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bare for En ron selv, men også for re vi sjons -
fir ma et Ar thur An der sen. Enronskandalen 
var ikke ene stå en de, og like etter ble det 
av slørt om fat ten de fi nan si el le be drag i en 
rek ke and re stør re og mind re sel ska per, 
med World-Com, Glo bal Cros sing, Tyco 
In ter na tio nal og Par ma lat som noen av de 
mest spek ta ku læ re eks emp le ne. Også i 
Nor ge opp lev de vi til sva rende skan da ler, 
der Finance Cre dit-sa ken i 2002 dan net et 
fore lø pig høy de punkt.

Til tross for se ne re re for mer ut gjør man gel -
full kon troll med regn ska per og an nen 
fi nan si ell in for ma sjon fort satt et be ty de lig 
sam funns pro blem. Sta dig hø rer vi i me di-
ene om regn skaps juks som til tross for de 
skjer pede krav til god re vi sjons skikk ikke 
blir av slørt i re vi sjo nen.1 Som en vik tig 

1 I Aftenposten 10. august 2011 er det f.eks. opplyst 
hvordan et middels stort vaskefirma i en årrekke opererte 
med fiktive fakturaer, som på konkurstidspunktet hadde 
rukket å summere seg opp til 19,2 millioner kroner. 
Innehaveren er tiltalt, og regnskapsføreren er tiltalt for 
medvirkning. Det interessante for oss er revisors rolle. 

år sak bak fi nans kri sen i 2008 lå også en 
in sti tu sjo nell prak sis som min ner mye  
om de for hold som le det til En rons fall. 
Kre ditt vur de rings by rå er, en ga sjert og 
be talt av sel ska pe ne hvis in stru men ter de 
vur der te, ga topp ra ting (AAA) til fi nan si-
el le in stru men ter som i vir ke lig he ten  
byg get på råt ten gjeld, og si den med før te 
enor me tap for offent lige og pri va te in ves-
to rer over hele ver den.

Re vi sor fyl ler en vik tig rol le i sam fun nets 
øko no mis ke liv. Re vi sor gjen nom fø rer 
kon trol ler og gir vur de rin ger av sent ral 
be tyd ning for and re fi nan si el le ak tø rer, 
som lån gi ve re og and re in ves to rer. Der som 
det svik ter i den ne kon trol len, kan det ha 
sto re nega tive kon se kven ser. Man ge kan 

Bostyrer anså i sin sluttredegjørelse at revisor burde 
oppdaget mange av feilene. Blant annet trakk bostyrer 
frem salg av en bil til et nærstående selskap, som hadde 
en innkjøpspris på kr 10 000,- og ble solgt videre for kr 
220 000,-. Bostyrer reiste på vegne av boet erstatnings-
krav mot revisor, og det ble inngått forlik der revisor 
betalte kr 1,7 millioner til boet.

Ut fø rel sen av re vi sjons opp drag og ube visst mo ral:

År saker til etisk svikt
Ar tik ke len be hand ler psy ko lo gis ke år saker til etisk svikt un der ut øv el sen av re vi sors 
kon troll funk sjon og drøf ter fak to rer som gjør at skjøn net kan på vir kes uten at man selv 
er klar over det.

Sam men drag
Re vi sor be fin ner seg ofte i en van ske lig 
situa sjon for di re vi sjons kli en ten og de som 
tren ger øko no misk in for ma sjon om sel ska-
pet, ikke har sam men fal len de in ter es ser. 
Re vi sors re la sjon til klien ten kan gi gro-
bunn for ube visst på virk ning. At vur de rin-
ge ne kan på vir kes, føl ger av at re vi sjon 
ikke er ma te ma tikk, men for en stor del 
be ror på skjønn. Ar tik ke len tar for seg 
fak to rer som kan gjø re at skjøn net på vir-
kes uten at man selv er klar over det. Vi ser 
på hvor dan re la sjo nen til klien ten kan føre 
til at re vi sor ube visst over ser feil og mang-
ler ved regn ska pe ne (mo ti vert blind het),  
at grad vis for ver ring av regn skaps mang ler 
kan føre til at re vi sor god kjen ner regn  ska-
per han el ler hun el lers ikke vil le god kjent 
(skråplaneffekten), og at mang lende nega-
tive kon se kven ser av uhel di ge vur de rin ger 
og be slut nin ger un der re vi sjo nen kan føre 
til at etisk kri tikk ver dig prak sis får fort set te 
til tross for at det er full sten dig for ut si ge lig 
at det kan gå galt (utfallsskjevhet). Ar tik-
ke len vi ser også hvor dan ens opp fat nin ger 
om egen pro fe sjo na li tet og ob jek ti vi tet kan 
være urea lis tisk po si ti ve (po si ti ve il lu sjo-
ner), noe som gjør det van ske li ge re å opp-
da ge og inn se be tyd nin gen av de nevn te 
skjev he ter. Etisk for svar lig re vi sjons prak sis 
for ut set ter kjenn skap til den ak tuelle ty pen 
skjev he ter, og slik kunn skap bør der for 
inn gå i etikk opp læ ring og and re til tak som 
tar sik te på å for hind re etisk svikt.

Pro blem stil lin gen
Det tør være vel kjent hvor dan re vi sor 
over så mas si ve feil i ener gi gi gan ten En rons 
regn skap, feil som le det til kol laps, ikke 

MA NI PU LER TE: Regn ska pe ne kan være mer el ler mind re be visst ma ni pu ler te fra den 
revisjonspliktiges side.
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bli be rørt, ikke bare de fi nan si el le ak tø re ne 
selv, men også de som blir på vir ket av 
de res dis po si sjo ner, som ar beids ta ke re og 
and re i sam fun net. Svikt i kon troll funk sjo-
nen kan også slå til ba ke på re vi sor selv, og 
føre til tap av om døm me, er stat nings an-
svar, straff an svar og i vers te fall at en hel 
for ret nings en het går til grun ne, slik det 
skjed de med Ar thur An der sen i USA. Det 
er der for av stor be tyd ning å for stå hva 
som kan lede til svikt og hva som kan 
gjø res for å unn gå el ler mot vir ke slik svikt.

Den ne ar tik ke len be hand ler noen sent rale 
as pek ter ved det te pro blem kom plek set. 
Ba sert på nye re psy ko lo gisk og ad ferds -
økono misk forsk ning på em pi risk etikk 

be hand les fak to rer som kan på vir ke re vi-
sors skjønns mes si ge vur de rin ger i uhel dig 
ret ning uten at re vi sor selv fullt ut er klar 
over det. Sli ke ube viss te på virk nings  fakto-
rer be gren ser ev nen til å opp tre mo ralsk, 
og kan lede til etisk svikt selv om man er 
kjent med etis ke krav og øns ker å opp tre 
kor rekt. Selv om en del etisk svikt skyl des 
be viss te over tramp, mang lende etikk fo kus 
el ler uhel dig re gu le ring, er det grunn til å 
tro at en ve sent lig år sak til etisk svikt er 
inn fly tel se fra sli ke ube viss te fak to rer. Det 
er der for spe sielt vik tig å kjen ne til dis se 
fak to re ne, som ikke fan ges opp av tra di sjo-
nelle til nær min ger til etikk.

Etisk svikt un der ut fø rel sen av 
re vi sjons opp dra get
Re vi sor har en kon troll funk sjon i for hold 
til re vi sjons plik ti ge sel ska per. Kon trol len 
skal bi dra til at re vi sjons plik ti ge virk som-
he ters regn ska per er i sam svar med lov og 
for skrif ter og ikke inne hol der ve sent li ge 
mis lig he ter og feil (jf. re vi sor lo ven §§ 5–1 
og 5–2). For må let med re vi sors virk som-
het er at and re ak tø rer i sam fun net skal 
kun ne sto le på be drif ters regn ska per og 
hand le i til lit til dem.

Etisk svikt kan opp stå i for bin del se med 
re vi sors ut fø rel se av re vi sjons opp dra get ved 
at kon trol len med regn ska pe ne svik ter. 
Regn ska pe ne kan være mer el ler mind re 
be visst ma ni pu ler te fra den revisjonsplikti-
ges side, som uan sett øns ker å få regn ska-
pe ne god kjent, for di noe an net kan føre til 
tap og vans ke lig he ter, mens re vi sor god-
kjen te regn ska per tvert i mot gjør det 
mu lig å opp nå øko no mis ke el ler and re 
mål. Det etis ke (og revisjonsmessige)  
pro ble met opp står hvis re vi sor til tross for 
fei le ne god kjen ner regn ska pe ne slik opp-
drags gi ver øns ker, og kan skje nett opp for di 
opp drags gi ver øns ker det.

Når ut tryk ket etisk svikt bru kes i en slik 
sam men heng, sik ter jeg til svikt i for hold 
til all menn mo ra len, det vil si vel be grun-
ne de mo ral opp fat nin ger som er ut bredt  
i sam fun net, og nær me re be stemt den 
profesjonsmoralen som, be grun net i all-
menn mo ra len, gjel der for re vi so rer. Det 
dreier seg der med om svikt i for hold til 
nor mer og ver di er de fles te re vi so rer høyst 
sann syn lig ak sep te rer.

Pro ble met be står i å for kla re hvor for det 
like vel kan svik te i for hold til sli ke vel-
kjen te og ak sep ter te krav.

Må let med ar tik ke len er å be ly se si der ved hvor dan nor ske re vi so rer ar bei der. Den 
em pi ris ke forsk nin gen jeg hen ter teo rier og funn fra, er først og fremst ut ført på 
ame ri kan ske re vi so rer el ler med de res ar beids be tin gel ser som møns ter. For ut set nin gen 
for å kun ne an ven de re sul ta te ne fra den ne forsk nin gen på nor ske for hold er at det 
fin nes re le van te lik he ter mel lom re vi sjons ord nin ge ne i de to land som gjør det mu lig 
å sam men lig ne dem.

Det er grunn til å knyt te et par be merk nin ger til den ne for ut set nin gen her i inn led-
nin gen. Det vi skal se på er psy ko lo gis ke skjev he ter som kan på vir ke skjønns mes si ge 
vur de rin ger. De psy ko lo gis ke skjev he te ne er re la tivt all menn men nes ke li ge trekk 
knyt tet til hvor dan vi opp fat ter, ten ker og mo ti ve res i en prak tisk hand lings sam men-
heng. Selv om kul tu rel le for skjel ler i en viss grad kan på vir ke også sli ke psy ko lo gis ke 
for hold, er det god grunn til å anta at ef fek te ne i det ve sent li ge er de sam me en ten 
re vi sor er norsk el ler ame ri kansk. Ram me be tin gel ser kan spil le en rol le for hvor dan 
de ak tuelle psy ko lo gis ke skjev he te ne ut fol der seg. Men det er nep pe av ve sent lig 
be tyd ning hvor dan regn skaps- og revisjonsreglene er ut for met, ei hel ler de ge ne rel le 
trekk knyt tet til hvor dan re vi sjons bran sjen er or ga ni sert i de to land.

Det som tro lig er av be tyd ning når det gjel der ram me be tin gel ser, knyt ter seg til  
re la sjo nen mel lom re vi sor og den re vi sjons plik ti ge (klien ten). I den for bin del se er det 
både lik he ter og for skjel ler mel lom USA og Nor ge. I beg ge land er re vi sjon en pri vat 
virk som het der klien ten enga sje rer, be ta ler og be slut ter even tuelle nye opp drag for 
re vi sor. Men det fin nes også for skjel ler. I USA er det stort sett bare de børs no ter te 
sel ska pe ne som har re vi sor, mens re vi sjons plik ten i Nor ge frem til i dag har om fat tet 
alle ak sje sel ska per. Kon kur ran sen om kun de ne kan der for være skar pe re i USA, slik 
at ame ri kan ske re vi sjons sel ska per i stør re grad må mar keds fø re seg over for sine  
klien ter. Det kan på vir ke ka rak te ren av re la sjo nen mel lom re vi sor og kli ent. Re vi sjon 
i USA er dess uten mer knyt tet til sto re sel ska per, mens nor ske re vi so rer også job ber 
mye med små og mel lom sto re sel ska per.

Sli ke for skjel ler kan på vir ke hvor dan de psy ko lo gis ke skjev he te ne ar ter seg. Men 
lik he te ne er like vel så sto re at det er grunn til å anta at også nor ske re vi so rer kan  
bli på vir ket på til sva rende måte som forsk nin gen vi ser når det gjel der ame ri kan ske  
re vi so rer, om enn ikke nød ven dig vis i sam me grad.

Det er der for grunn til å bru ke den ame ri kan ske em pi ris ke forsk nin gen til å be ly se 
pro ble mer som også nor ske re vi so rer vil være kon fron tert med i sitt ar beid, selv om 
det selv sagt vil le ha ver di å gjø re nær me re un der sø kel ser av til sva rende fe no me ner  
i en norsk sam men heng.

Mål set ting og for ut set nin ger

TIL LIT: For må let med re vi sors virk som het 
er at and re ak tø rer i sam fun net skal kun ne 
sto le på be drif ters regn ska per og hand le  
i til lit til dem.
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Be gren set mo ralsk evne
Van li ge for kla rin ger på etisk svikt føl ger ofte et be stemt møns ter. 
Det sy nes som om man na tur lig le ter etter skyl di ge en kelt per so ner, 
som man an tar be visst har hand let i strid med etik kens nor mer og 
krav, el ler har vært for sva ke til å stå i mot pres set fra uhel di ge 
in sen ti ver. Ofte pe kes det også på man gel full re gu le ring. For ut set-
nin gen for alle sli ke for kla rin ger er at det etis ke pro ble met be står  
i be viss te av vik fra etis ke krav og nor mer, be gått av in di vi der som 
ra sjo nelt kal ku le rer ge vinst og ri si ko når de fore tar de re le van te 
valg som le der til svikt.

Det skal ikke nek tes for at etisk svikt noen gan ger skyl des ond-
skap, dum skap el ler svak het, even tu elt i for ening med ky nisk 
kal ku le ring av for de ler og ulem per ved over tramp. Sli ke for kla rin-
ger over ser imid ler tid et helt sent ralt for hold, nem lig hvor dan vi 
alle som men nes ker gjen nom må ten vi opp fat ter ting på, hvor dan 
vi ten ker, og hva som mo ti ve rer oss, noen gan ger på sys te ma tiske 
og for ut sig ba re må ter kan begå hand lin ger som le der til etisk 
svikt. Den ne ty pen for kla rings fak to rer kan sam men fat tes un der 
be gre pet be gren set mo ralsk evne.

Be gre pet be gren set mo ralsk evne har vokst frem i nye re in ter na sjo nal 
– sær lig ame ri kansk – forsk ning på det vi kan kal le em pi risk etikk.2 
Kjer ne punk tet i den ne forsk nin gen er at vår mo ral ske evne er 
be gren set på til sva rende måte som en kelte and re av våre men ta le 
ev ner, som for nuf ten, vil je styr ken og opp merk som he ten. Forsk nin-
gen på be gren set mo ralsk evne sø ker å un der sø ke hvor dan og på 
hvil ke må ter dis se be grens nin ge ne gjør seg gjel den de i uli ke si tua-
sjo ner. Et vik tig sik te mål med den ne forsk nin gen er å gi kunn skap 
om hva som kan gjø res for å unn gå el ler mot vir ke uhel di ge virk nin-
ger av våre fel les men nes ke li ge mo ral ske be grens nin ger.

Revisjonsinstituttets in ne byg de svak het
Revisjonsinstituttet kom til ver den med en in ne byg get svak het 
som man ald ri helt har klart å ret te opp i (Bazerman & Wat kins, 
2004). Svak he ten be står til tross for den se ne re tids re for mer og 
knyt ter seg blant an net til føl gen de for hold:

Re vi sjons fir ma et en ga sje res av sel ska pet (ge ne ral for sam lin gen) •	
som skal ha re vi dert sine regn ska per.
Re vi sjons fir ma et mot tar ho no rar fra sel ska pet som får sine •	
regn ska per re vi dert.
Sel ska pet be stem mer på fritt grunn lag om det vil be hol de •	
re vi sor ved nes te ge ne ral for sam ling.
Sel ska pet kan i en viss ut strek ning til by jobb til an sat te i re vi-•	
sjons fir ma et.3

Dis se for hol de ne le der til en in ter es se kon flikt. På den ene si den 
skal re vi sor ivare ta in ter es ser knyt tet til kon troll og av dek king av 
feil, mang ler og mis lig he ter i den revisjonspliktiges regn ska per.  
På den an nen side får re vi sor sitt opp drag fra den re vi sjons plik ti ge 
selv. Til knyt nin gen gir re vi sor in sen ti ver til å be ha ge opp drags gi-
ver, blant an net ved å se opp drags gi vers regn ska per i po si tivt lys. 
Ut sik ten til å få opp drag, opp dra get man alt har fått, re la sjo nen 
som knyt tes gjen nom kun de for hol det, ho no ra re ne man opp når  
i for bin del se med ar bei det, sær lig der det er mulig he ter for mer-
salg – alt det te gir re vi sjons fir ma et mo ti ver til å se regn ska pe ne 

2 En kortfattet og lett tilgjengelig fremstilling av hovedpunkter i teori og forskning finnes i 
boken Blind Spots av psykologene Max Bazerman og Ann Tenbrunsel (2011). Det finnes 
etter hvert også en relativt omfattende mengde empiriske studier som er omtalt i artikler i 
forskjellige økonomiske og psykologiske tidskrifter. En del viktige studier blir omtalt 
underveis i fremstillingen nedenfor.

3 Revisor kan ikke tiltre ledende stilling hos det foretaket som revideres innen en periode på 
minst 2 år etter at oppdraget er avsluttet, jf. revisorloven § 5a-5. Revisjonsselskapene kan 
også ha interne regler om karenstid. 
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slik opp drags gi ver øns ker, og ikke slik de 
helst bør be døm mes ut fra sam fun nets og 
de øv rige in ter es sen ters be hov. For den 
in di vi duelle re vi sor kan også ut sik ten til 
kar rie re mu lig he ter hos opp drags gi ver, 
kan skje med bed re be tin gel ser og frem tids-
ut sik ter, gi yt ter li ge re et mo tiv som vir ker  
i sam me ret ning.

Mo ti ve ne for på virk ning fø rer des to enk lere 
til uhel di ge re sul ta ter for di vur de rin ge ne 
re vi sor skal gjø re i stor grad byg ger på 
skjønn.

Re vi sjon er ikke ma te ma tikk
Man ge av de vur de rin ger re vi sor skal gjø re 
i for bin del se med ut fø rel sen av re vi sjons-
opp dra get, er av skjønns mes sig art. Vur de-
rin ge ne gjel der in for ma sjo n som kan for-
tol kes og for stås på fle re må ter. Noen 
spørs mål kan selv sagt lø ses ma te ma tisk og 
gir eks ak te svar. Men ofte er det først når 
de mer grunn leg gen de vur de rin ge ne er 
gjort, at regn ska pet blir et reg ne styk ke.

Ty pis ke spørs mål re vi sor må ta stil ling til, 
hand ler om hvor dan trans ak sjo ner, gjeld 
og ei en de ler skal klas si fi se res el ler pe rio di-
se res. Hva skal reg nes som in ves te rin ger og 
hva skal reg nes som kost na der? Når skal 
man inn tekts fø re et salg? Når skal man 
ut gifts fø re en kost nad? Sva re ne på sli ke 
spørs mål byg ger ikke på eks ak te kri te rier. 
Det gir rom for va ria sjon.

En ufor mell un der sø kel se ut ført av ma ga-
si net Mo ney og om talt hos Bazerman og 
kol le ger (2002) vi ser hvor stor va ria sjon 
det kan være mel lom pro fe sjo nel le øko no-
mis ke råd gi ve re som vur de rer fi nan si ell 
in for ma sjon. Mo ney send te i 1990-åre ne 
øko no misk in for ma sjon om en hy po te tisk 
fa mi lie til en del pro fe sjo nel le skat te råd -
give re og ba dem be reg ne skat ten for  
fami lien. Skat te råd gi ver ne var sjel den el ler 
ald ri eni ge om sva ret. For skjel le ne mel lom 
høy es te og la ves te an slag va ri er te fra 83 % 
(1998) og helt opp til 976 % (1990).

Skjønnselementet ved vur de ring av fi nan-
si ell in for ma sjon gjør at ube viss te psy ko lo-
gis ke skjev he ter i stør re grad kan øve inn-
fly tel se på re sul ta tet. Man kan let te re 
kom me til å god kjen ne ag gres siv regn-
skaps fø ring når vur de rin ge ne som lig ger til 
grunn er skjønns mes si ge, enn når de inne-
bæ rer brudd med kla re kri te rier el ler re pre-
sen te rer rene urik tig he ter. Også det sis te 
kan skje, og man har sett eks emp ler på at 
selv kla re feil og mang ler blir over sett, men 

mu lig he te ne for på virk ning er stør re jo 
mer skjønnsfrihet det er tale om.4

Det skjønns mes si ge ele men tet gir sam men 
med den re la sjo nen som ek si ste rer mel lom 
re vi sor og kli ent, gro bunn for at vur de rin-
ger ube visst kan på vir kes. Re la sjo nen gir 
mo ti ver; skjøn net gir mulig he ter. Re sul ta tet 
kan bli uhel dig på virk ning fra ube viss te 
fak to rer. I de nes te av snit te ne skal vi se 
hvor dan det kan skje.

Hvor dan skjøn net på vir kes
Når vi nå skal se nær me re på år saker til 
etisk svikt som har sam men heng med vår 
be gren se de mo ral ske evne, er det grunn til 
inn led nings vis å skil le mel lom tre ana ly se-
ni vå er for å for kla re hand ling (og der med 
etisk svikt): in di vid ni vå, or ga ni sa sjons ni vå 
og sam funns ni vå. Man ge av de fak to re ne 
som in nen for vår be gren se de mo ral ske 
evne le der til etisk svikt, hand ler om hvor-
dan vi opp fat ter, ten ker og øns ker som 
en kelt in di vi der. Men or ga ni sa to ris ke for-
hold – som be løn nings sy ste mer, ufor mel le 
so siale nor mer, inn de ling og orga ni se ring 
av ar beids opp ga ver – kan på vir ke hvor dan 
de in di vi duelle fak to re ne yt rer seg og selv 
inn vir ke på ten den sen til etisk svikt. 
En de lig vil mer ge ne rel le trekk i sam-
funnet – som lov reg ler og in sti tu sjo ner  
– kun ne bi dra til å frem me el ler hem me 
ten den ser til etisk svikt. Alle dis se ni vå ene 
er re le van te for å for stå etisk svikt i for-
bin del se med re vi sors ut fø rel se av re vi-
sjons opp dra get. I det føl gen de skal vi av 
plass hen syn kon sen tre re oss om de in di vi-
duelle fak to re ne. Det er imid ler tid vik tig å 
hus ke på at fak to rer fra alle de tre ni vå ene 
er av be tyd ning og at de ofte vir ker inn på 
hver andre.

Mo ti vert blind het
Nor malt er vi mer kri tis ke over for and res 
mo ral enn vår egen, og re vi sor har, slik vi 
alle rede har sett, en sær lig grunn til å stil le 
seg kri tisk, nem lig at re vi sor rol len kre ver 
det. Ikke des to mind re skjer det fra tid til 
an nen at vi ser gjen nom fing re ne med 
and res umo ral ske el ler tvil som me be slut-

4 Dessuten er det grunn til å peke på at arten av den 
bedømmelse revisor skal gjøre. Det handler om å gi en 
godkjennelse av andres regnskapsføring. Revisor utarbeider 
normalt ikke egne tall før selskapets regnskaper kontrol-
leres. Det er informasjon og vurderinger gjort av andre 
man skal vurdere og godkjenne. Forskning viser at vi 
lettere godtar skjevheter når andre kommer med dem, 
enn når vi må utarbeide dem selv – forutsatt at skjevhe-
ten går i den retningen vi selv er tilbøyelige til å gå 
(Bazerman, et al., 2002). Vi er for eksempel tilbøyelige til 
lettere å godta andres overdrevne ros av våre prestasjoner 
som sann, enn selv å gi tilsvarende vurderinger av egen 
innsats. Overført på revisors rolle betyr dette at der 
revisor er positivt innstilt, vil revisor være tilbøyelig til å 
godkjenne mer aggressiv regnskapsføring fra klienten enn 
det revisor selv ville utarbeidet på egenhånd. 

nin ger og hand lin ger. Noen gan ger kan 
det være for di vi har en inter esse av å se 
den and res ad ferd i et po si tivt lys.

Mo ti vert blind het kal les det når vi over ser 
and res feil der det vil ska de oss selv å leg ge 
mer ke til dem (Chugh, Bazerman & 
Banaji, 2005). Det fin nes for skjel lige for-
hold som kan føre til mo ti vert blind het. 
En av dem er til knyt ning. Til knyt ning 
mel lom be døm mer og den som be døm-
mes på vir ker vur de rin gen (se f.eks. Lord, 
Ross, & Lep per, 1979). Et spørs mål er 
om, og i til fel le hvor dan, re la sjo nen mel-
lom re vi sor og kli ent på vir ker re vi sors 
vur de ring av kli en tens regn ska per. I nye re 
forsk ning er det gjort eks peri men ter som 
tes ter en slik hy po te se.

Eks peri men ter
Max Bazerman og hans kol le ger (2002) 
gjor de fle re eks peri men ter for å un der sø ke 
hvor dan re la sjo nen mel lom re vi sor og 
kli ent på vir ker re vi sors vur de rin ger. Det 
grunn leg gen de spørs mål fors ker ne stil te, 
var om en per son i rol len som re vi sor i det 
hele tatt er i stand til ob jek tivt å vur de re 
regn skaps in for ma sjon.

I eks peri men tet fikk en grup pe øko no mi-
stu den ter ut før lig in for ma sjon om et mu lig 
salg av et fik tivt sel skap og ble bedt om å 
an slå sel ska pets ver di. Del ta ker ne ble til delt 
uli ke rol ler: kjø per, sel ger, kjø pers re vi sor, 
og sel gers re vi sor. Alle del ta ker ne les te den 
sam me in for ma sjo nen om sel ska pet.

MO TI VERT BLIND HET: At vi over ser 
and res feil der det vil ska de oss selv å leg ge 
mer ke til dem, kal les mo ti vert blind het.
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Skje ve vur de rin ger
Som ven tet an slo sel ger ne at sel ska pet var 
mer verdt enn det de po ten sielle kjø per ne 
kom til. Dis se skje ve vur de rin ge ne var  
i tråd med det man el lers vet om skjev 
in for ma sjons be hand ling når man har en 
di rek te egen inter esse i sa ken. Det knyt tet 
seg mer spen ning til hvor dan «re vi so re nes» 
vur de rin ger vil le bli på vir ket av rol le ne de 
var til delt.

Re sul ta te ne vis te at re vi so re nes ver di an slag 
had de en klar slag si de i fa vør av «kli en te nes» 
in ter es ser. Sel gers re vi sor ga ut trykk for at 
sel ska pet var mer verdt enn det kjø pers 
re vi sor kom til. Man kun ne ikke ute luk ke 
at det te var ut slag av et be visst og stra te-
gisk valg fra re vi so re nes side. Opp ga ven 
var jo å vur de re sel ska pets ver di i for bin-
del se med en mu lig trans ak sjon, og i det 
per spek ti vet kun ne det være me get na tur-
lig å gi ut trykk for en verd set tel se som 
tjen te kli en tens in ter es ser, for på den 
må ten å bi dra til å styr ke kli en tens for-
hand lings po si sjon.

Ob jek tivt sett rik tig?
For å ute luk ke inn fly tel sen fra sli ke 
be viss te og stra te gis ke over vei el ser, fikk 
«re vi so re ne» en til leggs opp ga ve. Mot  
slut ten av eks peri men tet ble re vi so re ne 
bedt om å gi ut trykk for hva de selv men te 
ob jek tivt sett var rik tig ver di på sel ska pet. 
Den ne ver di vur de rin gen skul le ikke gjø res 
kjent for «klien ten» og hel ler ikke på 

an nen måte of fent lig gjø res. Revisordelta-
kerne fikk også be skjed om at de vil le få en 
øko no misk be løn ning ved svar som traff i 
nær he ten av det som uav hen gi ge eks per ter 
had de kom met til. De had de der for in sen-
ti ver til å gi en kor rekt vur de ring som ikke 
fa vo ri ser te klien ten. Der som re vi so re nes 
offent lige ver di vur de rin ger had de vært 
stra te gisk mo ti vert, skul le man anta at de 
nå – når ver ken egen kli ent el ler de and re 
del ta ker ne vil le bli kjent med es ti ma tet  
– vil le kun ne gi en kor rekt ver di vur de ring 
ba sert på sel ska pets vir ke li ge ver di. Det 
inter es san te er imid ler tid at revisordelta-
kerne, også un der dis se be tin gel se ne, ga 
es ti ma ter som had de slag si de i fa vør av 
klien ten. Sel gers re vi so rer verd sat te sel ska-
pet i snitt 30 % høye re enn kjø pers re vi so-
rer. Som Bazerman og kol le ger (2002) 
pe ker på, vi ser det te hvor van ske lig det er  
å fri gjø re seg fra rollebestemte skjev he ter. 
Når del ta ker ne først had de for tol ket in for-
ma sjo nen om sel ska pet på en skjev måte, 
var de ikke len ger i stand til å gjø re et 
ob jek tivt es ti mat.

En ga sjert av sel ska pet el ler ikke
Del ta ker ne i det te eks peri men tet var  
stu den ter, og man kun ne spør re seg om 
pro fe sjo nel le re vi so rer vil le gjø re den 
sam me ty pen feil. I et an net eks pe ri ment 
lot der for fors ker ne pro fe sjo nel le re vi so rer 
få prø ve seg. Fors ker ne ba en grup pe på 
139 re vi so rer fra et av de sto re ame ri kan-
ske re vi sjons sel ska pe ne ta stil ling til fem 

vig net ter med tve ty di ge revisjonsspørsmål. 
Halv par ten fikk opp lyst at de var en ga sjert 
av det sel ska pet som had de ut ar bei det 
regn ska pe ne, den and re halv par ten at de 
var en ga sjert av et an net sel skap. I hver 
grup pe ble dess uten halv par ten av del ta-
ker ne bedt om å ut ar bei de sin egen løs-
ning på revisjonsspørsmålet før de tok 
stil ling til om sel ska pets løs ning var i sam-
svar med de ame ri kan ske ret nings lin je ne 
for god regn skaps skikk (GAAP), mens den 
and re halv par ten fikk se sel ska pets regn-
skap før de selv ut ar bei det egne tall.

Fors ker ne fant at re vi so re ne i snitt var  
30 % mer til bøye li ge til å god ta sel ska pets 
regn skap når de var til delt rol len som re vi-
sor for sel ska pet. De som be døm te sel ska-
pets regn skap før de ut ar bei det sine egne 
tall var også mer til bøye li ge til å god ta 
regn ska pet enn de som lag de egne tall 
først.5 Bazerman og kol le ger (2002)  
kon klu der te der for med at hel ler ikke 
pro fe sjo nel le re vi so rer er fri for skjev he ter 
som skyl des re la sjo nen til kli ent.

Selv en hy po te tisk kli ent re la sjon var alt så 
til strek ke lig til å på vir ke re vi sors evne til å 
fore ta ob jek ti ve be døm mel ser. I en vir ke lig 
situa sjon, med en fak tisk kli ent re la sjon, 
kan skje av lang va rig ka rak ter, med sto re 
po ten sielle ho no ra rer og and re for mer for 

5 Jf. ovenfor i note 3 om betydningen av at revisor god-
kjenner andres vurderinger. Resultatet i eksperimentet gir 
støtte til denne teorien. 
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be løn ning på spill, er det grunn til å anta at 
ef fek te ne vil bli enda ster ke re. Teo rien og de 
nevn te eks peri men telle stu diene gir der for 
god grunn til å anta føl gen de kon klu sjon: 
Den som skal kon trol le re egen kli ent, be fin-
ner seg i en in ter es se kon flikt som ube visst 
kan gjø re blind for kli en tens feil.

Ten den sen til å over se kli en tens feil kan 
for ster kes av and re fak to rer som vir ker i 
sam me ret ning, for ek sem pel at regn skaps-
fø rin gen grad vis ut vik ler seg i uhel dig 
ret ning.

Skråplaneffekten
Et fel les trekk ved man ge øko no mis ke  
og etis ke skan da ler er at de kri tikk ver di ge 
for hol de ne grad vis har ut vik let seg over 
tid, fra re la tivt uskyl di ge for se el ser til en 
sluttil stand av ma ni fest uær lig het el ler 
kor rup sjon. Et el ler an net sted har  
ak tø re ne krys set av gjø ren de mo ral ske og 
retts li ge gren ser. Pro ble met er at de ofte 
ikke har sett det selv. Slik blind het har 
sam men heng med hvor dan vi opp fat ter  
og for hol der oss til end rin ger.

Brå el ler grad vi se end rin ger
Grunn leg gen de sett kan end rin ger i etisk 
ad ferd skje på to må ter: brått el ler grad vis. 
En per son som i yr kes sam men heng er 
be trodd rådigheten over and res mid ler  
(for ek sem pel en ad vo kat som dis po ne rer 
en kli ent kon to) kan en dag be stem me seg 
for å over fø re hele be lø pet til sin egen 
kon to i et skat te pa ra dis og for svin ne fra 
lan det. Da skjer end rin gen brått. Men 
ved kom men de kan også be gyn ne med å 
«låne litt», kan skje bare noen da ger el ler 
ti mer, kan skje bare ved å ven te litt med å 
over fø re be lø pet til rik tig kon to el ler på 
an nen måte hol de mid le ne i egen formues-
sfære til for må let med «lå net» er nådd. 
«Lå net» be tales til ba ke, men en an nen dag 
«lå ner» ved kom men de mer, og slik ut vik ler 
det seg kan skje vi de re til det en dag er 
opp stått en per man ent un der dek ning på 
kli ent kon to en og un der sla get er åpen bart. 
Da skjer end rin gen grad vis.

Ned over det mo ral ske skrå pla net
De inn le den de skritt ned et slikt skrå plan 
er ofte na tur li ge kon se kven ser av en hek-
tisk hver dag med press og for vent nin ger 
fra fle re kan ter. Mu lig he te ne for å opp tre 
litt uær lig er man ge. Det kan være den 
hvi te løg nen du gir når du kom mer for 
sent hjem for di du glem te ti den på kon to-
ret; det kan være en li ten bløff om for -
arbei det til et møte du ikke rakk å for be-
re de, men måt te ta på strak arm (noe som 
gikk bra, men som du ikke har lyst til å 

inn røm me for klien ten, som be ta ler for 
ti den din). Det tren ger ikke ende i un der-
slag el ler kor rup sjon. For de fles te går det 
bra. Men pro ble met er at sli ke små nød-
ven di ge løg ner i ar beids hver da gen ofte går 
ube mer ket hen, ikke bare hos dem du 
for tel ler dem til, men også hos deg selv. 
Kan skje ly ver du litt uten å leg ge mer ke til 
det, el ler du kon strue rer en grunn som 
stil ler uær lig he ten i et hel di ge re lys. Sær lig 
der det du gjør skur rer litt i for hold til din 
egen ind re over be vis ning (og slik sett tren-
ger en bed re grunn), vil en ra sjo na li se ring 
kun ne tje ne som en rett fer dig gjø ring du 
har be hov for å tro på. Be ho vet gir deg en 
falsk for viss ning om at du fak tisk også 
hand let rett, og nes te gang skur rer det ikke 
len ger når du gjør en til sva rende hand ling. 
Går du enda len ger, vil du være i stand til 
å gjen ta pro ses sen med ra sjo na li se ring og 
rett fer dig gjø ring. Slik kan du fort set te å 
hand le kon sis tent med eget mo ral sy stem 
– mens du hele ti den be ve ger deg sta dig 
len ger ned over det mo ral ske skrå pla net.

Skråplaneffekten kan inn tre også når vi 
ob ser ve rer el ler kon trol le rer and re. Man ge 
vil være kjent med his to ri en om vann-
verks sjef Ivar T. Hen rik sen og vann ver ket 
på Ro me ri ke. Gjen nom en år rek ke un der-
slo Hen rik sen sto re sum mer og bruk te 
dem til egne for mål, hvor av det mest ek la-
tan te ek semp let var in ves te rin gen i en 
gi gan tisk ranch i Sør-Af ri ka. I lø pet av alle 
dis se åre ne var det man ge som var i  
kon takt med Hen rik sen, men som ikke 
re ager te. Hvor dan kun ne de unn gå å se at 
noe var al vor lig galt? En del av for kla rin gen 
skyl des tro lig slik mo ti vert blind het som vi 
så på i for ri ge av snitt. En an nen vik tig del 
av for kla rin gen kan være at Henriksens 
mis lig he ter ut vik let seg grad vis over tid.

Van ske lig for å opp da ge end rin ger
Vi men nes ker har re la tivt van ske lig for å 
opp da ge end rin ger, sær lig når de er små, 
grad vi se el ler skjer uten for det vi be visst 
fo ku se rer på. Forsk ning på vi suell opp-
merk som het har av slørt en be ty de lig grad 
av end rings blind het. Vår opp merk som het 
er se lek tiv og jus tert mot å ta inn sti mu li 
som er frem tre den de el ler står ut i situa sjo-
nen. Man ge er sik kert kjent med eks peri-
men tet, og har kan skje også selv sett fil-
men, der opp ga ven er å tel le pas nin ger 
mens to lag hol der på med en bas ket ball 
(Si mons & Chabris, 1999). I lø pet av 
fil men kom mer en go ril la spa se ren de gjen-
nom rom met der spil ler ne hol der på. Bare 
en li ten del av de som ser fil men leg ger 
mer ke til go ril la en. Man ge tror at de får se 
en an nen film når man et ter på spil ler av 

fil men på nytt. Men fo kus på å tel le  
pas nin ger gjør at man ikke får med seg 
end rin gen, selv når den er så pass ve sent lig.

Våre vans ke lig he ter med å opp da ge  
end rin ger gjel der ikke bare ved vi su el le 
sti mu li, men også når vi be døm mer de 
mo ral ske trekk ved and res be slut nin ger og 
hand lin ger, der un der om regn ska per fyl ler 
krav i lov, for skrif ter og stan dar der for god 
regn skaps skikk. Der regn skaps ma ni pu le-
rin gen ut vik ler seg grad vis over tid, blir 
det van ske li ge re for re vi sor å se at av gjø-
ren de gren ser krys ses. Re vi sor ri si ke rer 
der for å god kjen ne regn ska per han el ler 
hun ikke vil le god kjent der som end rin gen 
had de skjedd brått.

To sce na ri er
Se for deg føl gen de to sce na ri er (hen tet  
fra Gino & Bazerman, 2009): I det før s te 
sce na ri et le ve rer en av fir maets sto re klien-
ter prikk frie regn ska per tre år på rad. 
An svar lig re vi sor god kjen ner regn ska pe ne 
og har en ut mer ket re la sjon til klien ten.  
I det fjer de året inne hol der regn ska pe ne 
fle re gro ve over tre del ser, der lov reg le ne 
tøyes langt ut over det ak sep tab le og til  
og med på noen punk ter bry tes.

I det and re sce na ri et inne hol der regn-
skape ne det før s te året en kelte pos ter der 
lo ven tøyes en del uten at det dreier som 
om kla re re gel brudd. Nes te år er regn ska-
pe ne litt ver re, med fle re krea ti ve pos te rin-
ger og noen kla re brudd på regn skaps reg-
le ne. Det tred je året er for hol de ne enda litt 
ver re. I det fjer de året frem står regn skape ne 
slik som be skre vet i sce na rio én. Hvor dan 
tror du re vi sor vil re age re i de to sce na rie ne?

Der som re vi sor er som fler tal let av del ta-
ker ne i eks peri men ter gjort av Fran ces ca 
Gino og Max Bazerman, er sann syn lig -
heten stor for at han el ler hun vil le nek tet 
å god kjen ne fjer de års regn skap i det før s te 
sce na ri et, men vil le kun ne ha kom met til å 
god kjen ne det i det and re sce na ri et.

Fire eks peri men ter
Gino og Bazerman (2009) gjor de fire eks-
peri men ter der de på litt for skjel lige må ter 
tes tet be tyd nin gen av at ut vik lin gen i den 
etis ke ad fer den man ob ser ve rer skjer grad-
vis. Del ta ker ne i eks pe ri men te ne fikk  
rol len som «vakt hun der» med opp ga ven  
å av slø re juks hos and re. Kon kret gjaldt 
opp ga ven å ta stil ling til rik tig he ten av 
es ti ma ter gjort av and re. Vakt hun de ne ble 
be løn net for sva re ne de ga. Be løn nings ord-
nin gen rom met en in ter es se kon flikt: Vakt-
hun de ne fikk mer be talt der som de god-
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kjen te over drev ne es ti ma ter, men sam ti dig 
løp de en ri si ko for at åpen bart urik ti ge 
god kjen nel ser kun ne bli opp da get og  
straf fet. De god kjen te es ti ma te ne ble  
sjek ket med ujev ne mel lom rom, i snitt ved 
hver ti en de gang. Både rol len (som vakt-
hund), opp ga ven og be løn nings sy ste met 
var ut for met for un der eks peri men telle 
be tin gel ser å gjen spei le situa sjo nen re vi so rer 
i den vir ke li ge ver den står over for.

Re sul ta te ne fra eks pe ri men te ne vis te at 
vakt hun de ne var mind re til bøye li ge til å 
på pe ke juks der ut vik lin gen skjed de grad-
vis, enn der over tre del sen ma ni fes ter te seg 
i ett klart brudd. I eks pe ri men te ne ble 
es ti ma te ne god kjent om trent dob belt så 
ofte ved grad vis som ved brå end ring. 
Gino og Bazerman fant også at i hvert fall 
de ler av den ne ef fek ten skyld tes fak to rer 
uten for del ta ker nes be viss te opp merk som-
het, det vil si at del ta ker ne – der de så 
gjen nom fing re ne med and res juks – ikke 
selv var klar over at de be døm te ad fer den 
med en mil de re må le stokk.

Selv om det te eks peri men tet meg be kjent 
ikke er søkt gjen tatt på en mer re ell re vi-
sjons mes sig situa sjon, gir det – sam men 

med øv rig teo ri og forsk ning på end rings-
blind het – grunn lag for å anta føl gen de 
om be tyd nin gen av at kli en tens regn skaps-
ma ni pu le ring ut vik ler seg grad vis: Re vi sor 
vil være mer til bøye lig til å god kjen ne et 
ma ni pu lert regn skap der det kom mer som 
sis te trinn i en grad vis ut vik ling i uhel dig 
ret ning, enn der ure gel mes sig he te ne skjer 
med ett slag.

Utfallsskjevhet
De pro ble me ne vi så langt har sett på  
– mo ti vert blind het og skråplaneffekten  
– kan be stå og for ver re seg over tid rett  
og slett for di de ikke umid del bart får noen 
nega tive kon se kven ser. Re vi sor har flaks. 
Sel ska pet hvis regn ska per er god kjent til 
tross for tvil som me pos te rin ger, går godt 
og pen gene ren ner inn i kas sen. Øko no-
mi en sy nes so lid, in ves to re ne strøm mer til, 
alt vir ker ro sen rødt. Hvor for da grå te over 
skjønn hets feil i sis te års regn skap? Et slikt 
re son ne ment (her lett ka ri kert) be ror på 
det som kal les utfallsskjevhet.

Når flak sen opp hø rer
Utfallskjevhet går ut på at vi vur de rer 
be slut nin ger ut fra hvil ke føl ger de får 
(Gino, Moore, & Bazerman, 2009). Når 

en den er god, var be slut nin gen god, ten ker 
vi. Vi pre mie rer der med flaks og lar til fel-
dig he ter sty re våre mo ral ske be døm mel ser. 
Det som strengt tatt er rele vant for den 
etis ke be døm mel sen, er den in for ma sjon 
som var til gjen ge lig for be slut nings ta ke ren 
på be slut nings tids punk tet. Når vi ser hen til 
ut fal let, tar vi med en rek ke fak to rer som er 
uten for be slut nings ta ke rens kon troll. Pro-
ble met med en slik vur de rings må te er at 
den kan føre til at vi re age rer for sent på 
uetisk ad ferd, selv om det er full sten dig 
for ut si ge lig at ad fer den kan lede til al vor li ge 
nega tive kon se kven ser. Vi kan også selv bli 
over ras ket. Når flak sen til slutt opp hø rer, 
står vi ufor be redt på de nega tive kon se kven-
se ne, som i vers te fall kan være ka ta stro fa le.

Så len ge pi le ne pe ker opp over
Utfallsskjevhet er ofte en med vir ken de 
fak tor til at det ikke blir iverk satt til strek ke-
li ge re gu la to ris ke til tak på det sam funns-
mes si ge nivå. Mang le ne ved den ame ri kan-
ske re gu le rin gen av re vi sor bran sjen var 
kjent og om dis ku tert len ge før Enronskan-
dalen brøt ut (Bazerman & Wat kins, 2004). 
Like vel var det først da kata stro fen fak tisk 
inn tråd te at noe ble gjort. Til svarende svak-
he ter ved re gu le rin gen av fi nans bran sjen ble 

VAKT HUN DER: Del ta ker ne i eks pe ri men te ne fikk rol len som «vakt hun der» med opp ga ven å av slø re juks hos and re.
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på talt før fi nans kri sen i 2008. Så len ge alle 
pi ler pek te opp over, var det like vel in gen 
med be slut nings myn dig het som til strek ke-
lig sterkt så be ho vet for å gjø re noe med 
struk tu rel le for hold som var uhel di ge.

Men utfallsskjevheten kan også vir ke inn på 
re vi sors in di vi duelle vur de rin ger, sær lig der 
mo ti vert blind het og skråplanseffekten 
alle rede er inne i bil det. Even tuelle mot fore-
stil lin ger re vi sor fort satt måt te ha, ra de res 
bort når in tet ne ga tivt skjer. Finance Cre dit 
var en suk sess his to rie like inn til det smalt. 
Det sam me var til fel let med En ron.

Utfallskjevhet kan på sli ke må ter lett lede 
til pas si vi tet over for etisk uhel dig prak sis. 
Utfallskjevhet er der for en fak tor som – i 
sam vir ke med and re fak to rer – kan lede til 
etisk svikt un der ut fø rel sen av re vi sjons-
opp dra get.

Akil les hæ len – po si ti ve il lu sjo ner 
om vår egen mo ral ske in te gri tet
Man ge kjen ner sik kert his to ri en om kri ger -
hel ten Akil les, for talt i det homeriske epos 
Ilia den og kjent som en del av vårt vest li ge 
kul tu rel le ar ve gods. Akil les var kjent som 
den vak res te og ster kes te av hel te ne som 
sloss i trojanerkrigen. Han var sønn av 
nym fen Thetis og Pelevs, kon ge av myr-
midonerne. Iføl ge en se ne re le gen de for-
søk te Thetis å gjø re Akil les udø de lig ved å 
dyp pe ham i el ven Styx. Hun måt te imid-
ler tid hol de ham fast i hæ len, og el ve van net 
fikk der med ikke ut ret tet sin ma gis ke virk-
ning på den. Re sul ta tet ble at Akil les had de 
ett sår bart punkt – hæ len, og ut tryk ket 
Akil les hæl er si den mye brukt som be teg-
nel sen på et men nes kes av gjø ren de svak het. 
Hva mer er, den kan – slik den var for Akil-
les – være en svak het vi lett over ser, og som 
nett opp der for kan ut gjø re vår bane.

Feil kil de ne vi har sett på oven for vil le ikke 
ut gjø re en så stor trus sel mot re vi sors evne 
til å hand le rik tig der som vi kjen te oss selv 
og ak sep ter te våre egne svak he ter. Vi vil le  
i så fall tro lig være åpne for å jus te re for 
skjev he te ne og tref fe til tak el ler bru ke hjel-
pe mid ler for å mot vir ke våre ibo en de ten-
den ser til å begå etis ke feil. Men pro ble-
me ne se men te res og gjø res ofte ver re når vi 
ikke inn ser egne mo ral ske be grens nin ger.

Mo ralsk over mot
De fles te av oss næ rer en tro på egen 
mo ralsk for tref fe lig het som langt over går 
det nøy tra le ob ser va tø rer vil le gi oss med-
hold i. Vi an ser oss i stand til å be va re vår 
in te gri tet og ob jek ti vi tet i møte med fris-
tel ser og på virk ning fra en rek ke ytre og 

ind re fak to rer. Slikt mo ralsk over mot gjør 
oss i vir ke lig he ten mer sår ba re for etisk 
svikt. Som Akil les har vi et svakt punkt, 
som kan bi dra til fall.

Når det opp står spørs mål om profesjonsut-
øveres etis ke in te gri tet og uhel di ge in ter es se-
kon flik ter, mø ter man ikke sjel den føl gen de 
inn ven ding: Vel kan det være slik, som hev-
det av man ge og på vist av psy ko lo ge ne, at 
folk flest kan bli på vir ket i sine vur de rin ger 
av for skjel lige eks terne og in ter ne fak to rer, 
og at dis se der for kan bli skje ve på en uhel-
dig måte. Men en pro fe sjo nell yr kes ut øver 
(som en re vi sor) vil i kraft av sin ut dan nel se, 
er fa ring og sin sær li ge mo ral ske in te gri tet 
være i stand til å mot stå inn fly tel se fra sli ke 
uved kom men de fak to rer. Det te er der for 
ikke rele vant for oss.

Po si ti ve il lu sjo ner om oss selv
De pro fe sjons ut øve re som hev der sli ke 
stand punk ter, er ikke ale ne om å se seg 
selv i godt lys. Vi men nes ker ser ut til å ha 
en ibo en de og sterk ten dens til å ha po si-
ti ve tan ker om oss selv, våre egen ska per og 
fer dig he ter. Det fin nes en mas siv forsk ning 
som vi ser hvor dan vi næ rer po si ti ve il lu sjo-
ner om oss selv. Ame ri kan ske un der sø kel ser 
har vist at et stort fler tall av be folk nin gen 
me ner at de er mer in tel li gen te, mer rett-
fer di ge, mind re for doms ful le og bed re til å 
kjø re bil enn gjen nom snit tet (Gilovich, 
1991). Sli ke egen nyt ti ge re son ne men ter og 
vur de rin ger gjør vi også av vår egen mo ral, 
og il lu sjo ne ne skyl des at vi over vur de rer 
oss selv sna re re enn å un der vur de re and re 
(Epley & Dunning, 2000).

Selv til lit og op ti mis me har man ge gode 
si der, både in di vi du elt og for sam fun net. 
Men selv til lit kan bli en svak het når den 
hind rer oss i å se hvor dan vi kan bli of fer 
for fak to rer som kan på vir ke våre vur de-
rin ger. Vi tror at det som kan ska pe 
ut ford rin ger for and re (in ter es se kon flik ter, 
van ske li ge kjø re for hold, etc.), ikke er noe 
pro blem for oss. Spe sielt når det gjel der 
etis ke be slut nin ger og in ter es se kon flik ter, 
vi ser Chugh og hen nes kol le ger (2005) 
hvor dan opp fat nin ge ne om at vi selv har 
en høy mo ral, er kom pe ten te og har gjort 
oss for tjent til be løn nin ger vi mot tar, 
bi drar til at vi over ser pro ble mer knyt tet til 
for ek sem pel in ter es se kon flik ter. Po si ti ve 
il lu sjo ner gir oss en mo ralsk «blind flekk».

Alle kan ikke være bed re enn gjen nom snit tet
Våre opp fat nin ger av vår egen mo ral står  
i strid med det vi vet om mo ralsk ad ferd og 
om fan get av etisk svikt i al min ne lig het. 
Den forsk nin gen vi har gjen nom gått i 

den ne ar tik ke len, vi ser at de fles te av oss lett 
kan gjø re feil som le der til etisk svikt uten 
at vi selv er klar over det. Har en kelte av oss 
like vel høye tan ker om vår egen mo ral ske 
evne, kan det selv sagt være vi har rett. Noen 
er fak tisk bed re enn gjen nom snit tet. Men 
man ge av oss må ta feil. Som med fer dig -
heter i å kjø re bil, kan det ikke være slik at 
de al ler fles te er bed re enn gjen nom snit tet.

Pro ble met med po si ti ve il lu sjo ner er at de 
hind rer oss i å se be ho vet for selv å gjø re 
til tak for å unn gå og for hind re skjev he ter 
og feil. Pro fe sjo nell in te gri tet ut gjør ikke 
et til strek ke lig for svar mot den ty pen etisk 
svikt vi har sett på i den ne ar tik ke len. Selv 
om vi as pi re rer til en høy etisk stand ard, 
og gjør vårt bes te for å opp tre ob jek tivt og 
etisk for svar lig, kan vi – som Akil les – bli 
ram met, for di vi glem mer at også vi har 
vårt sva ke punkt.

Av slut ning
Re vi sor iva re tar ved kon troll og god kjen-
nel se av de revisjonspliktiges regn ska per en 
vik tig sam funns opp ga ve. I den ne ar tik ke-
len har vi sett hvor dan psy ko lo gis ke og 
struk tu rel le fak to rer kan på vir ke re vi sors 
vur de rin ger slik at det opp står etisk svikt 
ved ut øv el sen av den ne opp ga ven.

Som vi har sett lig ger det en in ne byg get 
in ter es se kon flikt i den må ten revisjonsin-
stituttet er or ga ni sert på. Kon troll funk sjo-
nen tje ner ho ved sa ke lig ak sjo næ rers, lån gi-
ve res og and re be rør tes in ter es ser, men 
re vi sor en ga sje res, ho no re res og får even-
tuelle nye opp drag av den re vi sjons plik ti ge 
selv. Re la sjo nen til klien ten og de for de ler 
re vi sor kan ha i den an led ning ska per 
mo ti ver for å be ha ge klien ten – mo ti ver 
som ube visst kan på vir ke de revisjons-
messige vur de rin ge ne til ska de for de 
øv rige in ter es sen te ne.

Re vi sor kan bli blind for feil og mang ler 
for di han el ler hun er mo ti vert til å ha en 
po si tiv opp fat ning av regn ska pe ne (mo ti vert 
blind het). En grad vis for ver ring av de regn-
skaps mes si ge feil og mang ler over tid gjør at 
regn ska per re vi sor el lers ikke vil le god kjent 
like vel kan bli god kjent (skråplan effekten). 
Så len ge det re vi sjons plik ti ge sel ska pet går 
godt og det ikke skjer noe ne ga tivt, over ser 
vi let te re svikt ved be døm mel ser og be slut-
nin ger som er gjort (utfallsskjevhet).

Etisk svikt ska per sto re me die opp slag og kan 
være svært be las ten de for dem som er in vol-
vert. Re vi sor bran sjen har ikke vært for skå net 
for pro ble me ne. Etisk svikt er ikke noe som 
bare inn trer hos små ak tø rer el ler i sær eg ne 
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de ler av bran sjen. Fle re av de stør ste og mest 
aner kjen te re vi sor fir ma ene har de sis te ti 
åre ne opp levd etis ke kata stro fer – skan da le-
sa ker som blir rul let opp i me dia og der 
in gen in ternt til sy ne  laten de for sto at noe var 
galt før skan da len var et fak tum.

Det er der for vik tig å kjen ne til fak to rer 
som kan føre til etisk svikt. I mot set ning til 
det man ofte an tar, skyl des ikke etisk svikt 
ale ne en kelt in di vi ders be viss te hand lin ger, 
even tu elt i kom bi na sjon med uhel di ge 
in sen ti ver og man gel full re gu le ring. Nye re 
forsk ning vi ser at også ube viss te men ta le 
pro ses ser i man ge til fel ler lig ger bak. Fei le ne 
er ofte sys te ma tiske og for ut sig ba re kon se-
kven ser av hvor dan pro fe sjons ut øve re – 
som re vi so rer – opp fat ter sine om gi vel ser og 
hand ler i sin ar beids  situa sjon.

For å sik re for svar lig etisk prak sis er det 
nød ven dig å kjen ne til hvor dan sli ke skjev-
he ter kan lede til svikt. Kunn skap om de 
psy ko lo gis ke år saker til etisk svikt bør der-
for inn gå i etikk opp læ ring og and re til tak 
som tar sik te på å for hind re etisk svikt.
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