att de efterföljs. Redan 1994 konstaterade 

Stevens i en studie att många etiska koder tidigare främst hade studerats utifrån vad de 

innehöll men att det fanns ett behov av att undersöka hur de kommuniceras inom 

organisationer och ifall medarbetarna var medvetna om dem (Stevens, 1994). Stevens 

(2008) återkommer till ämnet flera år senare och konstaterar att det inte räcker att 

företagen utformar etiska koder utan att de blir effektiva och värdefulla först då de 

integreras och blir en del av organisationens kultur. Merchant och Van der Stede (2012)  

förklarar att etiska koder kan användas genom kulturstyrning för att skapa en 

organisatorisk kultur. 

 

Tidigare forskning berör vilka påtryckningar mot revisorns oberoende som föreligger och 

huruvida de etiska koderna utgör någon nytta eller inte (Umar och Anandarajan, 2004; 

O’Dwyer och Madden 2006; Stevens, 1994, 2008). Det faktum att ämnet är 

återkommande tyder på att det fortfarande finns ett olöst problem med hur revisorns 

oberoende ska behandlas. Däremot finns det inte lika mycket forskning kring hur de 

etiska koderna faktiskt implementeras i organisationerna och hur de kan användas i 

arbetet med att säkerställa revisorns oberoende.  

1.3 Forskningsfråga 

Utifrån ovanstående resonemang ställer vi oss frågan: 

Hur arbetar revisionsbyråer med etiska koder för att säkerställa revisorns oberoende 

ställning? För att kunna besvara denna fråga behövs i sin tur följande frågor besvaras:  

• Hur introduceras och kommuniceras de etiska koderna inom organisationen? 

• Hur arbetar organisationerna med att se till att personalen är införstådd med de 

etiska koderna? 

• Har organisationen något system för att kontinuerligt arbeta med de etiska 

koderna? 
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1.4 Syfte 

Syftet med studien är att förstå hur ledande revisionsbyråer arbetar med etiska koder som 

ett styrverktyg för att säkerställa revisorns oberoende. För att förstå arbetet utforskas hur 

etiska koder implementeras i organisationerna och hur de används i det dagliga arbetet. 

1.5 Disposition 

Kapitel 1: Inledning 

I det inledande avsnittet ges en kort introduktion till att revisorers oberoende är ett viktigt 

och aktuellt ämne på grund av de återkommande skandaler som skett. Vidare presenteras 

tidigare forskning för att identifiera bristerna kring det område som utforskas i denna 

studie. Det första kapitlet avslutas med en introduktion av studiens syfte. 

 

Kapitel 2: Vetenskaplig metod 

I det andra kapitlet motiveras först studiens abduktiva ansats, kvalitativa metod och valet 

av fallstudie. Därefter argumenteras för studiens styrningsperspektiv. Slutligen redogörs 

för hur vi utifrån vårt teoretiska perspektiv har sökt efter användbar litteratur. 

 

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

I uppsatsens tredje kapitel presenteras den teoretiska referensram som står till grund för 

såväl utformandet av intervjuguiderna som för analysen. I avsnittet definieras studiens 

huvudfenomen etiska koder och hur de kan användas som ett styrverktyg inom en 

organisation. Kapitlet presenterar även en modell för kodernas effektivitet. 

 

Kapitel 4: Empirisk metod 

I nästa kapitel motiveras valet av våra två fall. Därefter motiveras även valet av intervjuer 

som datainsamlingsmetod och respondenterna. Slutligen belyser vi andra viktiga 

forskningsrelaterade aspekter, såsom forskarens roll och etiska beaktanden.  
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Kapitel 5: Fallpresentation 

I det femte kapitlet presenteras våra två fall, Grant Thornton och Ernst & Young, och 

respondenterna. Sedan presenteras den empiri som skapats utifrån intervjuerna för att ge 

en bild av hur arbetet med oberoendet ser ut i praktiken. 

 

Kapitel 6: Analys 

I det sjätte avsnittet analyseras empirin kopplat till det som tagits upp i den teoretiska 

referensramen samt kompletterande forskning. Först definieras de studerade 

revisionsbyråernas etiska koder utifrån olika lager. Sedan utreds byråernas användning av 

de etiska koderna i praktiken, i rekryteringsprocessen, i system och processer, som ett 

styrsystem samt hur koderna görs effektiva. 

 

Kapitel 7: Resultat 

Det sjunde och sista kapitlet presenterar studiens slutsatser. Till att börja med redogörs för 

uppsatsens syfte för att klargöra hur vi uppnått detta. I kapitlet presenteras även vad 

studien kan bidra med i form av teoretiska samt praktiska bidrag. Sedan tillkännager vi 

våra egna reflektioner och studiens begränsningar. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt 

forskning inom området. 
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2 Vetenskaplig metod 

I detta kapitel motiveras först studiens abduktiva ansats, kvalitativa metod och valet av 

fallstudie. Därefter argumenteras för studiens styrningsperspektiv. Slutligen redogörs för 

hur vi utifrån vårt teoretiska perspektiv har sökt efter användbar litteratur. 

2.1 Studiens ansats och metod 

Ambitionen med studien är att förstå hur revisionsbyråer använder sig av etiska koder för 

att säkerställa revisorns oberoende. För att ta reda på detta undersöker vi hur arbetet ser ut 

internt och utgår från en teoretisk referensram men är samtidigt öppna för vad vi kommer 

finna i vår empiri. Studien har därför en abduktiv forskningsansats då vi är ödmjuka 

gentemot nya infallsvinklar när vi analyserar vår empiri. Hade vi istället utgått från en 

specifik teori som testas empirisk och inte tillåtit nya synvinklar under studiens gång hade 

studien utformats med en deduktiv ansats. Hade vi istället bortsett från tidigare teorier och 

fokuserat endast på empirin hade vår ansats istället varit induktiv (Bryman, 2011) 

 

Den strävan efter en djupare förståelse för byråernas arbetssätt som följer utav studiens 

syfte talar för en hermeneutisk forskningsfilosofi snarare än en positivistisk, som istället 

syftar till att förklara fenomen (Denscombe, 2014; Johannessen & Tufte, 2003). Då vi i 

utgångsläget hade begränsad kunskap om fenomenet krävdes möjligheten att skapa en 

djupare förståelse för hur byråerna arbetar med etiska koder, vilket gör att den kvalitativa 

forskningsmetoden lämpar sig för studien (Bryman, 2011). Ett sådant djup är svårt att 

uppnå med en kvantitativ metod där forskaren presenterar statistiska samband och 

kausalitet, en metod som hade varit lämplig om vårt syfte istället hade varit att förklara 

och finna samband mellan faktorer som gör att revisorn agerar etiskt eller inte. Vidare 

fokuserar studiens forskningsfrågor på hur ett visst arbetssätt ser ut och enligt Yin (2014)  

tenderar studier som domineras av “hur”-frågor landa i användandet av fallstudier, vilket 

även stämmer överens med vår studie. Denscombe beskriver att poängen med en 

fallstudie är att ”analysera situationen, komma fram till vissa begrepp, påståenden eller 

hypoteser som kan förklara vad som händer – och varför det händer – i den särskilda 

inramning som har undersökts” (2016, s. 92), en beskrivning som går hand i hand med 

intresset i denna studie. Vidare tillåter fallstudien oss att djupdyka i ämnet för att förstå 

företagens styrning, kultur och arbetssätt för att med den producerade empirin kunna 
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utveckla och diskutera de teoretiska idéer som används i studien för att skapa en 

förståelse för det område vi utforskat (Lind, 2014). Genom en fallstudie skiljer man inte 

nödvändigtvis på fallet och den kontext det befinner sig i, till skillnad från ett experiment 

som fokuserar endast på det studerade fenomenet (Yin, 2014). 

2.2 Teoretiskt perspektiv 

Etik är kopplat till individer och deras beteende, egenskap att följa normer samt förståelse 

för vad som är rätt och fel (Brülde & Strannegård, 2007). Eftersom vi vill undersöka hur 

etiska koder används för att revisorers oberoende ska säkerställas har vi valt att se 

revisionsbyråernas arbete ur ett styrningsperspektiv då styrning kan ses som ett sätt att få 

personer att bete sig på ett önskat sätt. 

 

Enligt Carrington (2014) finns det en rad olika teorier inom revision, och vi har diskuterat 

möjligheten att använda några av dessa till denna studie. Legitimitetsteorin beskriver 

revision som ett sätt att legitimera organisationen gentemot samhället och andra aktörer 

genom att vara i samklang med lagar, normer och etiska koder. Etiska koder ses i denna 

teori ur ett perspektiv där de används som ett sätt att uppnå legitimitet (Carrington, 2014). 

Ett annat alternativ var institutionsteorin som beskriver varför organisationer inom samma 

bransch tenderar att agera efter samma normer och att påtryckningar från samhället och 

olika intressenter ligger till grund för vad som anses vara etiskt accepterat beteende. I 

denna teori ligger dock fokus i att förklara bakomliggande faktorer till varför 

organisationer agerar som de gör (Deegan & Unerman, 2011). Både legitimitetsteorin och 

institutionsteorin ser användandet av etiska koder ur ett externt perspektiv där de påverkas 

av samhället och intressenterna. Vi vill istället undersöka hur användandet av de etiska 

koderna ser ut internt ur ett styrningsperspektiv, vilket gör att användandet av 

legitimitetsteorin och institutionsteorin förkastas. Hade vi endast utgått från någon utav de 

befintliga teorierna hade vi dessutom gått ifrån vår abduktiva ansats (Denscombe, 2016).  

 

Utifrån det presenterade perspektivet i denna studie behöver etiska koder definieras och 

förklaras. Koderna behöver även sättas i ett perspektiv till hur de används som ett 

styrverktyg inom organisationer för att på så sätt förstå hur arbetssättet ser ut i praktiken. 

Som en central del i den teoretiska referensramen har vi valt att använda styrsystemen 
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kulturstyrning, personalstyrning som handlingsstyrning för att förstå hur etiska koder kan 

användas för att få anställda att arbeta på önskat vis inom en organisation (Merchant & 

Van der Stede, 2012). Vidare har tidigare studier hjälpt oss att identifiera hur 

implementering och arbete kring etiska koder kan se ut i ett företag samt brister i 

implementeringsarbetet som är viktiga att utveckla (Holder-Webb & Cohen, 2012; 

Maroun & Atkins, 2014; O'Dwyer & Madden, 2006; Somers, 2001; Stevens, 2008). Detta 

har kompletterats med Kapteins (2008) modell som förklarar sambandet mellan de etiska 

kodernas innehåll, implementering och hur effektiva de är. Slutligen krävs det att arbetet 

med etiska koder sätts i kontext med revisionsbranschen för att skapa ytterligare 

förståelse för fenomenet. Detta har gjorts genom att presentera koderna från mikro- till 

makronivå. 

2.3 Litteratursökning 

Inledningsvis samlades information in från erkända och granskade vetenskapliga artiklar 

för att få grundläggande kunskap om det studerade området. Sökningarna gjordes dels via 

Högskolan Kristianstad databas SUMMON, dels via Google Scholar. För hitta artiklar 

kring såväl bakgrunden till områdets relevans, som kring tidigare forskning av fenomenet 

har sökord använts såsom: auditor independence, auditing, audit regulation, code of 

conduct, code of ethics, business codes, management control, control systems, 

organizational behavior och organizational culture. Tidigare uppsatser har bidragit med 

författare till relevanta vetenskapliga artiklar. Utöver artiklar har information hämtats 

kurslitteratur och annan litteratur inom revision, företagsekonomi, ekonomistyrning, etik 

och metod som finns tillgänglig på Högskolan Kristianstads bibliotek. Slutligen har 

sekundärdata hämtats från de undersökta företagens egna hemsidor och från revisorernas 

branschorganisation FAR:s hemsida, det vill säga den data som tidigare har använts och 

sammanställts i andra sammanhang men som kan bidra till en ökad förståelse för ämnet.  
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3 Teoretisk referensram 

I det här kapitlet presenteras den teoretiska referensram som står till grund för såväl 

utformandet av intervjuguiderna som för analysen. Inledningsvis definieras studiens 

huvudfenomen etiska koder och hur de kan utformas på olika nationella och 

internationella nivåer. Sedan klargörs hur koderna kan användas som ett styrverktyg i en 

organisation och vilka etikkoder som revisionsbranschen har att förhålla sig till. Kapitlet 

presenterar även en modell för kodernas effektivitet. 

3.1 Etiska koders innebörd 

Etiska koder är ett sätt för organisationer att beskriva önskat beteende hos sina 

medarbetare genom att vägleda, influera och styra (Kaptein, 2008; Stevens 2008). Somers 

(2001) förklarar koderna som ett sätt att belysa organisationens åtagande till etiskt korrekt 

beteende. Enligt Holder-Webb och Cohen (2012) tenderar kodernas struktur, omfattning 

och språk att spegla allmänheten och intressenternas olika påtryckningar och 

förväntningar. Detta kan vara en orsak till att flera företag endast har etiska koder för att 

förmedla en specifik bild utåt men att de inte tas alltför seriöst eller arbetas med internt 

(Merchant & Van der Stede, 2012). Vidare förklarar Kaptein och Schwartz (2008) att 

företag som inte har några etiska koder pressas av sina intressenter, eller tvingas av lag, 

att utveckla sådana koder. 

3.1.1 Begreppet etiska koder 

En etisk kod är ett formellt skrivet dokument som består av en samling regler och etiska 

riktlinjer (KPMG, 2012; Ernst & Young, 2017; Kaptein, 2008; Merchant & Van der 

Stede, 2012). Innehållet i de etiska koderna kan variera en del, från att vara ett par 

företagsspecifika värdegrunder till flera sidor långa dokument (Merchant & Van der 

Stede, 2012). Uppförandekoder, företagsetiska koder, etiska riktlinjer, företagsprinciper 

och företags grundvärden är olika begrepp som används i litteratur och forskning, som 

alla refererar till någon form av företagskoder (KPMG, 2012; Kaptein, 2008; Schwartz 

2004). I denna studie kommer begreppet etiska koder användas även i de fall då refererad 

forskning använder sig av något av de andra begreppen.  
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3.1.2 Mikro-, meso- och makrokoder 

Kaptein och Schwartz (2008) definierar etiska koder på ett alternativt sätt genom att 

diskutera dem utifrån olika lager. Det första lagret består av mikrokoder och kan ses som 

yrkesmässiga interna koder som utformas och utvecklas av organisationen. Nästa lager 

består av nationella koder samt koder specifika för branschen, så kallade mesokoder, och 

det sista lagret består av så kallade makrokoder, vilka definieras som koder utvecklade av 

internationella institutioner (Kaptein & Schwartz, 2008). 

3.2 Etiska koder som en del av styrsystemet 

Enligt Forssell och Westerberg (2007) kan ledarskap utövas genom direktkontakt med de 

anställda, men eftersom det är svårt att ha direktkontakt med all personal utövas istället 

styrning på håll genom olika system. Inom styrning talas det om olika styrsystem som 

används för att leda personalen till att arbeta enligt organisationens önskan (Merchant & 

Van der Stede, 2012).  

3.2.1 Kulturstyrning 

Etiska koder är en del av kulturstyrning där koderna är designade för att skapa en kultur 

inom organisationen och hjälpa medarbetare att förstå vilket beteende som förväntas av 

dem. Kulturstyrning bygger på att skapa gemensamma traditioner, normer, värderingar, 

attityder och beteendemönster (Merchant & Van der Stede, 2012). Att ha gemensamma 

värderingar i ett företag kan utgöra kärnan i den organisatoriska kulturen, men man bör ha 

i åtanke att värderingarna endast beskriver hur det ska vara, medan praxis beskriver hur 

det är (Helin & Sandström, 2007). Uppfattningar om organisationskulturen är enligt 

Helin och Sandström (2007) baserade på de förhållanden som människor upplever i sina 

organisationer, det vill säga händelser, rutiner och förväntade beteenden som 

karakteriserar organisationen. I en studie av Sims och Brinkmann (2003) anses en stark 

kultur till och med vara viktigare än de etiska koderna i sig, även om dessa är en del av 

kulturen. Vidare sägs det att den negativa sidan av att ha en stark kultur i organisationen 

är att den blir lite trög när det väl kommer till förändringar. Denna tröghet innebär att om 

nya koder inte går hand i hand med den traditionella kulturen så kan det vara svårt att få 

organisationen att arbeta efter dessa (Merchant & Van der Stede, 2012), vilket kan antas 

bli problematiskt om dessa är grundade i lag. 
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3.2.2 Handlingsstyrning  

Merchant och Van der Stede (2012) beskriver även etiska koder som en del av 

handlingsstyrning. Vissa principer inom de etiska koderna är ibland riktade mot specifika 

frågor eller problem och hur en anställd ska agera i olika situationer. I de fall då koderna 

innehåller detaljerade beteendeprinciper är de den del av handlingsstyrning som kallas 

action accountability (Merchant & Van der Stede, 2012). Action accountability innebär 

att de anställda ställs ansvariga för sina egna handlingar genom att för det första definiera 

och för det andra kommunicera vad som är accepterat och inte i företaget, vilket kan 

göras genom etiska koder, för det tredje genom att observera utfallet av sina handlingar 

och för det fjärde belöna bra och bestraffa dåligt beteende. Handlingsstyrning är alltså ett 

styrsystem som används för att styra de anställdas handlingar snarare än att styra resultat 

(Merchant & Van der Stede, 2012).  

3.2.3 Personalstyrning 

Personalstyrning är ett tredje styralternativ som kan kopplas till etiska koder och det 

bygger på naturlig motivation och egenkontroll. Med egenkontroll menas en inre vilja att 

pusha sig själv till att göra ett bra jobb och att vara hängiven sitt arbete. Systemet innebär 

att organisationer för det första rekryterar rätt man till rätt plats (Merchant & Van der 

Stede, 2012). Etiska koder kan användas för att hitta rätt personal genom att jämföra den 

potentiella personalens värderingar med företagets för att se om dessa stämmer överens. 

Att exempelvis utföra bakgrundskontroller och personlighetstest i anställningsprocessen 

kan innebära en lägre risk för företag att anställa personer som potentiellt är oetiska 

(Schwartz, 2001). För det andra behöver personalen utbildas i vad företaget står för, vilka 

dess värderingar är och hur medarbetarna arbetar inom organisationen. För det tredje är 

utformningen av arbetsuppgifter samt vilka resurser som erbjuds även av relevans för att 

de anställda ska ha rätt förutsättningar och förstå vad som förväntas av dem (Merchant & 

Van der Stede, 2012). Genom denna sorts styrning menar Merchant och Van der Stede 

(2012) att sannolikheten för att varje medarbetare utför egenkontroll ökar. 

3.3 Implementering och användning av etiska koder 

En del forskare anser att etiska koder har en minimal påverkan på det etiska beteendet 

inom organisationen och att det egentligen inte spelar någon roll ifall de existerar eller 
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inte (O'Dwyer & Madden, 2006). Andra forskare har dock dragit slutsatsen att etiska 

koder mycket väl kan påverka och styra etiskt beteende, förutsatt att de kommuniceras 

ordentligt och implementeras i organisationen (Stevens, 2008).  

3.3.1 Spridning och tillgänglighet av etiska koder  

Om de etiska koderna inte sprids till de anställda kan de enligt Schwartz (2001) sannolikt 

anses vara ineffektiva. Att företaget på något sätt distribuerar koderna är dock inte 

tillräckligt eftersom tillgängligheten i sig inte skapar någon garanti för att de anställda 

faktiskt kommer att läsa dem (Schwartz, 2001). Enligt O’Dwyer och Madden (2006) 

benämns etiska koder ofta inom akademiska texter som det första steget mot etisk 

medvetenhet inom en organisation och Kaptein och Schwartz (2008) bestyrker att 

implementeringen av koderna är nyckeln till deras effektivitet. 

 

Enligt Stevens (2008)  finns de etiska koderna ofta tillgängliga i dokument, på företagets 

hemsida och via en etisk support men introduktionen av koderna stannar vanligtvis vid att 

de skickas med kontrakten till nyanställda. Vidare menar Stevens (2008)  även att de 

anställda kan ombes att läsa koderna men att det oftast inte görs förrän vid kritiska 

händelser. I en studie av O’Dwyer och Madden (2006) konstateras det att de flesta företag 

inte har någon formell metod för hur koderna ska introduceras till nyanställda. 

 

Helin och Sandström (2007) menar att starka etiska koder utvecklas genom tone at the 

top, det vill säga att ledningens agerande och vilken attityd de har sätter standarden och 

avgör huruvida medarbetares beteende kommer att matcha de kommunicerade 

värderingarna. Om ledningen kommunicerar etiska koder och principer men inte själva 

följer dem faller systemet (Merchant & Van der Stede, 2012). 

3.3.2 Kodernas effektivitet = innehåll x implementering 

De ovan nämnda konstaterandena tyder på att de etiska koderna har ett värde för 

organisationerna, men att det inte spelar någon roll hur väl utformade de är om det inte 

föreligger någon ordentlig implementering. Som Kaptein (2008) skriver kan vad som 

helst sättas på papper, men kodernas effektivitet bestäms utifrån såväl innehållet som hur 
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de implementeras. Nedan presenteras Kapteins (2008)  fyra möjliga utfall av kodernas 

effektivitet genom formeln effektivitet = innehåll x implementering. 

 

Figur 1. Four possibilities of Effetiveness = Content x Embeddening 

(Kaptein, The Living Code, s.6, 2008) 

 

Det första utfallet är koder som har både dåligt innehåll och är dåligt implementerade, 

vilket resulterar i de mest ineffektiva koderna som kan ses som ett “dött dokument” 

(Dead code). Nästa utfall beskriver koder med bra innehåll men som inte implementeras 

ordentligt (Kaptein, 2008). Ett exempel på när detta utfall förekommer är när väl 

utformade koder introduceras till nyanställda men sedan bara finns tillgängliga och aldrig 

läses (Stevens, 2008). Även i detta fall blir koderna bara ett “dött dokument” enligt 

Kaptein (2008), trots att det finns potential att göra koderna effektiva. Sådana koder kan 

även innebära en ogynnsam effekt för organisationen om externa parter ser dem som en 

falsk fasad med tomma löften och risken är att de används emot organisationen vid kritik. 

Med andra ord blir de kontraproduktiva, det vill säga att de ger motsatt effekt än dess 

faktiska syfte. Det tredje utfallet innebär istället att koderna inte har ett bra innehåll men 

att de implementeras väl och då ändå är levande (Living Code). Detta scenario blir extra 

kritiskt om innehållets etiska aspekt kan ifrågasättas. Risken är då att företaget lagt ner tid 

och arbete på att implementera ett oacceptabelt beteende, varpå koderna tappar hela sitt 

syfte och även då blir kontraproduktiva. Slutligen presenteras ett fjärde utfall där både 

innehållet och implementeringen av koderna är bra. Organisationen har vid detta utfall 

både lyckats med att utforma ett bra innehåll, introducerat koderna väl och implementerat 
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dem i organisationens kultur och arbetssätt, vilket resulterar i att koderna är levande och 

effektiva (Kaptein, 2008).  

3.4 Etiska koder i revisionsbranschen  

Eftersom revisionsbranschens arbete till stor del går ut på att följa standarder och 

principer finns det inte endast de internt utvecklade koderna att anpassa sig efter. Genom 

att använda Kaptein och Schwartz’ (2008) definitioner av de tidigare nämnda olika lager 

som koderna kan delas in i, kan en mikrokod ses som en företagsspecifik etikkod eftersom 

det är en yrkesmässig intern kod som utformas och utvecklas av organisationen. Inom 

revisionsbranschen i Sverige finns FAR:s yrkesetiska regler och rekommendationer som 

FAR:s medlemmar har förbundit sig till att följa (FAR Online, 2018a). FAR:s regler och 

rekommendationer kan ses som mesokoder och passar in under kategorin nationella och 

institutionella koder som är specifika för branschen. Den analysmodell som återfinns i 

revisorslagen är en del av FAR:s etikkod, därför kan även analysmodellen ses som en 

mesokod. De grundläggande yrkesetiska reglerna utformade av FAR är baserade på de 

etiska koder som den internationella branschorganisationen International Federation of 

Accountants (IFAC) tagit fram genom International Ethics Standards Board of 

Accountants (IESBA) (Carrington, 2014). IESBA:s etikkod kan i sin tur ses som en så 

kallad makrokod då Kaptein och Schwartz (2008) definierar sådana som företagskoder 

utvecklade av internationella institutioner. Analysmodellens innehåll återfinns även i 

IESBA:s etikkod, vilket gör att den även kan definieras som en makrokod. 

3.4.1 IESBA:s etikkod  

IESBA är ett oberoende organ som utformar standarder för personer verksamma i 

redovisnings och revisionsbranschen. Det långsiktiga målet är att standarderna i IESBA.s 

etikkod ska stämma överens med de standarder som tagits fram av regulatorer och 

nationella standardsättare för att öka kvaliteten av den service som ges av revisorer över 

hela världen. Ett avsnitt av etikkoden består av standarder angående revisorns oberoende. 

Detta avsnitt behandlar de krav som finns på oberoende för de som åtagit sig ett 

revisionsuppdrag och har granskningsförpliktelser. Revisorerna ska genom att följa denna 

kod och använda sig av sitt professionella omdöme för det första kunna identifiera hot 

mot oberoende, för det andra utvärdera betydelsen av de identifierade hoten och för det 
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tredje kunna applicera skyddsåtgärder vid behov för att eliminera hoten eller minska dem 

till en nivå som kan anses acceptabel. Avsnittet tar även upp punkter som beskriver vilken 

dokumentation som måste göras av arbetet samt att egenintressehot, självgranskningshot, 

partställningshot, vänskapshot och skrämselhot är situationer som kan utgöra hot mot 

oberoendet (IFAC, 2016).  

3.4.2 FAR:s etikkod och revisorslagens analysmodell 

FAR är den svenska branschorganisation som revisorer tillhör. Organisationen verkar för 

att utveckla branschen och förmedla tydliga spelregler genom bland annat 

rekommendationer och utbildning (FAR Online, 2018a). En del av FAR:s arbete innebär 

att utföra kvalitetskontroller av dess revisorsmedlemmar. Kontrollen utförs av en 

oberoende revisorsnämnd som utses av FAR:s stämma och är till för att säkerställa att 

bland annat lagar och yrkesetiska regler följs på rätt sätt (FAR, 2018b). Som medlem i 

IFAC har FAR nämligen åtagit sig att i så stor mån som möjligt se till så att IESBA 

efterföljs i Sverige (SOU 2015:49). Utifrån nationella förutsättningar har FAR i sin tur 

översatt en del av de internationella etikreglerna och utvecklat FAR:s yrkesetiska regler 

för branschen i Sverige. Reglerna härleds till såväl revisorslagen som aktiebolagslagen, 

varpå den svenska lagstiftning som berör revision är baserad på IESBA (Carrington, 

2014).  

 

Som ett stöd i revisorns arbete med att säkerställa dess oberoende ställning tydliggör 

FAR:s etikregler hur de verksamma ska agera i sitt arbete och förklarar vilka risker som 

finns. Vidare finns även ett uttalande om att revisorn inför varje uppdrag ska pröva sig 

själv för att avgöra om det föreligger något hot mot dess opartiskhet och självständighet. 

Denna prövning görs genom att tillämpa den analysmodell som står beskriven i 21a § 

revisorslagen (FAR Online, 2018a). Analysmodellen beskriver fem typsituationer som 

alltid anses kunna rubba revisorns oberoende och är desamma som beskrivs i IESBA, det 

vill säga egenintressehot, självgranskningshot, partställningshot, vänskapshot och 

skrämselhot. Vidare innefattar analysmodellen en generalklausul som ålägger revisorn att 

avböja alla uppdrag där oberoendet kan ifrågasättas (FAR, u.å). 
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3.4.3 Företagsspecifika koder  

Slutligen kan organisationer själva utveckla interna företagskoder eller riktlinjer för att 

deras anställda ska arbeta på önskvärt sätt. På så sätt kan ett arbetssätt eller en approach 

säkerställas som ska genomsyra och definiera vad företaget står för. Att 

revisionsbranschen är präglad av lagar och regler återspeglas i de företagsspecifika 

koderna genom att de till exempel har med en värdering som lyder att policys och regler 

ska följas (Ernst & Young, 2017). Återkommande inom revisionsbranschen är även att 

koderna beskriver att de anställda ska agera professionellt, med integritet och objektivt 

(Ernst & Young, u.åa; Grant Thornton, 2018b; KPMG, 2012), vilket även är vad som står 

skrivet revisorslagen och leder dem osökt in till användandet av den analysmodell som 

återfinns i lag (FAR, u.å). Sammanfattningsvis är revisionsbyråerna skyldiga att följa de 

omfattande makro- och mesokoderna som IESBA och FAR gett ut varpå byråerna inte 

alltid har lika utvecklade mikrokoder gällande oberoendet inom organisationen utan dessa 

hänvisar tillbaka till IESBA och FAR:s yrkesetiska regler (Ernst & Young, 2017; Grant 

Thornton, 2018b; KPMG, 2012; PwC, 2017; Deloitte, 2016). 
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4 Empirisk metod 

I följande kapitel klargörs den empiriska metod som ligger till grund för denna studie. 

Inledningsvis motiveras valet av våra två fall, Grant Thornton (GT) och Ernst & Young 

(EY). Därefter argumenterar vi för och emot valet av intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Sedan motiveras valet av respondenter till intervjuerna, hur urvalet 

gick till och hur intervjuguiden utformats. Slutligen belyser vi andra viktiga 

forskningsrelaterade aspekter, såsom forskarens roll under intervjun och etiska 

beaktanden. 

4.1 Val av fall 

Intresset i studien ligger dels i att förstå hur ledande revisionsbyråer arbetar för att 

säkerställa revisorns oberoende. De internationella företag som ingår bland de ledande 

revisionsbyråerna kan antas ha ett större intresse från fler intressenter än en mindre byrå, 

samtidigt som de är publika och mer utsatta för media. Att välja företag inom denna 

grupp anser vi därför kommer att bidra med organisationer som har ett utvecklat system 

för hur de arbetar med att säkerställa oberoendet. Antagandet motiveras vidare genom att 

dessa globala företag även har internationella regelverk att förhålla sig till samt att deras 

storlek innebär en större personalgrupp att styra. De fall som valts är GT och EY eftersom 

båda byråerna tillhör de ledande revisionsbyråerna i Sverige. Dock hade vi i åtanke vid 

valet bland de största byråerna att vi samtidigt ville att det skulle finnas en skillnad 

storleksmässigt, GT är mindre än EY i Sverige och betydligt mindre globalt. Enligt Lind 

(2014) går det dock inte att göra några empiriska generaliseringar endast utifrån våra två 

fall. Genom att välja två ledande byråer i Sverige, men som ändå skiljer sig åt globalt, kan 

en kors-fallstudie skapas vars slutsatser kan appliceras på flera fall inom den 

institutionella lokaliseringen (Yin, 2009; Denscombe, 2016). Alltså kan resultaten från 

våra fall antas stämma överens med övriga ledande byråer som tillhör samma kategori 

(Yin, 2009; Ejvegård, 2009).  

4.2 Datainsamlingsmetod - intervjuer 

En tänkbar datainsamlingsmetod till denna studie hade varit att utföra deltagande 

observationer då de hade gjort det möjligt för oss att samla information om hur praktiken 
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ser ut och hur etiska koder används som styrverktyg i den naturliga miljön (Denscombe, 

2016). Observationer hade gett svar på vad som verkligen sker i praktiken, till skillnad 

från intervjuer där vi istället får svar på vad människor säger sker och vad de säger att de 

gör. Nackdelen med observationer, som även blev avgörande i vårt val av 

datainsamlingsmetod, är att de är väldigt resurskrävande. Med tanke på den begränsade 

tid vi har och storleken på detta projekt hade vi inte hunnit samla in tillräckligt med 

information genom observationer utan valde istället att använda oss utav intervjuer som 

datainsamlingsmetod till vår primärdata, det vill säga den empiri vi har skapat. Genom 

att intervjua flera personer på samma företag blir den uppfattning vi skapar oss om hur 

arbetet inom organisationen ser ut baserad på flera källor, varpå vi gör antagandet att det 

respondenterna säger sker även är vad som sker i praktiken. Enligt Denscombe (2016) är 

kvalitativa intervjuer särskilt lämpliga när fenomen som man inte har så mycket kunskap 

om ska undersökas. Metoden passar sig särskilt väl då vi inte funnit tidigare forskning om 

hur säkerställandet av revisorns oberoende ser ut eller i vilken grad byråerna använder sig 

utav etiska koder. Syftet med att genomföra kvalitativa intervjuer är att 

intervjupersonerna ska ge långa svar med detaljerade och djupa beskrivningar 

(Denscombe, 2016; Bryman, 2011).  

 

Vidare var intervjuerna semistrukturerade då det fanns en utformad intervjuguide som vi 

utgick från. Dock gavs det utrymme för att intervjufrågorna kunde ändras och att nya 

frågor kunde läggas till under intervjuns gång, vilket kan bjuda in intervjupersonen att 

utveckla sina idéer i en naturligare och mer djupgående konversation (Denscombe, 2016). 

Enligt Alvehus (2013) bör frågorna vara öppna och få i antal för att istället tillåta 

spontana följdfrågor. Strukturen på intervjuerna lämpar sig för vår studie både i den 

bemärkelsen att vi söker en djupgående förklaring, men även eftersom vi funnit 

begränsad forskning kring fenomenet och därmed inte har någon tidigare teori att utforma 

frågorna från (Bryman, 2011).  

4.3 Val av respondenter 

För att förstå hur arbetet med de etiska koderna ser ut på revisionsbyråerna, och för att 

utforska såväl implementeringen som introduktionen av koderna, behövde empiri skapas 

från olika led inom organisationerna. Därmed gjordes ett strategiskt urval av respondenter 
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som vi ansåg skulle bidra till så uttömmande information som möjligt och bidra till olika 

uppfattningar beroende vilken befattning de har och hur länge de varit verksamma 

(Alvehus, 2013). Ambitionen var att komma i kontakt med såväl nyanställda 

revisionsmedarbetare i organisationerna, som någon som har jobbat inom respektive 

organisation ett tag samt någon med en ansvarsposition. Valet motiveras genom behovet 

av individer med olika roller och olika verksamhetslängd på byråerna. Genom att ta hjälp 

av etablerade kontakter fick vi kontakt med intervjupersonerna, ett så kallat snöbollsurval 

(Alvehus, 2013). Dock var många revisionsmedarbetare högt belastade under perioden 

varpå det var svårt att få tag i de önskade respondenterna. På GT fick vi kontakt med en 

nyintroducerad revisorsassistent, en som har arbetat ett tag och en som arbetar som 

auktoriserad revisor samt revisionsledare. På EY fick vi kontakt med en revisorsassistent 

och en som arbetar med just oberoendefrågor och stöttar anställda i deras arbete. Då det 

visade sig att revisorsassistenten på EY inte hade gått den vanliga rekryteringsprocessen 

tog vi kontakt med ytterligare en revisorsassistent för att komplettera informationen om 

hur rekryteringen på EY går till. Följande intervjuer har genomförts: 

 

Tabell 1. Information om genomförda intervjuer 

Revisionsbyrå Respondent Intervjutid Datum Datainsamlingsmetod 

Grant Thornton A 45 minuter 2018-05-03 Ljudinspelad intervju 

Gant Thornton B 35 minuter 2018-05-03 Ljudinspelad intervju 

Gant Thornton C 40 minuter 2018-05-04 Ljudinspelad intervju 

Ernst & Young D 70 minuter 2018-05-17 Ljudinspelad telefonintervju 

Ernst & Young E 55 minuter 2018-05-08 Ljudinspelad intervju 

Ernst & Young F  2018-05-18 Kompletterande mailkontakt 

Totalt 6 st    

 

4.4 Intervjuguide 

För att kunna få svar på studiens forskningsfrågor om hur revisionsbyråerna arbetar med 

att säkerställa revisorns oberoende, hur etiska koder introduceras och kommuniceras och 
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ifall organisationerna har några system för arbetet har intervjuguider arbetats fram som 

stöd till intervjuerna. Med tanke på urvalet av respondenter har två intervjuguider tagits 

fram där frågorna anpassades beroende på vem som skulle besvara dem. En användes till 

de respondenter som inte har någon ansvarsposition (se Bilaga 1) och en till de 

respondenter som har det (se Bilaga 2). Båda intervjuguiderna inleds med några 

grundläggande samt övergripande frågor för att inleda en konversation. De övergripande 

frågorna var även ämnade att ge en bild av respondentens roll och position i 

organisationen, men även för att få en bild av vilka begrepp som är specifika för 

respondenten samt företaget när det gäller detta ämnet. Vi ville inledningsvis att 

respondenten själv skulle berätta så mycket som möjligt om hur arbetet med att 

säkerställa revisorns oberoende ser ut för att sedan kunna plocka upp och utveckla 

följdfrågor utifrån den information vi skulle få. Därefter följde frågor utformade efter 

studiens teoretiska referensram för att kunna samla information som kan svara på syftet 

med studien. Frågorna utformades med öppenhet och nyfikenhet för att lämna utrymme 

för nya följdfrågor under intervjuns gång. Då en av respondenterna efterfrågade 

intervjufrågorna i förväg utformades även ett intervjuunderlag som skickades ut till 

respondenterna i förhand där endast områden och ambitioner beskrevs (se Bilaga 3). 

Genom att göra detta höll vi en god ton mot respondenterna samtidigt som vi inte gav full 

möjlighet för dem att förbereda sina svar. Motiveringen till att inte ge ut intervjuguiden är 

dels att vi själva skulle ha möjlighet att ändra frågorna under intervjuernas gång utan att 

respondenten skulle bli förvirrad och tappa bort sig, dels att respondenterna inte skulle 

kunna förbereda förskönande svar eller låsa sig fast vid guiden.  

4.5 Forskarens roll 

Enligt Denscombe (2016) behöver en forskare reflektera över sin egen påverkan på 

slutresultatet. Den så kallade intervjuareffekten belyser att intervjuarens personliga 

identitet kan påverka utformningen av intervjufrågorna samt vilka följdfrågor som ställs, 

och därmed även utfallet av datan. Då intervjun sker ansikte mot ansikte innebär effekten 

vidare att vad forskarens personliga identitet betyder för den som intervjuas påverkar 

intervjupersonens tillit och ärlighet gentemot forskaren, och därmed hur mycket 

information respondenten är villig att utelämna (Denscombe, 2016; Ahrne & Svensson, 

2012). Denscombe (2016) menar även att intervjuarens identitet kan få större betydelse 
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när intervjun innefattar känsliga frågor och att de i vissa fall kan inta en försvarsställning. 

I dessa fall tenderar intervjupersoner svara så som de tror att forskaren förväntar sig att de 

ska svara istället för deras faktiska uppfattningar (Denscombe, 2016). Med detta i åtanke 

kan det antas att det föreligger en risk att intervjupersonerna anser att etik är ett känsligt 

område, och att de skulle kunna förfina bilden av företagets etiska åtaganden och 

arbetseffektivitet. Det finns även en risk att respondenterna har en förutfattad mening om 

vår kunskap och kompetens inom både ämnet samt att vara i positionen som intervjuare 

eftersom vi är studenter. Vi kan inte i förväg ändra någons förutfattade mening, men 

däremot har vi inför intervjuerna vara tydliga med vad vår studies syfte är samt visat att vi 

exempelvis förstår att innehållet i byråernas interna etiska koder är något som de inte 

alltid får diskutera med utomstående personer. På så sätt har vi visat att vi är pålästa. Det 

har vid några tillfällen under intervjuerna hänt att respondenten antingen antagit att vi inte 

vet något när vi faktiskt gör det eller antagit att vi vet något som vi inte gör. Detta har 

hanterats genom att vi varit beredda på att ställa följdfrågor ämnade att ge oss och 

respondenten en bättre förståelse.   

4.6 Etiska beaktande 

Denscombe (2016) argumenterar för följande fyra principer som bör beaktas vid 

forskning som berör människor: att de deltagande individernas intresse skyddas, att 

frivilligheten och samtycke för deltagandet garanteras, att falska löften undviks och att 

forskningen följer vetenskaplig integritet samt lag (Denscombe, 2016). Innebörden blir i 

denna studie att intervjupersonerna informeras inför intervjuerna att den information de 

väljer att lämna är frivillig, att samtycke säkerställs innan intervjuerna spelas in, att 

hänsyn tas till gällande personuppgiftslag och att de har förstått syftet med studien och 

hur materialet kommer användas. Vi kommer även ta hänsyn till dataskyddsförordningen 

som från och med 25 maj 2018 gäller som lag i alla EU:s medlemsländer då den innebär 

förändringar för de som hanterar personuppgifter samt stärkta rättigheter för den enskilde 

gällande den personliga integriteten (Datainspektionen, u.åa). Med personuppgifter menas 

all sorts information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person, vilket är 

sådana uppgifter som vi kommer behandla i arbetet med vår studie, exempelvis när vi 

producerar vår data via intervjuer (Datainspektionen, b). Slutligen har det under 

uppsatsens gång framkommit att flera byråer har policys om huruvida de får delta i denna 
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sorts intervjuer samt hur mycket information de får ge ut. Även detta har vi behövt ha i 

åtanke vilket har inneburit att vi varit transparenta med vad vårt syfte är, erbjudit 

respondenterna anonymitet, ett intervjuunderlag samt möjligheten att få läsa uppsatsen i 

efterhand. Vi har givits tillåtelse att använda företagens namn i uppsatsen men har valt att 

hålla respondenternas namn anonyma, eftersom deras namn inte tillför något till studien. 
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5 Fallpresentation 

I följande kapitel presenteras våra två fall, Grant Thornton och Ernst & Young, som är två 

av de ledande revisionsbyråerna i Sverige. Först förmedlas bakgrundsinformation om 

fallen och dess respondenter för att sätta perspektiv på deras verksamheter. Sedan 

presenteras den empiri som skapats utifrån intervjuerna genom att beskriva vilka 

dokument byråerna använder sig utav internt, hur dessa vävs in i rekryteringsprocessen 

för att hitta rätt personer, hur personalen introduceras i området samt hur arbetet med 

oberoendet ser ut i praktiken. 

5.1 Fall 1 - Grant Thornton 

Nedan presenteras Grant Thornton och de tre respondenterna som representerar företaget 

i studien.  

5.1.1 Presentation av företaget och respondenterna 

Grant Thornton är en del av Grant Thornton International Limited som är en av världens 

ledande paraplyorganisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och 

konsultföretag och återfinns i 130 länder världen över. I Sverige är GT den ledande byrån 

för entreprenörer och entreprenörsföretag och brinner för att vara med på kundernas 

utvecklingsresa genom att hjälpa dem frigöra sin potential att växa. På så sätt verkar GT 

för ett välmående svenskt näringsliv (Grant Thornton, 2018a). 

 

Respondent A är auktoriserad revisor sedan fem år tillbaka men har varit verksam inom 

GT i tio år. Respondenten är även uppdragsansvarig vilket innebär att vara ansvarig för 

sina egna uppdrag och utöka sin volym av kunder. Som uppdragsansvarig är det även 

hennes ansvar att se till så att rutiner, regler och kontroller för att säkerställa oberoendet 

inför varje uppdrag följs. Utöver detta är A även revisionsledare på kontoret vilket 

innebär att hon ansvarar för att kontorets anställda följer rutiner, programvaror, policys 

och mallar samt förmedlar alla nyheter inom organisationen och branschen ut till 

kontoret. Alla revisionsledare från samtliga kontor har kontinuerliga telefonmöten där A 

får den information som ska distribueras ut till övriga medarbetare. Vidare har respondent 

A även personalansvar för de som inte är partners och håller lönesamtal, uppföljnings-

samtal och utvecklingssamtal med dessa samt ser till så att de får rätt utbildningar. 
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Respondent B började på GT för lite drygt två år och arbetar idag som audit assurance 

vilket innebär att han inte är auktoriserad utan är revisorsassistent och hjälper främst 

revisorer med revisionsuppdrag, men sköter även vissa uppdrag själv. Arbetsuppgifterna 

består bland annat av att hjälpa revisorn med förberedelserna till ett uppdrag vilket 

exempelvis innefattas av att kontrollera och fylla i dokument för att säkerställa att 

revisionsteamet är oberoende. Även respondent C arbetar med oberoendet på den nivå att 

hon som revisorsassistent förbereder dokument och håller en dialog med revisorn om 

oberoendet, även om det är den auktoriserade revisorn som tar ställning och skriver under 

på det. Respondent C tog sin examen för ett år sedan och hade sin introduktion som 

Junior associate på GT för knappt ett år sedan. 

 

Figur 2. Sammanfattande presentation av GT och respondenterna i fall 1 

 

5.1.2 Presentation av GT:s etiska koder 

GT:s interna risk management-avdelning har utvecklat en företagsspecifik handbok, eller 

managementbok som respondent A benämner den. Handboken är ett internt dokument 

som vi inte får ta del av, men däremot visar hon innehållsförteckningen och förklarar att 

den inte bara berör oberoendet utan innefattar olika kapitel för olika delar av arbetet, hur 

dessa går till och vilka arbetsstöd som finns för varje del. De olika kapitlen kan 

exempelvis handla om penningtvätt, godkännande och bibehållandet av kunder, vilka 

Grant Thornton l An instinct for growth 

✓ Fokus på kundnytta      GT Sverige     GT Globalt 
✓ Sveriges bästa arbetsplats 2017    Netto: 1368 miljoner SEK  4,8 miljarder USD 

✓ Verkar för ett välmående näringsliv i Sverige 1 112 medarbetare   47 000 medarbetare 

 

Respondent A Respondent B Respondent C 

Auktoriserad revisor 

Revisionsledare 

Personalansvar 

 

Audit assurance 

Revisorsassistent 

Junior acossiate 

Revisorsassistent 

Anställd i 10 år Anställd i 2 år Anställd i 1 år 
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kunder de riktar sig mot, revisorns oberoende, integritet och objektivitet, tystnadsplikt och 

sekretess eller disciplinära åtgärder. A förklarar att: 

 

Vi har ju inte etiska koder precis, utan vi arbetar ju efter IESBA [...] som då också är 

delvis översatta i FAR:s samlingsvolym, det är liksom den vi utgår ifrån och sen har vi 

gjort en handbok som är GT-specifik men som i grunden bygger på de andra, FAR och 

IESBA.  
 

Respondent B kallar det att de nationella och internationella etiska koderna har letts ner 

till “GT-nivå” och in i de standarder som ingår i handboken.  

 

Vidare har Grant Thornton fyra framgångsfaktorer som är framtagna för att plägla 

organisationens kultur och verka som en kompass i arbetet framåt. Tillsammans har de 

anställda enats om att företagets kultur bygger på att sträva efter glädje i vardagen, att alla 

är ansvarstagande, skapar goda relationer och verkar för förnyelse och förbättring (Grant 

Thornton, 2018b). Respondent A beskriver hur hon ingick i en grupp där en person från 

varje kontor var med och tog fram vad de tror gör GT:s kunder och medarbetare nöjda, 

vilket resulterade i ett urval faktorer. Respondent B beskriver hur GT:s fyra värdegrunder 

arbetades fram under en get together i Malmö där samtliga medarbetare i Sverige 

medverkade, och syftar då till samma framgångsfaktorer och säger att de är “lite som 

code of conduct”. Även respondent C tar upp faktorerna men benämner dem som 

etikkoder.  

5.1.3 Etikkodernas tillgänglighet 

“Så fort jag sätter mig vid en dator och klickar upp nätet så kommer jag till “insidan” och 

där finns allt, en central som vi utgår från” berättar respondent B. De etiska koderna i 

form av handboken och framgångsfaktorerna finns tillgängliga på företagets intranät 

tillsammans med arbetsstöd och checklistor till olika arbetsmoment. Respondent C 

förklarar att “det finns en sökfunktion så om man skriver typ koder så kommer det upp, 

det är jättelätt att hitta där” när hon pratar om insidan. Handboken beskrivs av samtliga 

respondenter vara skriven på lättläst svenska men att den sedan hänvisar till lagtext i varje 

kapitel så att man vet vart man kan vända sig för att fördjupa sig i området. 
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För att göra framgångsfaktorerna synliga och lättillgängliga finns de överallt, på toaletten, 

på intranätet, i hörnet på PowerPoint-presentationer och i årsredovisningen. Många har 

dem framför sig på sin arbetsplats och man talar om dem på möten. “De sitter överallt, till 

och med på toaletten, inmatat i alla!” uttrycker respondent A. 

5.1.4 GT:s rekryteringsprocess 

I intervjuerna framkommer det att rekryteringsprocessen sköts av personalavdelningen i 

Stockholm, så kallad Human Resources (HR). Respondent A har dock god insikt i vad 

den innebär och beskriver hur processen och urvalet går till. Respondent B och C bidrar 

med en förklaring till hur processen gick till när de anställdes. Först och främst skapar 

HR-avdelningen jobbannonserna och sedan rankar de ansökningarna genom att jämföra 

dessa med GT:s värderingar, arbetssätt och kultur för att hitta medarbetare som passar in i 

företaget. Det är även HR som tar första kontakt då intervjuaren väver in frågor om 

värderingar och arbetssätt för att skapa sig en uppfattning om kandidaten samt huruvida 

den anses passa in i organisationen. Men redan innan den första intervjun har de sökande 

kandidaterna fått genomgå tester som HR kan ha som underlag vid intervjun. Respondent 

B förklarar att det första testet han fick genomgå var ett personlighetstest och det andra 

testet beskriver han som “ett slags test med fem moduler där du så fort som möjligt skulle 

göra så mycket rätt som möjligt”. Respondent A förklarar att det man testar är analytisk 

och numerisk förmåga, något som anses vara viktigt inom revisionsyrket. Efter att ha 

gjort både personlighetstest och kunskapstest håller HR en skypeintervju med kandidaten. 

Respondent A beskriver dessa intervjuer enligt följande: 

 

Genom deras frågor får de fram om de passar in i vår organisation. Vi är en platt 

organisation som är väldigt öppen och alla frågar varandra, så de ställer lite frågor som 

kan visa på om personen har en samsyn i detta. Vi har fyra framgångsfaktorer som vi 

arbetar efter som de väver in för att se om de sakerna stämmer överens med personen i 

fråga. 

 

Även respondent C poängterar att GT:s värderingar vävs in i rekryteringsprocessen när 

hon berättar att: 

 

Det sa de ju till mig på mitt första utvecklingssamtal, att det är de viktigaste de går 

på när de anställer, att de går efter personligheten och att man ska passa in på 

GT:s värderingar, det är de som kommer i första hand. 
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Går man vidare från HR-intervjun får man därefter gå på en andra intervju på kontoret, 

vilket blir det sista steget innan anställning. 

5.1.5 Introduktionen av oberoendearbetet, etiska koder och värderingar 

Den första introduktionen som de nyanställda får gällande det arbete, de regler och de 

rutiner som byrån har kring säkerställandet av revisorns oberoende ges i form av 

utbildningar som följs upp av digitala test. Som nyanställd beskriver respondent B och C 

att de fick åka iväg på utbildningar i Stockholm tillsammans med andra medarbetare som 

befann sig på samma stadie i sin anställning. Det var flera olika utbildningar och 

revisorns oberoende var ett av de ämnen som berördes, men det var inte en utbildning 

som handlade enbart om det ämnet. De som höll i utbildningarna var personer med 

erfarenhet inom branschen och de gav en del skräckexempel ämnade att ge de nya 

medarbetarna en förståelse för de risker som finns i deras arbete, som kan påverka 

revisorns oberoende.  

 

Vid kontraktsskrivning får de nyanställda skriva under både ett sekretessavtal och en 

uppförandekod om vad som anses accepterat beteende eller ej inom organisationen. 

Respondent C berättar följande om den första introduktionen till företagets arbetssystem 

som hon fick vid kontraktsskrivningen: 

 

Jag fick en hel bibba med typ våra förmåner och lite att läsa på. Och sen fick man även en 

inloggning till någon sådan portal, så man fick en app som man kunde logga in så då 

kunde man ju läsa lite om viktiga kunder och om olika avdelningar och vilka produkter 

som finns. Det var väldigt häftigt ändå, man har ju ingen aning egentligen så då är det ju 

jätteroligt. 

 

Respondent C förklarar enligt ovanstående citat att nyanställda får en inloggning till 

byråns intranät som de kallar för insidan, “det är typ som google” säger hon, samt en app 

där viktig information och dokument som behövs i deras dagliga arbete finns. 

 

Respondent B beskriver att deras arbete handlar mycket om learning by doing, de får 

alltså en utbildning som grund men ju mer de arbetar i programmen som är utvecklade 
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just för byrån desto mer lär de sig. Med andra ord blir det en slags automatisk 

introducering till de regler som finns angående revisorns oberoende. 

5.1.6 GT:s arbete kring revisorns oberoende i praktiken 

Respondent A förklarar hur de arbetar med de etiska koderna på kontoret för att 

säkerställa revisorns oberoende som “man jobbar ju med det dagligen, men man jobbar 

kanske inte med de etiska koderna i sig, man jobbar med sakerna i dem men inte just med 

vår handbok kanske”. Med uttrycket menar hon att man dagligen jobbar med 

oberoendefrågor. 

 

Det är när byrån får in nya uppdrag som arbetet med att säkerställa revisorns oberoende 

sätts igång. Det är upp till varje uppdragsansvarig att se till att rutinerna följs och det 

första steget är en så kallad conflict check. Respondent A förklarar rutinerna kring denna 

conflict check enligt nedan: 

 

Då ska man skicka ut att man har fått ett intresse för att få in detta bolag, och sedan ska 

bolaget vara med i mailet och vilka som sitter i styrelsen, så ska jag skicka ut det. Finns 

det någon som har ett finansiellt intresse, eller familj eller släkt, har något med bolaget 

eller styrelsemedlemmarna att göra så måste de meddela det till den som skickat ut mailet 

[...] all denna dokumentation ska ju in i vårt system, och har jag inte gjort denna koll så 

kan jag inte gå vidare till steg två. 

 
 

När den potentiella kunden är ett företag på lokal nivå innebär detta att ett mail med 

information om företaget och dess styrelse skickas ut till alla uppdragsansvariga på byrån. 

Är det istället ett uppdrag där klientföretaget har sin verksamhet även i andra delar av 

landet ska det göras en nationell conflict check där mailet går ut till hela landets 

uppdragsansvariga. Det kan även vara så att en del av klientens verksamhet är 

internationellt ägt och då ska det gå ut till hela Grant Thornton international via ett 

speciellt nätverk. Om det gäller uppdrag inom den finansiella sektorn ska det gå till en 

annan grupp för utvärderande som sitter i Stockholm där det görs en mer grundlig 

genomgång av uppdragen innan de kan accepteras. Denna conflict check görs varje år för 

så kallade “riskuppdrag”, det vill säga exempelvis noterade företag, medan det för andra 

uppdrag görs då det sker en förändring, exempelvis när företaget har nytt ägande eller nya 

styrelseledamöter.  
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Inför varje uppdrag används den analysmodellen som återfinns i revisorslagens 21a§ i 

form av en slags checklista där det anges vilka som är medarbetare i revisionsteamet för 

uppdraget. Här svarar man även Ja eller Nej på frågor angående omständigheter som kan 

utgöra jäv och hot mot oberoendet för att avgöra om man kan anta uppdraget eller ej. 

Nedan ger respondent A en djupgående förklaring till hur arbetet med analysmodellen ser 

ut: 

Den måste göras inför varje uppdrag. Så den gör man vid planeringsstadiet, antag om man 

kan ta uppdraget eller inte och fyller då i om man är självständig, opartisk, tillhandahåller 

mer än en tjänst, skriver vilka motuppdrag vi har. Vissa av våra uppdrag är det vi kallar 

kombiuppdrag där vi sköter från den löpande bokföringen och bokslut av de som sitter 

med redovisning och sen granskar jag det till exempel, då måste vi ha dokumenterat att de 

som sköter redovisningen absolut inte får ingå i revisionsteamet för då blir det problem 

med jäv, så detta dokumenteras i analysmodellen och sen görs revisionen och sen i slutet 

gör man en avslutande del i analysmodellen för det kan ju vara så att under revisionens 

gång så upptäcker man att där är något som skulle kunna påverka och då måste man ta 

ställning till det igen. Det är en väldigt viktig del och något som man ofta tittat väldigt 

mycket på i kvalitetsgranskningarna. 

 

Detta dokument länkas sedan in i ett program som kallas VIS där det även står 

instruktioner som kan innebär att man vid ett nytt uppdrag exempelvis ska kolla upp 

företaget i databasen Infotorg för att se vilka som sitter med i styrelsen.  

 

Vikten i att allt dokumenteras är också något som framkommer av intervjuerna, 

exempelvis det som skrivs in i analysmodellen, och att denna dokumentation är en viktig 

del av byråns arbete för att säkerställa revisorns oberoende. Vart tredje år sker en 

granskning av byråns interna kvalitetsnämnd då de kontrollerar och går igenom all 

dokumentation i ett slumpmässigt utvalt uppdrag och ser till att allt har gjorts både enligt 

revisorslagen samt de interna reglerna och policys. Oberoendet och analysmodellen är då 

en del av den granskningen. 

 

Om det skulle vara något som medarbetarna undrar över eller om något problem skulle 

uppstå i deras dagliga arbete så beskriver samtliga respondenter att de i första tar hjälp av 

varandra. Samtliga respondenter beskriver att GT är en väldigt platt och prestigelös 

organisation, att det är ett väldigt öppet klimat och att man kan gå och fråga vem som 

helst. Respondent B förklarar att: 
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Är det något som är nytt för en så är det oftast så att man hör med någon annan på 

kontoret hur det funkar eller vart man kollar upp det och ofta får man då någon liten fin 

förklaring från en medarbetare [...] det är inte så att jag går in och läser om det är något 

jag undrar utan då hör man med någon annan om ”hur borde jag tänka här” utan man 

förlitar sig på de som har jobbat här i kanske 20 år liksom. 

 

Om problemet inte kan lösas mellan kollegorna så har GT en Risk Management-avdelning 

vars uppgift är att utveckla rutiner med avsikt att minimera de risker som finns för 

medarbetarna samt att fungera som en stödfunktion.  

5.2 Fall 2 – Ernst & Young 

Nedan presenteras Ernst & Young och de tre respondenterna som representerar företaget i 

studien.  

5.2.1 Presentation av företaget och respondenterna 

Även EY är en av Sveriges samt världens ledande revisionsbyråer och är verksamma i 

över 150 länder (Ernst & Young, u.åa). EY har en global ledning som arbetar för att hela 

organisationen ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre för dess 

medarbetare, kunder och de samhällen de verkar i. Med de tjänster och den insikt som EY 

erbjuder vill organisationen skapa förtroende och en hållbar tillväxt på finansmarknader 

och ekonomier världen över (Ernst & Young, u.åb). 

 

Respondent D är auktoriserad revisor i grund och botten och har varit verksam inom de 

flesta av de ledande revisionsbyråerna sedan 1983 och inom EY i ungefär 20 år. Idag går 

han under titeln som Country Independence Leader och har de senaste 10-13 åren arbetat 

mycket med oberoendefrågor. I respondentens roll arbetar han mycket med 

riskmanagement vilket innebär att se till så att system och utbildningar hela tiden 

utvecklas, att de anställda följer de policys som EY har samt agera som en support i 

frågor om oberoende och etik.  

 

Respondent E började på EY efter sin examen och har arbetat som assurance associate på 

byrån sedan knappt ett år tillbaka. Titeln innebär att han jobbar som revisorsassistent åt de 

auktoriserade revisorerna där han behandlar oberoendet i planeringsstadiet inför varje nytt 
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uppdrag. E arbetar med alla möjliga bolag, men främst mindre bolag. Ibland har han 

ansvar för egna uppdrag och ibland arbetar han i team. Respondent F som har använts för 

kompletterande frågor om hur rekryteringsprocessen ser ut för en anställd arbetar också 

som revisorsassistent sedan ett halvår tillbaka. 

 

Figur 3. Sammanfattande presentation av EY och respondenterna i fall 2 

 

5.2.2 Presentation av EY:s etiska koder 

Av intervjun med respondent D framkommer det att EY har en policy som de benämner 

EY key policy, vilken beskrivs som i princip en kopia av det som står i IESBA:s etikkod 

som de i sin tur har skapat en guide utefter. “Det är viktigt att alla har en likartad policy 

och inte gör olika saker men sen kan man ju tolka den på olika sätt”, förklarar D när han 

beskriver att alla byråer inom branschen är bundna till samma regelverk men att guiden är 

tolkad och utformad av och för EY. Denna guide är framtagen som ett stöd i det dagliga 

arbetet för att förklara hur policyn ska tolkas samt användas i olika situationer och 

presenteras i ett 700 sidor långt dokument och utvecklas konstant efter hand.  

 

Av de båda intervjuerna framkommer det även att EY har en code of conduct som de 

arbetar efter och som är samma för hela globala EY och är därmed tillgänglig på 

engelska. Respondent D förklarar att: “det gäller inte bara oss utan alla stora byråer, eller 

alla byråer har en etikram som baserar sig på IESBA”. Koden presenterar fem kategorier 

Ernst & Young l Building a better working world  

✓ Global ledning        GT Sverige    GT Globalt 
✓ Sveriges bästa revisionsbyrå 2015     Netto: 3,9 miljarder SEK 31,4 miljarder USD 

✓ Syfte: att affärsvärld och arbetsliv fungerar bättre  2 700 medarbetare  250 000 medarbetare 

 

Respondent D Respondent E Respondent F 

Country Independence Leader 

Auktoriserad revisor 

 

Assurance acossiate 

Revisorsassistent 

Audit acossiate 

Revisorsassistent 

 

Anställd i 20 år Anställd i 1 år Anställd i 6 mån 
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som var och en innehåller guidande riktlinjer som EY ska arbeta efter i varje uppdrag. I 

etikramen förklaras arbetssätt utifrån EY:s värderingar utifrån kategorierna working with 

one another, working with clients and others, acting with professional integrity, 

maintaining our objectivity and independence och respecting intellectual capital. Deras 

code of conduct är ungefär 15 sidor och förmedlar såväl hur de anställda ska arbeta för att 

upprätthålla integritet, objektivitet och oberoende som hur de ska förhålla sig till lagar 

och regler. Respondent E berättar även hur en del av punkterna i deras code of conduct 

presenteras i ett antal “budord” som är uppsatta på tavlor på kontoren. 

 

Vidare är revisorslagens analysmodell återkommande i intervjun med respondent E när 

han berättar om de dokument som används för säkerställandet av oberoendet i det dagliga 

arbetet. Analysmodellen förklaras av båda respondenterna som en checklista som fylls i 

och där frågor besvaras.  

5.2.3 Etikkodernas tillgänglighet 

Respondenterna menar att allting, alla dokument och all information finns tillgängligt på 

EY:s interna webbsida, även kallad learning platform. Här kan de anställda hitta 

organisationens code of conduct, deras policy, guide med mera. Då guiden är ungefär 700 

sidor lång förväntas inte medarbetarna kunna allting utantill, men den finns tillgänglig för 

dem att söka i på intranätet. Respondent D förklarar det som att EY i alla fall ger sina 

anställda en möjlighet att få kunskap men att arbetet handlar mycket om self service. Med 

andra ord ges den information som behövs för att de anställda ska kunna utföra sitt arbete 

men det är upp till dem själva att faktiskt använda informationen och de hjälpmedel som 

finns. Vidare finns de värderingar som är en del av företagets code of conduct inte bara 

tillgängliga över datorn utan finns även uppsatta som tavlor på kontoren för att vara väl 

synliga och lättillgängliga.  

5.2.4 EY:s rekryteringsprocess 

EY:s rekryteringsprocess beskrivs av respondenterna som ganska omfattande. Enligt 

respondent F börjar processen med att kandidaterna som sökt jobbet får göra olika tester, 

“både logiskt mattetest och engelskatest”, förklarar respondent E, samt ett 

personlighetstest innan första intervjun med HR-avdelningen. Testerna innebär att 
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personen i fråga får svara på olika påstående och är ämnade att ge HR en bild av 

kandidatens personlighet inför intervjun där de går igenom resultatet av testen. 

Respondent E ger exemplet att utifrån testerna kan det visa att kandidaten är dålig på att 

ta kritik och då får personen i fråga svara på om den håller med om påståendet. Gör man 

bra ifrån sig där så går man vidare och får göra en intervju på kontoret där de enligt EY:s 

hemsida vill låta kontoret lära känna personen för att få en uppfattning om dess 

egenskaper, styrkor och intressen. 

 

Respondent E fick frågan om han nu i efterhand kunde se en koppling mellan de EY:s 

värderingar och de frågor som ställdes under personlighetstestet, och svarade att “ja det 

gör jag, jag trivs ju liksom [...] så någonstans där hade jag väl rätt i att jag trodde att jag 

skulle passa in här”. Respondent D belyser hur viktigt det är för EY att attrahera rätt 

personer som söker jobben och då är det viktigt att dessa personer stämmer in på 

företagets värderingar. D säger att: “Vårt koncept bygger väldigt mycket på att vi måste 

ha väldigt aktiva medarbetare, kunskapstörstiga medarbetare som verkligen vill snappa 

upp det här och förstå det här själv”. Det som D säger kan jämföras med vad EY skriver 

på sin hemsida om vilka egenskaper de söker, vilket exempelvis är personer som 

utmärker sig, har integritet, respekterar andra, jobbar bra i team och som har energi, 

entusiasm och mod att leda (Ernst & Young, u.åc). 

5.2.5 Introduktionen av oberoendearbetet, etiska koder och värderingar 

I samband med kontraktskrivning får de som ska anställas av EY skriva på en 

oberoendebekräftelse samt ett sekretessavtal och respondent E nämner att han i samband 

med detta även fick en utskrift av EY:s code of conduct som han uppmanades att läsa. 

Därefter måste nyanställda genomgå en obligatorisk training som innebär att de går en 

utbildning på 1,5 - 2 timmar för att se till att nyanställda tar del av vad som gäller när det 

kommer till bland annat oberoendet och respondent D säger “vi har en ganska tuff attityd, 

så har de inte gjort det här så sitter man på reservbänken tills man har gjort den, så där 

fångas alla upp”. Denna utbildning måste alltså alla göra och den bevakas. Som en årlig 

uppföljning får de anställda gå en webbaserad skypekurs varje år där de måste svara på en 

del frågor utifrån givna exempel på situationer där oberoendet är en del av utbildningen. 
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Av intervjuerna framkommer även att nyligen anställda får åka iväg på en 

introduktionsvecka. Respondent E berättar att han, tillsammans med 700 andra 

nyanställda på EY i norden, fick åka iväg på en introduktionsvecka i Spanien samt att 

hans uppfattning var att “veckan är ju egentligen för att vi ska få samma bild av EY, för 

att sprida samma budskap om vad EY är liksom [...] pumpa in hur EY fungerar”. På plats 

under E:s introduktionsvecka var även styrelsen för EY. Respondent D förklarar att det 

under denna vecka finns vissa saker som bara måste vara med, vissa programpunkter och 

att etik samt oberoende är en sådan punkt. E uttrycker: “Visst det funkar ju för man blir ju 

lite hjärntvättad efter en vecka där och lyssna på dem liksom”, om veckan i Spanien. 

Nyanställda går även på en introduktionsdag vilken respondent E beskriver som en dag 

ämnad att visa dem hur EY fungerar. “Vi sitter ju inte och läser de här standarderna utan 

det är mer hur det fungerar i praktiken”, säger E när han berättar om introduktionsdagen. 

5.2.6 EY:s arbete kring revisorns oberoende i praktiken 

Enligt respondent D handlar arbetet på EY mycket om eget ansvar och egenkontroll men 

att organisationen arbetar för att förse personalen med rätt förutsättningar. Respondenten 

beskriver: 

 

Det är egentligen individerna själva som sätter mycket self learning kan man säga med 

oberoendet men nån ändå leder det hela och ser till att vi följer de policys vi har [...] EY 

har ju faktiskt sagt att som individ måste jag bära en börda, måste ha bra kunskap, det 

måste finnas bra verktyg, det måste finnas en bra guide så att man själv kan nå en rimlig 

nivå av kunskap kring oberoendefrågor för att det är så pass viktigt och det är så det 

fungerar i praktiken. 

 

Vidare förklarar respondent D att deras arbete bygger på olika processer och system som 

medarbetarna hela tiden arbetar med som tar upp de delarna av policyn som alltid behöver 

göras. D förklarar exempelvis att man under ett uppdrag hela tiden går in i ett speciellt 

acceptanssystem där uppdraget ska accepteras, där man tvingas ta ställning till ett antal 

frågor så att oberoendet säkerställs och där man slutligen ska ta ställningen till om man är 

fortsatt oberoende efter revisionen är gjord. Respondent E uttrycker att “när jag börjar ett 

uppdrag är ju egentligen det första jag gör att signa att jag är oberoende och det sista jag 

gör innan jag stänger uppdraget är att signa att jag fortfarande är oberoende”, som ett 

exempel på vilka system och processer deras arbete bygger på. E berättar även att de som 
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ska ingå i revisionsuppdraget håller planeringsmöten inför varje uppdrag där klienten i det 

nya uppdraget diskuteras.  

 

Om det uppstår en situation där revisorn är osäker på hur han eller hon ska ta ställning till 

oberoendet kan revisorn behöva gå in och läsa i guiden eller något av de andra dokument 

som finns tillgängliga på intranätet. Systemet är uppbyggt så att det inte går att klicka sig 

förbi någon utav de frågor som de måste ta ställning till eftersom all dokumentation måste 

göras på rätt sätt. Respondent E ger ett exempel där han förklarar att om man inte har 

signerat analysmodellen i rätt tid så blir man inte godkänd om dokumentationen för 

uppdraget granskas. Analysmodellen är ganska omfattande enligt respondent E och han 

menar att den blir en stor del av det han gör i det dagliga arbetet för att garantera sitt 

oberoende. Även D säger att analysmodellen blir en del av de system och processer som 

han nämnt innan eftersom även analysmodellen innebär att frågor besvaras i det löpande 

arbetet. Respondent D beskriver att “det är ju inte bara en guide utan det är lag, och det 

kopplas ihop så att där inte ska vara falluckor som gör att man inte uppfyller de svenska 

krav som finns” och menar att analysmodellens lagstadgade krav uppfylls genom att 

frågorna besvaras. Ett steg i analysmodellen är att inför varje uppdrag kontrollera om 

någon i revisionsteamet har en affärsrelation med någon på klientföretaget eller har någon 

närstående som arbetar där. Att säkerställa detta är enligt båda respondenterna upp till 

medarbetaren själv.  

 

Om en situation skulle uppstå där EY:s anställda är osäkra på hur de ska ta ställning till 

deras oberoende förklarar respondent D att all information som behövs går att hitta på 

intranätet, men att han självklart ändå får en hel del frågor angående detta eftersom det är 

en del av hans jobb. Respondenten förklarar att: 

 

Det finns inte massor av personal man kan fråga hela tiden utan här ska man själv 
kunna läsa och ta del av väldigt mycket av den här informationen och det är också 

så här vårt system har byggts upp, att det är self service för oss som anställda. 

 

Vidare är respondent E tydlig med att han under uppdragen först och främst vänder sig till 

kollegor på kontoret innan han hade tagit det till nästa steg eller nästa instans. 

Respondenten förklarar att genom att arbeta tillsammans med de som har jobbat på EY i 

20 år, och som har rutinerna och värderingarna i ryggraden, så smittar de av sig “så det är 
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nog mer praktiskt som det kommer till en snarare än att man teoretiskt lär in det”. EY:s 

arbete för att säkerställa oberoendet handlar mer om att lära sig saker praktiskt genom att 

arbeta i team och genom att systemen väver in innehållet av exempelvis analysmodellen 

snarare än att läsa i de faktiska dokumenten.  
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6 Analys 

I detta avsnitt analyseras den empiri som skapats genom intervjuerna kopplat till det som 

tagits upp i den teoretiska referensramen samt kompletterande forskning. Först definieras 

de studerade revisionsbyråernas etiska koder utifrån olika lager. Sedan utreds byråernas 

användning av de etiska koderna i praktiken, i rekryteringsprocessen, i system och 

processer, som ett styrsystem samt hur koderna görs effektiva. 

6.1 Mikro-, meso- och makrokoder på GT och EY 

Både GT och EY har något slags dokument som de benämner etiska koder eller code of 

conduct. I arbetet kring revisorns oberoende är det dock flera olika dokument som 

används, vilket gör att Kaptein och Schwarz’ (2008) teori om att en organisations koder 

kan delas in i olika lager är ett relevant alternativ för att förklara samt definiera de etiska 

koder som finns inom företagen.  

 

Vid en jämförelse av den indelning som tidigare gjorts av mikro-, meso- och makrokoder 

inom revisionsbranschen samt den bild som informationen från intervjuerna har gett, kan 

vi se en likhet mellan den uppfattning som fanns innan intervjuer och den som finns nu 

efter angående vilka koder som revisionsbranschen har att förhålla sig till. Båda företagen 

har internt utformade koder som kan placeras i kategorin mikrokoder. GT har exempelvis 

en handbok och EY har en intern guide som är specifika för deras organisation och finns 

tillgänglig som stöd i deras arbete. Gemensamt för företagen är även att deras interna 

dokument som tar upp oberoendet är baserat på IESBA samt FAR, alltså de meso- och 

makrokoder som tidigare nämnts. Byråerna arbetar med meso- och makrokoderna genom 

att föra in dem i sina egna mikrokoder. Det förekommer även att medarbetarna går direkt 

till källan där informationen kommer från, exempelvis boken FAR:s samlingsvolym. Att 

byråerna utvecklar sina egna mikrokoder i form av såväl företagsspecifika codes of 

conduct som guider kan vi koppla till personalstyrning eftersom organisationerna genom 

dessa hjälper medarbetarna att förstå vad som krävs av dem i en enklare form än IESBA 

och FAR (Merchant & Van der Stede, 2012). Respondent E förklarar EY:s code of 

conduct som att “det är inte en massa sidor text, utan man har gjort det lite mer lättläst för 

annars vet de att ingen kommer läsa dem, tror jag” vilket visar på att medarbetarna 

faktiskt uppfattar mikrokoderna som förenklade. Eftersom även de interna mikrokoderna 
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är baserade på koder som har förts in i svensk lag, så är de etiska koderna mer utformade 

som regler. Merchant och Van der Stedes (2012) förklarar att etiska koder som är 

utformade mer som regler styr medarbetarnas handlingar vilket tyder på att 

handlingsstyrning förekommer inom organisationerna.  

 

Det verktyg som används för att säkerställa revisorernas oberoende som är mest 

återkommande i intervjuerna, och därför kan ses som en stor del i företagens arbete, är 

analysmodellen. Som tidigare nämnts ingår analysmodellen i revisorslagens 21a§ (FAR 

Online, 2018a), det vill säga att den hör till svensk lag och är specifik för 

revisionsbranschen. Utifrån den synvinkeln är analysmodellen alltså en nationell och 

institutionell mesokod. Men då de typsituationer som beskrivs i analysmodellen är 

desamma som tas upp i IESBA hade vi även kunnat tolka den som en makrokod. 

6.2 Etiska koder styr rekryteringsprocessen 

Genom intervjuerna framgår det att värderingarna i de etiska koderna som finns inom var 

och en av byråerna vävs in redan i rekryteringsstadiet. Såväl respondent A som har 

personalansvar som respondent D som arbetar med etik och oberoendefrågor poängterar 

hur viktigt det är att hitta personer som passar in på respektive byrå, vilket i samband med 

rekryteringen görs genom intervjuer och tester. Respondent A förklarar att “värderingarna 

väver de in i skypeintervjuerna, i deras frågor får de fram om de passar in i vår 

organisation”, när hon berättar om HR:s intervjuer. Utifrån detta kan vi se en tydlig 

koppling till Merchant & Van der Stedes (2012) beskrivning av personalstyrning som 

innebär att man kan jämföra den potentiella kandidatens egna värderingar med företagets 

etiska koder och värderingar genom bakgrundskontroller och personlighetstester för att 

hitta rätt personal. Schwartz’ (2001) beskriver att det innebär en lägre risk att råka 

anställa potentiellt oetiska personer om man utför dessa tester och ur empirin framgår det 

hur viktigt det etiska tänket är inom branschen. Respondent D lägger stor vikt i att 

personalen måste ha ett etiskt tänk när han gör följande uttalande: 

 

Många är ju jätte duktiga och drivna i olika avseenden, men de passar inte hos oss därför 

att de inte har någon etisk kompass som jag brukar säga, det måste man ha, det är ett 

bihang och det tittar vi nog väldigt mycket på vid nyanställning. 
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Ur intervjuerna framgår det även att de båda byråerna ställer höga krav på personerna de 

anställer och respondent D beskriver inte bara att etik är en stor del av deras värderingar 

utan att etik även är en stor del av EY:s kultur och att den etiska kompassen krävs för att 

man ska trivas hos dem. I Merchant och Van der Stedes (2012) beskrivning av 

kulturstyrning förklarar de att gemensamma värderingar i ett företag utgör kärnan av den 

organisatoriska kulturen. Vi kan alltså se att de etiska koderna används i 

rekryteringsprocessen även genom kulturstyrning eftersom att rekrytera personer vars 

värderingar stämmer överens med organisationens värderingar skapar en homogen kultur  

(Merchant & Van der Stede, 2012). Det faktum att det på båda byråerna är HR som har 

den inledande kontakten med kandidaterna och att alla får genomgå samma 

personlighetstester innan de får en intervju på kontoret, kan vi se som ett argument för att 

de på så sätt skapar en homogen kultur i hela organisationen och inte bara på kontorsnivå. 

Även respondent E som inte följde EY:s vanliga rekryteringsprocess, utan var på intervju 

på kontoret innan intervjun med HR, bekräftar detta när han säger: 

 

HR måste godkänna alla som börjar, kontoret får inte själva liksom, “vi ska ha den 

personen“, utan då måste personen gå på en HR-intervju och göra de här personlighets-

testerna. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se tydliga tendenser till att såväl personalstyrning som 

kulturstyrning kombineras i rekryteringsprocessen för att byråerna ska hitta passande 

personal som de anser kommer följa de etiska koderna. “Har man noll på den etiska sidan 

till exempel, så har man extremt svårt att komma in hos oss tror jag” säger respondent D 

när han talar om personlighetstesterna som görs under rekryterings-processen. 

6.3 Etikkoder integreras i byråernas system och processer 

Utifrån intervjuerna ges en uppfattning om att etikkoder, policys och guider inte används 

på en daglig basis av medarbetarna på revisionsbyråerna, på så sätt att de inte är inne och 

läser i dokumenten. Kanske beror det på omfattningen av dokumenten eftersom 

respondent D säger: “jag har en ödmjukhet mot dessa frågor, jag förstår att ingen kan 700 

sidor independence policy, inte jag heller skulle jag påstå, jag skulle helst inte vilja ha en 

tentamen på den”, vilket säger en del med tanke på D:s roll och arbetsuppgifter hos EY. 

Även GT:s handbok beskrivs som väldigt stor och omfattande och att den har väldigt 
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många instanser. Respondent A berättar till och med att hon börjat utveckla ett nytt 

dokument i form av en lathund till handboken som på ett enkelt sätt ska illustrera hur man 

ska gå tillväga i olika situationer. En annan tänkbar anledning till att respondenterna 

uttrycker att de inte är inne och läser i IESBA:s eller FAR:s etikkod på en daglig basis är 

för att dessa är skrivna på lagspråk vilket kan vara svårtolkat (Blendow, u.å). Dessutom 

går det förmodligen snabbare för de anställda att lösa en fråga med hjälp av sina kollegor 

än att exempelvis leta i FAR:s samlingsvolym. Eftersom dokumenten är så pass 

omfattande och svåra att förstå kan det därför vara svårt att få de anställda att läsa 

dokumenten, vilket kan vara en anledning till att byråerna integrerat dessa i de system och 

processer som används i det dagliga arbetet. Genom att de anställda under arbetets gång 

exempelvis ska svara på de frågor som analysmodellen innehåller så integreras 

etikkoderna i de system och processer byråerna arbetar efter. På så sätt får man inte bara 

de anställda att handla och arbeta på ett särskilt sätt, man ser även till att det som måste 

göras enligt lag faktiskt efterföljs. Enligt Merchant och Van der Stede (2012) är syftet 

med handlingsstyrning att påverka anställdas beteende snarare än resultat, vilket stämmer 

överens med det resultat som integrationen av etikkoderna leder till. Respondent D 

förklarar dessutom att åtminstone de största byråerna har varit väldigt snabba med att 

implementera system och processer som ligger bra till när det gäller att säkerställa 

revisorns oberoende och som minimerar risker.  

 

Då vi skapade vår teoretiska referensram ansåg vi inte att det styrsystem Merchant och 

Van der Stede (2012) som benämner resultatstyrning var relevant att använda för att göra 

en koppling till etikkoder. Systemet går ut på att organisationer sätter mål som de 

anställda ska uppnå och att resultat sedan följs upp, analyseras och bedöms för att ta 

ställning till om resultaten behövs förbättras eller behållas. Att etikkoderna integreras i 

byråernas arbetssätt för att se till att de anställda ska agera etiskt korrekt och ärligt i sitt 

arbete kan förvisso tolkas som att organisationerna sätter upp mål för det etiska arbetet. 

Dock kan det vara en svår uppgift att exempelvis mäta ifall revisorerna har svarat ärligt 

på analysmodellens frågor, eller om de uppträtt etiskt och professionellt i ett 

revisionsuppdrag. De etiska koderna används alltså inte för att bedöma något resultat 

vilket gör att vi fortfarande inte kan motivera att de etiska koderna används genom 
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resultatstyrning, det hade även gått emot syftet med att säkerställa oberoende då vi tänker 

att det hade initierat egenvinning. 

 

Integrationen av etikkoderna innebär alltså att koderna styr handlingar snarare än resultat 

vilket indikerar att handlingsstyrning används som styrverktyg i byråerna snarare än 

resultatstyrning. Som en del av handlingsstyrningen finns styrformen action 

accountability som enligt Merchant och Van der Stede (2012) innebär att de anställda 

ställs ansvariga för deras egna handlingar. Det är revisorns personliga ansvar att leva upp 

till de beteendekrav byråerna ställer och det är revisorn som får ta konsekvenserna om de 

bryter mot regler eller bestämmelser enligt respondent D: 

 

Det är ju inte jag som konsult som godkänner det uppdraget utan enligt revisorslagen så 

är det alltid revisorn som godkänner att man kan tillhandahålla ett sådant uppdrag, den 

som åker dit det är ju revisorn, så det är revisorn som tappar sin auktorisation i värsta fall. 

 
 

Merchant och Van der Stede (2012) menar även att för att de anställda ska kunna ställas 

ansvariga för sina egna handlingar måste företaget på något sätt definiera och sedan 

kommunicera vad som är ett accepterat beteende. Detta kan vi se att byråerna gör genom 

att de definierar vad som anses vara ett accepterat beteende via exempelvis värderingarna 

i etikkoderna och sedan ger de anställda utbildning som innefattar detta. Vad som anses 

accepterat definieras inte bara i mikrokoderna utan även i lag. Enligt Merchant och Van 

der Stede (2012) innebär action accountability även att bra beteende belönas och dåligt 

beteende bestraffas. Ur intervjuerna framgår det inte hur eller om bra beteende belönas 

men på grund av att etikkoderna baseras på lagar kan det innebära bestraffning om 

koderna inte följs. Dessutom förmedlar respondent E en medvetenhet om att det även kan 

innebära konsekvenser på kontorsnivå om man blir granskad när han säger: 

 

Får du påbackning på den interna granskningen så får du beroende på vad som är fel, är 

det något med oberoendet så kan det nog bli värre men annars är det ju att du får en 

varning och då blir du granskad året därpå igen och exakt vad som händer om du inte 

lyckas då heller det vet jag inte. 

 

 

Genom ovanstående analys ser vi att action accountability är en del av byråernas 

styrsystem. 
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På grund av att byråerna även är verksamma internationellt så framkommer det av 

intervjuerna att arbetet med oberoendet innebär en större process när de arbetar med en 

internationell klient. I den typen av uppdrag behövs hänsyn även tas till den lagstiftning 

som GT eller EY har att förhålla sig till i det land som klienten är verksam. Om det andra 

landet ingår i EU har de också IESBA att förhålla sig till, men respondent D förklarar att 

vissa länder har annorlunda regleringar och då måste de ta kontakt med kollegorna i det 

landet. För att se till så att revisorerna inte missar att säkerställa de internationella 

oberoendereglerna utan bara går efter de svenska reglerna, så framgår det att byråernas 

system innebär extra kontroller om revisorn fyller i att det är ett internationellt uppdrag. 

På så sätt styrs denna process också genom handlingsstyrning då det automatiskt kommer 

extra kontroller som ska säkerställa revisorernas handlingar.  

6.4 Etiska koder speglas i organisationernas kultur 

Ur empirin kan vi se en bred konsensus att skapandet av en stark företagskultur, där 

medarbetarna har värderingar som stämmer överens med företagets, sker redan i 

rekryterningsstadiet. Byråernas rekryteringsprocess styrs av de etiska koderna vilket blir 

ett hjälpmedel för att hitta personer vars värderingar stämmer överens med företagets. 

 

Respondent A menar att hur man arbetar på byrån är något som medarbetarna får 

utbildning i sedan dag ett och att oberoendet är en stor del i dessa utbildningar, vilket 

visar på att arbetet med att skapa kultur inte slutar vid rekryteringen utan att företagen 

fortsätter att se till så att alla är en del av den organisatoriska kulturen. I båda företagen 

innebär den första tiden som anställd att man får göra många olika utbildningar som ska 

ge en grundläggande kunskap om företagens värderingar och hur man arbetar i de 

program som används i organisationen i det dagliga arbetet. Utöver utbildningarna, för att 

verkligen säkerställa att ingen glömmer bort vad byråerna står för, dyker deras 

värderingar upp lite överallt på kontoren och i deras arbete. Det blir därmed tydligt att 

organisationerna använder sig av kulturstyrning eftersom den typen av styrning bygger på 

att skapa värderingar och traditioner som är gemensamma för alla och som är en del av 

organisationen. 
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Samtliga respondenter nämner att de kan prata med andra kollegor när de stöter på 

problem i arbetet och att alla arbetar på samma sätt, vare sig vi pratar med de nya 

medarbetarna eller de som arbetat under en längre tid. Respondent B säger att det inte 

spelar någon roll vilket GT-kontor han är på, alla arbetar ändå likadant, och respondent E 

säger att alla inom EY ska arbeta likadant globalt. När revisorsassistenterna fick frågan 

om det tydligt framgår att ledningen följer de etiska koderna så är det ingen av dem som 

säger att de varit med om något annat utan att de vet vad som är viktigt och är 

transparenta. Detta leder oss in på Helin och Sandströms (2007) mening om att starka 

etiska koder skapas genom att ledningen sätter attityden och standarden gentemot 

koderna, så kallat tone at the top. När vi undersöker tone at the top närmare ser vi att 

Merchant och Van der Stede (2012) beskriver det som en del av kulturstyrningen där 

ledningen skapar en kultur inom organisationen genom att föregå med gott exempel, 

vilket även stämmer överens med vad som framgått i intervjuerna. Detta kan därför anses 

vara en anledning till att de etiska koderna blir en del av kulturen då ledningen är kunnig 

och ger svar på hur de ska följas när de anställda kommer med frågor om hur de ska agera 

kring säkerställandet av revisorns oberoende.  

6.5 Etiska koder skapar egenkontroll hos de anställda 

Merchant och Van der Stede (2012) menar att personalstyrning bygger på att 

medarbetarna utför egenkontroll genom att de har en inre vilja att göra ett bra jobb och är 

hängivna sitt arbete. För att uppnå detta ser byråerna för det första till att anställa rätt 

person för rätt position. Detta har vi som tidigare nämnt sett att våra fallföretag gör 

genom att de etiska koderna styr rekryteringsprocessen. Personlighetstesterna som görs 

vid rekryteringen ser till att företagen hittar personer som de anser passar in på hur 

organisationen arbetar för att de anställda ska trivas. Om personalen känner att de passar 

in och trivs på företaget kan de antas ha en större vilja och motivation till att göra ett bra 

arbete. 

 

För det andra behöver personalen utbildas i vad företaget står för, vilka värderingar de har 

och hur arbetet ser ut på byrån. Det framgår att både GT och EY gör detta då de förklarar 

att personalen dels som nyanställda utbildas i sådant som ingår i de etiska koderna, dels 

att de årligen uppdateras i ämnet genom utbildningar, information och tester. För att 
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kunna göra ett bra jobb som följer företagens alla regler, rutiner och policys så räcker det 

dock inte att ge all information genom utbildningar. För det tredje nämner Merchant och 

Van de Stede (2012) även att företagen måste se till att arbetsuppgifterna är utformade så 

att de anställda vet vad som förväntas av dem samt att de ges de resurser som behövs för 

att utföra arbetet. Eftersom etikkoderna är så pass omfattande inom revisionsbranschen är 

det inte möjligt att ha allt i huvudet. Därför har byråerna dels skapat guider och 

handböcker till etikkoderna som finns tillgängliga för medarbetarna, dels implementerat 

koderna så att de blivit en del av arbetsuppgifterna och på så sätt gjort dem lättförståeliga. 

Att medarbetarna förses med både rätt resurser och utbildning innebär att de får rätt 

förutsättningar för att kunna och vilja göra ett bra jobb. Om organisationerna lyckas med 

att både anställa rätt personal och ge dem rätt förutsättningar så menar Merchant och Van 

der Stede (2012) att sannolikheten att medarbetarna utför egenkontroll ökar. Ur 

intervjuerna får vi en bild av att de båda byråerna faktiskt uppfyller de tre delar som 

Merchan och Van der Stede (2012) förklarar att personalstyrning innefattar och att 

etikkoderna blir en viktig del i att skapa egenkontroll hos medarbetarna på byråerna.  

6.6 Kodernas implementering och innehåll skapar effektivitet  

Kaptein (2008) presenterar fyra utfall i sin modell som beskriver effektiviteten av etiska 

koder. Det första och det tredje utfallet innebär att kodernas innehåll är dåligt. I det första 

utfallet är inte bara innehållet dåligt utan även implementeringen, vilket innebär att 

koderna endast blir en ineffektiv dead code. Det tredje utfallet innebär däremot att de 

dåliga koderna implementeras väl vilket leder till kontraproduktivitet eftersom koden 

fortfarande är en living code (se Figur 1, s. 20). 

 

Utifrån vår empiri förstår vi att byråernas egna etiska koder, värderingar och arbetssystem 

är baserade på IESBA:s etikkod som även är lag. Då innehållet utgår från sådant som är 

lagstiftat kan man argumentera för att innehållet i koderna är bra. När frågan ställdes om 

respondenterna ansåg att det var något som fattades eller hade kunnat förändras i de etiska 

koderna, var det dessutom ingen som påpekade något negativt om kodernas innehåll. 

Utifrån detta kan kodernas innehåll anses vara bra. Det har dock uppmärksammats vissa 

aspekter som kan ifrågasätta att innehållet i koderna skulle vara bra. En aspekt är 

utformningen av kodernas innehåll eftersom respondenterna förklarar att de är väldigt 
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omfattande. En annan aspekt är att EY:s koder dessutom är skrivna på engelska. Stora 

omfattande koder som dessutom är skrivna på engelska kan innebära att medarbetarna 

missuppfattar dem, vilket kanske inte innebär att innehållet i sig är dåligt men att det kan 

vara svårtolkat. Genom att byråerna väver in koderna i varje steg i de system och 

checklistor som används under revisionsuppdragen så förenklas innehållet i koderna så att 

det blir mer lättförståeligt och minskar risken för att missuppfattningar uppstår. Det 

faktum att organisationerna aktivt arbetar för att motverka de aspekter som ifrågasätter 

kodernas innehåll samt att respondenterna inte uppfattar att koderna är bristfälliga, gör att 

vi ändå utgår från att innehållet är bra. Utifrån denna redogörelse kan vi bortse från såväl 

det första som det tredje utfallet som Kaptein (2008) beskriver då båda dessa utfall 

innebär ett dåligt innehåll.  

 

Det andra och det fjärde utfallet i Kapteins (2008) modell innebär att de etiska koderna 

har ett bra innehåll. Det andra utfallet innebär en kontraproduktiv dead code som inte 

utgör någon effektivitet eftersom det bra innehållet inte implementeras väl. Det fjärde 

utfallet innebär att organisationerna har lyckats skapa en effektiv living code genom att 

implementera de bra koderna väl (se Figur 1, s. 20). 

 

Både respondent B, C och E berättar att de fick någon form av mikrokod vid anställning 

som de uppmanades läsa. Dock förmedlar respondenterna en bild av att de inte läser 

koderna efter att de fått dem introducerade. Respondent E säger “måste egentligen läsa 

igenom dem, sen att man scrollar till den sista sidan och trycker acceptera precis som alla 

andra villkor” när han pratar om code of conduct. Detta är även i enlighet med Schwartz’ 

(2008)  uttalande om att det ofta är så att väl utformade koder introduceras till nyanställda 

men sedan bara finns tillgängliga och aldrig läses, vilket skulle innebära att utfall två 

inträffar. Ett annat tecken på att koderna inte är särskilt väl implementerade är i enlighet 

med Stevens (2008) påstående om att anställda kan ombeds läsa koderna men inte gör det 

förrän en kritisk händelse uppstår. Detta påstående kan jämföras med att respondent D 

nämner att det kan uppstå situationer då revisorn måste gå in och leta i byråns guide på 

700 sidor för att exempelvis ta reda på om de kan utföra en viss tjänst eller ej. Å andra 

sidan nämner D att inte ens vid den kritiska händelsen går revisorerna nödvändigtvis in 

och läser i dokumentet, utan att revisorerna istället vänder sig till honom med frågor, “det 
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brukar vara så att jag får ta de svåra frågorna, det vill inte revisorn göra, utan då skickar 

han de till mig istället“, säger respondent D. Respondent D:s uttalande gör att vi 

ifrågasätter hur väl etikkoderna implementerats. Däremot har vi funnit att koderna är väl 

implementerade i arbetssättet och att de system som byråerna använder är utformade för 

att det inte ska gå att komma vidare i uppdragen om inte koderna efterföljs. Med grund i 

detta är det möjligt att de anställda inte känner att de behöver gå in och läsa i 

dokumenten. Dessutom förmedlar samtliga respondenter att de har en tillit till systemen 

och att de har ryggen fri genom att följa de rutiner som systemen innefattar. Respondent 

A förklarar det som: 

Det går automatiskt, vi vet om hur vi arbetar. Det kommer i arbetet när vi gör vår revision 

så kommer det frågor som: gör detta! Har du säkerställt detta? Ta ställning till detta! Har 

du säkerställt oberoendet? Det kommer liksom .. blir inmatat och säkerställt i arbetet 

istället för att sitta och läsa FAR varje dag, utan det säkerställs liksom i rutinerna och 

arbetssättet vi har. 

 

Respondent B förklarar det som att de arbetar med koderna mer än vad de kanske 

reflekterar över dagligen och uttalar: 

 

Du känner till väldigt mycket mer än du tänker på eftersom det ligger förprogrammerat i 

systemet och utgått därifrån, sen när man jobbat ett tag så tänker man inte på det utan då 

är man så inrutade i vad som alltid görs, och när man då vet att det är uppbyggt på det så 

vet man att gör man enligt programmet så håller man sig inom ramarna.  

 

För att säkerställa medarbetarnas medvetenhet och kunskap om etikkoderna får 

personalen genomgå utbildningar som nyanställda men även årligen. Detta styrker 

argumentet för att byråerna implementerar koderna väl. Med detta konstaterat utesluter vi 

även det andra utfallet i Kapteins (2008) modell där koder med bra innehåll inte 

implementeras väl.  

 

Sammanfattningsvis har vi, genom respondenternas förklaringar tillsammans med det 

teoretiska perspektivet vi haft som utgångspunkt, bildat oss uppfattningen om att de etiska 

koderna som finns på byråerna och inom branschen har ett viktigt och bra innehåll som är 

så pass väl implementerat i organisationernas arbetssätt att de ingår i kulturen, vilket är i 

enlighet med det fjärde och sista utfallet som Kaptein (2008) presenterar. Detta utfall är 

det utfall då organisationerna har lyckats med effektiva koder i en så kallad living code. 
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7 Slutsats      

Det sjunde och sista kapitlet presenterar studiens slutsatser, som bygger på resultatet av 

den empiriska undersökningen och analysen. Till att börja med redogörs för uppsatsens 

syfte för att klargöra hur revisionsbyråer arbetar med etiska koder. I kapitlet presenteras 

även vad studien kan bidra med i form av teoretiska samt praktiska bidrag. Sedan tar vi 

upp våra egna reflektioner och studiens begränsningar. Avslutningsvis ges förslag på 

fortsatt forskning inom området.  

7.1 Slutsatser  

Syftet med studien är att förstå hur ledande revisionsbyråer arbetar med etiska koder som 

ett styrverktyg för att säkerställa revisorns oberoende. För att förstå arbetet utforskas hur 

etiska koder implementeras i organisationerna och hur de används i det dagliga arbetet.  

Vår utgångspunkt har varit att revisorns oberoende varit ett återkommande problem 

genom åren, då det visat sig att kravet på att vara oberoende gentemot sina klienter inte 

alltid har uppfyllts trots externa regleringar. Resultatet av denna studie är att 

revisionsbyråerna arbetar internt med att föra in de externa reglerna i form av IESBA:s 

och FAR:s etikkoder i sina egna etikkoder. Studien visar att etikkoderna implementeras i 

organisationerna genom styrsystemen kultur-, handlings- och personalstyrning. De etiska 

koderna implementeras i det dagliga arbetet och blir då en del av den organisatoriska 

kulturen, integreras i system och processer samt styr rekryteringsprocessen. Slutsatsen 

blir att revisionsbyråerna säkerställer revisorns oberoende genom att etikkoderna används 

som en del i dessa styrsystem. Slutsatsen är i enlighet med Merchant och Van der Stedes 

(2012) beskrivning av hur etikkoder kan användas som ett styrverktyg.  

 

Resultatet pekar åt att den storleksskillnaden som finns mellan GT och EY inte har någon 

större betydelse för hur revisionsbyråerna arbetar med oberoende i Sverige. Istället visar 

studien att de ledande revisionsbyråerna har likartade etikkoder, värderingar och 

arbetssystem.  
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7.1.1 Koderna används som styrverktyg 

Vår föreställning var att det fanns en högre risk att revisorernas oberoende ställning skulle 

rubbas om revisorerna inte regelbundet använde de etiska koderna som ett stöd i det 

dagliga arbetet genom att läsa dem. Utifrån denna föreställning visar resultatet att 

implementeringen av de etiska koderna inte är bra eftersom koderna inte läses i det 

dagliga arbetet. Studien pekar dock på att de etiska koderna är så starkt integrerade i 

byråernas arbetssystem att de anställda inte har samma behov av de faktiska dokumenten 

som vi inledningsvis trodde. Vi ser därför att syftet med den implementering av de etiska 

koderna som görs inte är att få de anställda att läsa koderna. Vi ser snarare att de etiska 

koderna ska genomsyra hela arbetssättet, rekryteringsprocessen, utbildningar och kulturen 

på byråerna. Resultatet av studien visar att byråerna använder de etiska koderna som ett 

styrverktyg i enlighet med Merchant och Van der Stede (2012) för att se till att 

revisionsmedarbetarna följer de lagar och krav som de måste förhålla sig till. Genom 

personalstyrning ser de dels till att rekrytera rätt personer med rätt värderingar och etiskt 

tänk från början, dels ser de till att personalen ges förutsättningarna att utföra ett bra 

arbete med hjälp av säkra och lättförståeliga arbetssystem, utbildningar och resurser. Vid 

första anblick verkar revisorerna ha mycket eget ansvar när det gäller sitt eget oberoende. 

Resultatet pekar dock snarare på att revisorerna endast själva uppfattar att de har eget 

ansvar. I själva verket styrs revisorerna genom handlingsstyrning eftersom systemen är 

utformade för att ge så lite utrymme för felsteg som möjligt. Det har visat sig att de etiska 

koderna genomsyrar hela organisationerna, till och med branschen, vilket innebär att de 

genom kulturstyrning har lyckats skapa en stark kultur med gemensamma rutiner och 

värderingar som syns i varje instans av verksamheten.  

7.1.2 Lagstiftningen har en stor betydelse 

Studiens resultat visar att ledande revisionsbyråer har etiska koder, system och processer 

som baseras på lagar och regler. De juridiska krav som revisionsbranschen ställs inför 

som rör revisorns oberoende är en stor anledning till att byråerna har utvecklat 

arbetssystem där etikkoder är så väl implementerade. Slutsatsen blir att lagstiftningen har 

en stor betydelse för utformningen av det arbete som präglar revisionsbranschen. 
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7.1.3 Betydelsen av att vara ett globalt företag 

Studien visar att EY som har en mer global ledning använder sig av många internationella 

uttryck och att dess code of conduct är skriven på engelska. Dock finner vi inga resultat 

som tyder på att det engelska språket skulle göra revisorerna mindre införstådda i 

betydelsen av byråns etikkod än vad revisorerna på GT är, eftersom etikkoderna är 

integrerade i arbetssystemen i båda fallen. Empirin pekar dock på att byråernas 

arbetssystem påverkas av uppdrag med internationella kunder då det vid sådana uppdrag 

vidtas större försiktighet. Hänsyn måste tas till hur andra länder ställer sig till oberoendet 

samt i vilken mån det landet har fört in makrokoden IESBA:s etikkod i dess lagstiftning. 

Resultatet visar att byråernas internationalisering gör att oberoendearbetet är väl 

utvecklat. 

7.1.4 Byråerna har levande dokument 

Ur resultatet av studien kan vi konstatera att de etiska koderna på revisionsbyråerna är väl 

implementerade i organisationen. I enlighet med Stevens (2008) blir de etiska koderna 

effektiva genom den goda implementeringen. Koderna genomsyrar allt arbete och det 

skulle vara svårt för revisorerna att inte arbeta efter dem. Empirin pekar inte heller på att 

någon del av de arbetssystem som revisorerna arbetar efter skulle motarbeta något som 

står i koderna. Resultatet visar även att innehållet i etikkoderna hela tiden uppdateras efter 

de lagar och regler som branschen kräver att revisorerna följer, därför kan vi dra 

slutsatsen att etikkoderna har ett bra innehåll. Skulle de etiska kodernas innehåll inte 

stämma överens med de lagar revisorn har att förhålla sig till så skulle innehållet vara 

dåligt och koderna kontraproduktiva. I enlighet med Kaptein (2008) blir koder med bra 

innehåll som implementeras väl effektiva koder som uppfyller sitt syfte. Slutsatsen blir 

alltså att GT och EY:s etikkoder är living codes och att de stämmer in på Kapteins (2008) 

beskrivning av effektiva koder. 

7.2 Studiens bidrag 

Nedan redogörs för de teoretiska och praktiska bidrag som studien anses tillföra. 

Bidragen har genererats genom de slutsatser vi kommit fram till utifrån empiri och teori. 
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7.2.1 Teoretiskt bidrag 

Målet med denna studie har varit att öka förståelsen för ett område som är förhållandevis 

outforskat ur ett styrningsperspektiv. Tidigare forskning har mest visat på att oberoendet 

har försökt regleras externt eller undersökt vilka faktorer som påverkar revisorernas 

oberoendeställning gentemot sina klienter (Wallerstedt, 2009; Carrington, 2014; FAR, 

2016; Umar och Anandarajan, 2004). Forskare har även pekat på att etikkoder endast är 

effektiva om de implementeras väl, men inte gett någon vidare förklaring till hur 

implementeringen ska göras eller hur den görs (Stevens, 1994, 2008; O’Dwyer och 

Madden, 2006). Denna studies resultat bidrar med en djupare förståelse för hur ledande 

revisionsbyråer använder styrning för att implementera etikkoder, både interna, nationella 

och internationella, och på så sätt säkerställer revisorns oberoende. Då studien bidrar med 

den kunskap som tidigare forskning inte tagit upp minskar på så sätt forskningsgapet 

mellan säkerställandet av revisorns oberoende och det interna arbetet med etiska koder.  

7.2.2 Praktiskt bidrag 

Vår förhoppning är att denna studie kan bidra till ökat intresse för ämnet oberoende inom 

revisionsbranschen och hur arbetet kring det ser ut i praktiken. Om intresset och 

framförallt medvetenheten ökar kommer även riskerna minska. Genom en ökad 

medvetenhet kring revisionsarbetet och oberoendet kan revisionsbyråernas klienter få en 

ökad förståelse för vilka krav deras revisorer står inför. Studiens resultat kan även 

används redan i ett lärandestadie på universitet och högskolor. Genom att belysa hur 

arbetet ser ut på byråerna kan informationen bidra till en ökad medvetenhet kring vikten 

av oberoendearbetet och hur den bransch som studenterna eventuellt ska ge sig ut i kan se 

ut. På så vis kan studien även bidra med information till föreläsare inom såväl ämnet 

revision som styrning. 

 

Den praktiska kunskap studien kan bidra med berör hur implementation av etiska koder 

görs via styrning. Kunskapen innebär dels att byråerna kan uppmärksamma brister som 

kan förbättras, dels att andra byråer kan upplysas om att använda etikkoderna som ett 

styrverktyg. Studien kan även bidra till att ledare inom andra branscher ser möjligheten 

med att styra sin personal genom effektiva koder. 
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7.3 Egna reflektioner och begränsningar 

Eftersom vi använt intervjuer som datainsamlingsmetod grundar slutsatserna om hur 

arbetet på GT och EY ser ut på den information som revisionsmedarbetarna har valt att 

delge oss och inte våra egna observationer. Detta bör man alltid ha i åtanke vid 

ifrågasättandet av resultatens tillförlitlighet då informationen är grundad i berättelser och 

inte observationer. Intervjuareffekten kan påverka de svar respondenterna ger beroende 

på uppfattningen de har om vilken kunskap vi som studenter har kring ämnet 

(Denscombe, 2016; Ahrne & Svensson, 2012). Eftersom respondenterna efterfrågade 

intervjufrågorna i förhand gav vi dem ett övergripande underlag för de områden vi ville 

diskutera. På grund av detta är vi införstådda med att det finns en risk att respondenterna i 

förhand fått en bild av vad vi vill åstadkomma med våra frågor. Därmed är risken att 

respondenterna formar sina svar utifrån vad de tror vi är ute efter och vad de tror vi vill att 

de ska svara. Det faktum att respondenterna har olika befattningar anser vi har bidragit till 

en bredd i empirin, dock finns det skillnader i respondenternas befattningar mellan fallen 

(se Figur 2, s.31 och Figur 3, s. 38). Skillnaden mellan fallen gör att studiens utfall kan 

vara annorlunda jämfört med ett utfall där befattningarna varit desamma på båda 

byråerna. Med grund i dessa reflektioner kan tillförlitligheten av studiens resultat 

ifrågasättas. Dock är vår uppfattning att respondenterna varit ärliga då de visat ett stort 

intresse för vårt ämne och de flesta av dem har nyligen själva varit där vi är nu. Därför 

upplever vi att resultaten speglar revisionsmedarbetarnas verklighet. 

 

Vidare fick vi redan efter första intervjun en ganska klar bild av hur arbetet såg ut vilket 

gjorde det svårt för oss att vara neutrala i de följande intervjuerna. Då intervjuerna var av 

semistrukturerad utformning var det lätt att frågor lades till utifrån den nya informationen 

för att stärka deras resonemang eller skapa jämförelser mellan de två fallen. Till exempel 

fick vi kunskap om hur arbetet går till på den ena byrån och viljan att se om den andra 

byrån arbetar på samma sätt gjorde det svårt att hålla sig neutral. På grund av detta kan 

även opartiskheten ifrågasättas, dock tror vi att frågorna har bidragit till jämförbarhet och 

en djupare förståelse för arbetet på de båda byråerna. 
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7.4 Förslag till framtida forskning 

Ett alternativ till en framtida studie som vi anser hade varit intressant är att undersöka hur 

arbetet med revisorns oberoende ser ut på mindre byråer. Eftersom vår studie endast 

fokuserar på de större byråerna skulle resultaten även kunna användas som ett underlag i 

en jämförelse med mindre byråer för att se om arbetet sker på samma sätt eller som det 

finns stora skillnader. 

 

Denna studie har begränsats av den tidsram vi haft. Om möjlighet skulle ges till en längre 

forskningsperiod anser vi att en ännu större förståelse och insikt i arbetet på 

revisionsbyråerna hade uppnåtts genom att studera ämnet via observationer. Vid en sådan 

studie hade tillförlitligheten till resultaten blivit större då de inte är baserade på vad 

respondenterna säger sker att det är utan på vad som faktiskt sker.  

 

För att statistiskt kunna säkerställa några resultat måste studien dock vara kvantitativ. 

Eftersom vår studie pekar på att revisorerna förlitar sig på de system de arbetar i hade det 

varit intressant att testa hur mycket de egentligen kan. Ett alternativ till en kvantitativ 

studie är att forskaren studerar IESBA:s etikkod och utifrån den skapar en form av 

undersökning som skickas ut till revisorer där de anonymt får svara på frågor baserade på 

etikkodens innehåll. På så sätt kan studien få fram ett resultat på om integrationen av 

etikkoderna i byråernas arbetssystem har varit effektiv. Om undersökningens resultat 

visar att revisorerna har en bra kunskap kring IESBA kan man på så sätt anta att 

integrationen varit effektiv. Samtidigt bidrar undersökningen till egennytta för revisorerna 

i form av att de får insikt i sin egen ämneskunskap.  
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Bilaga 1 – intervjuguide anställd 

 

Vill du att du eller organisationen är anonym i vår uppsats?                    

Har vi din tillåtelse att spela in intervjun? 

Hur länge har du arbetat här?                           

Vad har du för befattning och hur länge har du haft denna? 

 

Övergripande etiska koder:  

• Vill du börja med att berätta hur arbetet med att säkerställa revisorns oberoende 

ställning fungerar i organisationen? 

- Om de inte tar upp etiska koder: fråga om de använder sig utav etiska 

koder eller liknande 

- Om de nämner att de använder något annat: be intervjupersonen förklara 

det 

- Är dessa koder specifika för kontoret, organisationen eller branschen? 

(nationellt eller internationellt)  

 

• Hur blev du introducerad till koderna och hur säkerställdes det att du hade koll på 

dessa? (ombads du bara läsa koderna eller kontrollerades du?) 

- Vill du utveckla hur dessa frågor eller hur testet såg ut? 

- Fick du koderna skickade till dig? (till exempel tillsammans med 

kontraktet?) 

 

• Vart finns dessa tillgängliga? 

- Uppfattar du att de är lättillgängliga? 

 

• När kollade du senast på koderna?  

- Hur ofta skulle du uppskatta att du gör det? 
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• Hur skulle du generellt säga att din kunskap kring dess innehåll är? 

- Känner du att du utifrån koderna hade vetat hur du ska agera i olika 

situationer där din oberoende ställning riskerar att rubbas? 

- När diskuterades dessa senast inom organisationen, på möte eller 

liknande? 

 

• Kan du ge ett exempel på en situation där du eller någon annans oberoende 

ställning riskerat att rubbas? 

- I vilken mån kunde du då utgå från kodernas innehåll för att veta hur du 

skulle agera och gjorde du eller hon/han det? 

- Resulterade situationen i att arbetet med oberoendet uppmärksammades?  

 

Kulturstyrning: 

• Hur väl implementerade skulle du säga att arbetet med oberoendet och de etiska 

koderna är i er organisation? 

- Skulle du säga att de är en del av kulturen?  

- Utveckla på vilket sätt, på kontoret eller i organisationen? 

 

• Känner du att du vet vad som förväntas av dig i ditt arbete vad gäller din 

oberoende ställning och i arbetet med de etiska koderna? 

 

• Anser du att värderingarna i de etiska koderna stämmer överens med vad som sker 

i praktiken? 

- På vilket sätt? 

 

Handlingsstyrning: 

• I vilken utsträckning berör de etiska koderna hur du som anställd ska agera i olika 

situationer för att säkerställ din oberoende ställning? 
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• I hur stor utsträckning har du koll på vad som anses vara ett acceptabelt respektive 

icke acceptabelt etiskt beteende? 

- Hade det inneburit någon konsekvens om man gått emot vad som anses 

acceptabelt och vad hade den kunnat innebära? 

 

Personalstyrning: 

• Fick du genomgå något slags personlighetstest i samband med din anställning? 

- I bred omfattning, vad kunde detta test beröra för frågor?  

 

• Genomgick du någon form av utbildning i vilka värderingar som finns i företaget? 

 

• Vart finns dokumenten/koderna tillgängliga? 

- Uppfattar du att de är lättillgängliga? 

 

• Hur skulle du beskriva kodernas innehåll i form av hur lättlästa och lättolkade de 

är? 

- Vad skulle du säga att detta beror på? (språk, struktur, formulering) 

 

Implementering: 

•  Finns det några instruktioner för hur arbetet med de etiska koderna ska se ut? 

- Hur tas det upp? 

 

• Finns det något system eller liknande för hur användandet av dem följs upp? 

- Vem gör kontrollen och för talan? 

 

• Hur tydligt skulle du säga att ledningen visar på hur ett acceptabelt etiskt beteende 

ser ut i organisationen? 

- Föregår ledningen med ett gott exempel? 

- Kan du utveckla eller ge ett exempel? 
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Innehåll: 

• Känner du att du kan stå för innehållet i koderna och att de inte är motsägelsefulla 

utan fyller sitt syfte och funktion? 

- Känner du att värderingarna och innehållet i koderna stämmer överens 

med dina egna värderingar? 

 

• Hur skulle du beskriva kodernas innehåll i form av hur lättlästa och lättolkade de 

är? 

- Vad skulle du säga att detta beror på? (språk, struktur, formulering) 

 

• Finns det något du tycker hade kunnat vara annorlunda om du fått påverka? Dels 

innehåll och dels arbetssätt kring det? 
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Bilaga 2 – intervjuguide ansvarig 

 

Vill du själv vara anonym eller vill du att organisationen är anonym i vår uppsats?         

Har vi din tillåtelse att spela in intervjun? 

Hur länge har du arbetat här?                          

Vad har du för befattning och hur länge har du haft denna? 

  

Övergripande etiska koder: 

• Vill du börja med att berätta hur arbetet med att säkerställa revisorns oberoende 

ställning fungerar i organisationen? 

- Om de inte tar upp etiska koder: fråga om de använder sig utav etiska 

koder eller liknande 

- Om de nämner att de använder något annat: be intervjupersonen 

förklara det 

- Hur din roll ut i detta arbete? 

- Är dessa koder specifika för kontoret, organisationen eller branschen? 

(nationellt eller internationellt) 

 

“I resterande del av intervjun kommer vi ställa frågor kring etiska koder, och syftar då 

till den del som berör revisorns oberoende” 

  

• Hur framställs de etiska koderna/ vad är de grundade på?  

- Används till exempel IESBA:s/FAR:s koder för att framställa 

organisationens koder? 

  

• Hur sker introduktionen av koderna till de anställda? 

- Ombeds de anställda läsa dem? Kontrolleras det på något sätt? 

- Exempel något test? Hur ser det i så fall ut? 

-  Skickas koderna ut till de anställda? 

  

• Vart finns koderna tillgängliga? 
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• När läste du senast koderna? 

- Hur ofta skulle du uppskatta att du läser/ använder koderna? 

  

• Hur skulle du generellt säga att din kunskap kring dess innehåll är? 

- Känner du att du utifrån koderna hade vetat hur du ska agera i olika 

situationer där din oberoende ställning riskerar att rubbas? 

  

• När diskuterades koderna senast inom organisationen, på möte eller liknande? 

- Sköter du den diskussionen? 
  

• Kan du ge ett exempel på en situation där du eller någon annans oberoende 

ställning riskerat att rubbas? 

- I vilken mån kunde du då utgå från kodernas innehåll för att veta 

hur du skulle agera och gjorde du eller hon/han det? 

- Resulterade situationen i att arbetet med oberoendet 

uppmärksammades? 

 

Kulturstyrning: 

• Skulle du säga att koderna används för att skapa en kultur i organisationen? 

 

• Används koderna för att medarbetarna ska förstå vilket beteende som förväntas av 

dem? 

 

• Hur väl implementerade skulle du säga att de etiska koderna är i er organisation? 

- Skulle du säga att de är en del av kulturen? 

- Utveckla på vilket sätt, på kontoret eller i organisationen? 

 

• Anser du att värderingarna i de etiska koderna stämmer överens med vad som sker 

i praktiken? 

- På vilket sätt? 
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 Handlingsstyrning: 

• Riktar koderna sig mot specifika frågor eller problem och hur en anställd ska 

agera i olika situationer? 

- Finns det någon situation du känner att koderna inte tar upp men kanske 

bör? 

 

• Innebär det konsekvenser för de anställda om de skulle gå emot vad som anses 

vara acceptabelt i företaget?  

- Exempel? 

  

Personalstyrning: 

• Vid rekrytering, hur går urvalet till? 

- Gör ni någon slags bakgrundskontroll? 

- Använder ni er av personlighetstest? 

- Får de anställda någon utbildning i vad företaget står för och vad byråns 

värderingar är? 

  

• Vart finns dokumenten/koderna tillgängliga? 

- Vem vänder sig de anställda till vid funderingar kring dessa? 

  

• Hur skulle du beskriva kodernas innehåll i form av hur lättlästa och lättolkade de 

är? 

- Vad skulle du säga att detta beror på? (språk, struktur, formulering) 

  

Implementering: 

•  Finns det några instruktioner för hur arbetet med koderna ska se ut? 

- Hur tas det upp? 

  

• Finns det något system eller liknande för hur användandet följs upp? 

- Vem gör kontrollen och för talan? 
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 Innehåll: 

• Känner du att koderna fyller sitt syfte och funktion? 

- (till exempel inte är motsägelsefulla för att kunna uppfylla sitt syfte) 

- Känner du att värderingarna och innehållet i koderna stämmer överens 

med dina egna värderingar? 

 

• Finns det något du tycker hade kunnat vara annorlunda om du fått påverka? Dels 

innehåll och dels arbetssätt kring det?  
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Bilaga 3 – intervjuunderlag till respondenter 

 

Etiska koder 

Här vill vi diskutera hur de etiska koderna ser ut i er organisation genom att beröra 

följande punkter: 

• Revisorns oberoende  

• Framtagandet 

• Innehåll 

  

Spridning och introduktion av etiska koder 

 Här vill vi undersöka hur de etiska koderna når ut i organisationen genom att beröra 

följande punkter: 

• Nyanställda 

• Tillgänglighet 

  

Användandet av etiska koder 

 Vi vill även utforska hur arbetet med koderna ser ut i praktiken med frågor som berör 

följande punkter: 

• Stöd i arbetet 

• Dialog kring etiska koder 

  

Etiska koder och beteende 

Slutligen vill vi även förstå syftet med de etiska koderna från organisationens synvinkel 

genom att beröra: 

• kodernas funktion 

• koderna som ett styrinstrument 
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