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1. INLEDNING
I detta kapitel kommer bakgrunden till revisorns tystnadsplikt och anmälningsplikt att
presenteras. Vidare kommer bakgrunden leda till en problemdiskussion som kommer lägga
grund för uppsatsens problemformulering. Kapitlet kommer vidare att ta upp syftet med
uppsatsen samt en avgränsning för att förtydliga hur vad som ska undersökas.

1.1 Bakgrund
En revisor har enligt 9 kap 3 § i ABL som huvuduppgift att granska ett bolags årsredovisning,
bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. Granskningen ska vara så ingående samt
omfattande som god revisionssed begär för att visa en rättvisande bild av bolaget. Under
revisionen av bolaget måste revisorn förutom att följa god revisionssed även följa sina
yrkesetiska regler som god revisors- samt god redovisningssed. Det slutgiltiga målet för
revisionen är att i slutändan leda till en revisionsberättelse som ska presenteras på en
årsstämma där alla inom företaget kan välja att delta (Diamant, 2004, p. 148)
En revision är ett viktigt element för att skapa ett fungerande samhälle eftersom alla
intressenter, så som, ägare, kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda samt stat och
kommun, har en direkt eller indirekt nytta av revisionen. Därför måste en revisor försäkra att
revisionen ger en korrekt bild av företaget (Far förlag, 2006, pp. 19-20). I revisorsyrket ingår
många plikter som en revisor måste ta hänsyn till för att kunna skapa en god och fungerande
relation med sina klienter. En sådan relation, där revisorn har förtroende från sina klienter,
kan skapas genom att revisorn följer grundkraven som opartiskhet, självständighet,
tystnadsplikt och oberoende (Far förlag, 2006, p. 107).
Tystnadsplikten är en revisors huvudregel som innebär att revisorn inte får föra ut den
information som revisorn får tillgång till från klienten till andra intressenter enligt 9 kap 41 §
ABL. Det som de utomstående får reda på ska vara det som revisorn antecknar i
revisionsberättelsen. Vanasco (1998) menar att plikten är därmed av väsentlig betydelse om
en klient ska överlämna all information till en revisor vid revision (Vanasco, 1998, pp. 7-9).
Det finns dock ett undantag från denna regel, nämligen upplysningsplikten som innebär att
revisorn måste ge upplysningar i den utsträckningen att upplysningarna inte skadar företaget
väsentligt (Far förlag, 2006, p. 19). En revisor får enligt RL 26 § inte föra information vidare,
använda informationen för egen vinning eller skada respektive tillfoga nytta till annan part.
Eftersom tystnadsplikten förhindrar revisorn från att lämna ut information i stor utsträckning
förhindrar plikten att ekonomiska brott kan upptäckas. Vidare innebär plikten att även om ett
ekonomiskt brott föreligger, kan brottet inte anmälas till myndigheter. Lagstiftarna menade i
SOU 1995:44 att ekonomisk brottslighet påverkar alla i samhället och det behövdes därför ett
direkt medverkande från revisorerna för att kunna upptäcka ekonomiska brott i tidigt skede
samt anmäla den potentiella misstanken till lämplig myndighet, som till exempel polis och
åklagare (Sveriges riksdag, p. 301). Som ett led i att förebygga ekonomiska brott, infördes en
1

ny plikt för revisorer, anmälningsplikten, i januari 1999. Plikten infördes även som ett led i att
kunna upptäcka brotten i tidiga skeden. Denna plikt skulle gå emot tystnadsplikten och rikta
en skyldighet till revisorer genom att anmäla eventuella misstankar om brott, som begås i
företaget, till myndigheter (Larsson, 2004, p. 23). Enligt 9 kap 42-43 §§ ABL, ska en revisor
vidta åtgärder när det kan misstänkas att ett ekonomisk brott begås av någon styrelseledamot
eller av den verkställande direktören (VD).

1.2 Problemdiskussion
Tystnadsplikten förhindrar revisorn att anmäla ett misstänkt ekonomiskt brott. För att
motverka detta och samtidigt förenkla ekobrottsmyndighetens arbete, infördes
anmälningsplikten 1999. Plikten innebär att en revisor har en skyldighet att anmäla när
misstanke om ekonomiskt brott uppstår. Denna plikt är dock inte helt okomplicerad för
revisorer att bedöma utan revisorerna måste tolka plikten och tolkningen kan variera mellan
olika revisorer. Ett exempel är hur revisorn ska tolka misstankegraden “kan misstänkas”
(Andersson & Johansson, 2000).
Kritiker menade att ett införande av anmälningsplikten skulle äventyra en revisors oberoende
ställning genom att bryta mot revisorns huvudregel, tystnadsplikten. Vidare kritiserades
plikten för att den kunde leda till en förändrad uppfattning av revisorer hos allmänheten.
Revisorer kunde komma att uppfattas som myndigheters personer, som till exempel polis. En
annan konsekvens är en försämrad relation mellan klient och revisor, som till exempel
minskad vilja från klient av överlämnanden av information till revisorn (Larsson, 2004, pp.
24-25). Vissa revisorer är måna om att bevara och inte riskera att skada sin relation med sin
klient genom att inte allt för snabbt anmäla en upptäckt ekonomisk brott, som till exempel
bedrägeri (Hassink, Meuwissen, & Bollen, 2010, pp. 863-864). I en undersökning gjort av
BRÅ, visade det sig att fyra utav fem revisorer, alltså drygt 80 procent av revisorerna ville
vänta med att göra en anmälan tills ett brott kunde säkerställas upptill 75 procent (Larsson,
2004, p. 12).
Ett dilemma kan uppstå därmed här för revisorer. Ska revisorn anmäla utifrån
anmälningsplikten eller inte anmäla på grund av tystnadsplikten och i så fall hur ska
revisorerna gå tillväga? (Andersson & Johansson, 2000). Hur dessa konflikter som nämnts
ovan hanteras av revisorer är av stort intresse för oss att undersöka.

1.3 Problemformulering
Författarna vill besvara dessa frågeställningar:



Vad är revisorers s n t stnads- respektive anmälningsplikten?
Hur hanteras konflikten i oberoende samt kan ”kan misstänkas”?
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1.4 Syfte
Syftet med denna uppsats är att skapa oss en djupare samt bättre förståelse om hur respektive
av tystnads- samt anmälningsplikten uppfattas av revisorer och vidare undersöka hur
eventuella konflikter med utgångspunkt för revisorers oberoende ställning samt vid ”kan
misstänkas” vid brottssituationer hanteras av revisorer.

1.5 Avgränsning
Inom revisorsyrket finns det många lagar och regler som en revisor måste följa för att kunna
utföra sitt arbete. Uppsatsen avgränsas genom att undersöka hur revisorer verkar för att hitta
en god balans mellan tystnadsplikten som anses vara en revisors huvudregel samt
anmälningsplikten som kan överträda tystnadsplikten. Vidare kommer uppsatsen att avgränsa
sig till att utreda hantering av konflikter för oberoendet samt ”kan misstänkas”. U satsen
kommer endast att genomföra intervjuer med revisorer för att samla in nödvändig primärdata.

1.6 Perspektiv
Den här studien kommer att undersöka ämnet djupare utifrån revisorsperspektivet därför att
då tystnads- samt anmälningsplikten är applicerade inom revisorsyrket, är det främst revisorer
som kommer i kontakt med plikterna. Detta medverkar till valet av revisorer som
respondenter då revisorer de innehar mer kunskap om respektive plikter.

1.7 Disposition
I denna del av uppsatsen kommer en presentation av hur uppsatsen stuktur är uppbyggd.
Kapitel 1

Detta kapitel inleds med en presentation av bakgrunden till ämnet och
vidare leder oss till en problemdiskussion och problemformulering samt syftet
med uppsatsen.

Kapitel 2

I detta kapitel påträffas den teoretiska referensramen där begrepp som
författarna betraktat som viktigt för ämnet i uppsatsen valts ut och beskrivits.

Kapitel 3

Här redogörs metodavsnittet för uppsatsen. Presentation av lämplig metod för
respektive del kommer att presenteras.

Kapitel 4

I detta kapitel presenteras respondenterna samt redogörelse för datainsamlingen.

Kapitel 5

I detta kapitel kommer datamaterial från det empiriska avsnittet att analyseras
tillsammans med de teorierna från referensramen.

Kapitel 6
&7

Uppsatsen avslutas med slutsatser samt med ett avsnitt med förslag för vidare
forskning utifrån ämnesvalet.

Figur 1 Uppsatsens disposition
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2. Metod
Detta kapitel kommer inledningsvis att beskriva val av ämne och forskningsstrategi. Vidare
kommer en presentation av hermeneutiskt perspektiv att redogöras för att kunna förtydliga
och tolka insamlad data. I slutet av kapitlet kommer en ingående redogörelse att göras för
insamlad primär- och sekundärdata tillsammans med tillvägagångssätt och urvalet av
datamaterialet.

2.1 Val av ämne
Val av ämne tog fart genom att vi genomförde en s kallad ”brainstorming” där ämnen som
ansågs intressanta skrevs ned. Förutom att vi genom sökning efter eventuella ämnen utifrån
kurser som studerats under programmet, sökte vi även efter ämnen på olika revisionsbyråer
som föreslår förslag på ämnen för uppsatsskrivandet. Det togs vidare även kontakt med
handledaren för diskussion angående val av ämnet. Vi båda hade kommit i kontakt med
respektive plikter under tidigare skeden men då endast översiktligt. Med den anledningen
valde vi i slutändan att undersöka tystnads- och anmälningsplikten och hur konflikter utifrån
dessa plikten hanteras av revisorer.

2.2 Val av forskningsstrategi
Denna uppsats bygger på att finna svar till problemformuleringarna samt syftet med
uppsatsen. För att kunna finna rikt med empiriskt data av relevant slag är det ytterst viktigt att
tillämpa en forskningsmetod som kan generera god empiri. Genom att genomföra en
kvalitativ undersökningsmetod i form av intervjuer med revisorer är bedömningen att
betydelsefull information kommer erhållas som sedan kommer användas i empiri avsnittet.
2.2.1 Kvalitativ metod
Uppsatsen

syftar till att beskriva hur revisorernas uppfattning kring tystnad- respektive
anmälningsplikt ligger till. Vi lägger därför en stor vikt på respondenternas, i detta fall
revisorernas, ord och uppfattning som är av stor betydelse för undersökningen. Genom att låta
respondenterna själva berätta om sin uppfattning om ämnet utifrån sitt perspektiv hjälper det
oss att få en djupare förståelse av respondenternas uppfattning och erfarenhet om ämnet. Detta
val ledde oss till att välja en kvalitativ- framför en kvantitativ undersökningsmetod därför att
vi ville få revisorerna att fritt få berätta om dess uppfattning och syn på respektive plikt och
hur plikterna hanteras för att minimera risken för konflikter. Detta påpekas även i Bryman &
Bell (2011), som menar att den kvalitativa metoden skiljer sig från den kvantitativa metoden
genom att den kvantitativa metoden lägger större vikt på siffror vid mätning som sedan
analyseras och därefter presenteras samt att vid den kvantitativa metoden väljer forskarna att
utgå från sitt perspektiv genom att styra undersökningen utifrån sina egna formulerade frågor
som respondenterna avser att ge svar på (Bryman & Bell, 2011, pp. 410-412). Carlsson (1991)
menar i sin tur att ett av forskarnas mål i en kvalitativ forskning är att kunna studera en
problemformulering, som forskarna undersöker genom en respondents uppfattning. Detta
innebär att den kvalitativa undersökningen baseras på respondenternas egna erfarenheter. Ett
4

av forskarnas roll i ett sådant fall blir att på ett detaljerat sätt tolka samt formulera
respondenternas tankegångar (Carlsson, 1991, p. 25). Vi ville därmed med hjälp av den
kvalitativa metoden skapa oss en uppfattning för respondenternas erfarenheter om hur
konflikter som uppstår utifrån tystnads- respektive anmälningsplikt hanteras.

2.3 Hermeneutik och positivism
Forskare använder olika synsätt för att karaktärisera kunskap. Två av de viktigaste
vetenskapliga synsätten är positivismen och hermeneutik som härstammar från
vetenskapsfilosofin. Vilken av synsätten en forskare använder beror på inställningen från
forskaren sida om hur en undersökning ska utövas samt den roll som forskaren efterfrågar i
undersökningen. (Carlsson, 1991, p. 12). Det hermeneutiska perspektivet handlar om tolkning
och förståelse. Detta synsätt har sina rötter från teologin där människor sedan lång tid använt
sig av både tolkning och förståelse för att förstå innebörden inom teologin och skrifter som till
exempel bibeln. Hermeneutiken började användas inom samhällsvetenskapen genom den
tyske professorn inom filosofi, Wilhelm Dilthey (1833-1911) (Carlsson, 1991, pp. 15-16). Vi
har i denna uppsats använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod där tolkning och
förståelse är av stor betydelse vid analys av berättelser från intervjuer med respondenter.
Detta innebär att ett hermeneutiskt perspektiv används för att skapa oss en kunskap om hur
respondenterna syn på ämnet som uppsatsen ämnar utreda förefaller.
Att tolkning är en viktig parameter för att skapa en förståelse hos en individ påpekas även av
Bryman & Bell (2011) som menar att ett av de grundläggande syftena med det hermeneutiska
perspektivet är att en forskare ska söka efter att finna en mening med den text som forskaren
analyserar. Det innebär att genom att tolka och förstå en text, kan forskaren finna hur en
individ tänker och varför denne uppträder som den gör. Hermeneutiken är en viktig aspekt för
forskare som använder sig av en kvalitativ forskningsmetod där tolkning och förståelse sätter
grunden vid utvärdering av berättelser från individer som intervjuas (Bryman & Bell, 2011,
pp. 26-27,563). Carlsson (1991) menar vidare att en forskare, förutom att enbart vilja studera
beteendet hos individen, även är intresserad av att förstå vad beteendet betyder för individen
(Carlsson, 1991, p. 16).
Det positivistiska synsättet är en inriktning ur den naturvetenskapliga traditionen som syftar
till att förstå samt få kunskap ur den sociala verkligheten genom en mera användning av de
naturvetenskapliga tillvägagångssätten. Det positivistiska synsättet menar att endast det som
vi människor uppfattar via våra sinnen kan ges betydelsen som kunskap. I vidare mening
innebär det att endast det som är vetenskapligt bevisat kan ses som kunskap och därmed
betraktas som sann. Situationer där idéer och moralfrågor uppstår kan med andra ord inte ses
som vetenskapligt och av sanna värden (Bryman & Bell, 2011, pp. 15-16). Positivismen är av
stor betydelse speciellt inom den kvantitativa forskningen där stor vikt ligger vid reliabilitet
och validitet som bevisar om forskningen är utfört med stor noggrannhet och pålitlighet där
resultatet är mätbart (Bryman & Bell, 2011, pp. 41-44). Att uppsatsen använder sig av en
kvalitativ metod där tolkning är av stor betydelse för att kunna finna svar till uppsatsens

5

frågeställningar, har därmed en hermeneutik synsätt använts som vi anser mest lämpad för
denna uppsats.

2.4 Forskningsansats
Vilken forskningsstrategi en forskare väljer under sin forskning kommer vidare lägga grunden
för den undersökningsmetod, induktiv och deduktiv, som kommer användas. Denna
undersökningsmetod kommer senare att styra inriktningen på uppsatsen samt insamlingen av
data. Induktion innebär att en forskare kan dra slutsatser från datamaterial har samlats in och
därefter analyserats medan deduktion innebär att en forskare drar slutsatser utifrån sin
kunskap samt med hjälp av tidigare teorier med koppling till ämnet som forskaren avser att
undersöka (Bryman & Bell, 2011, pp. 10-12). Carlsson (1991) påstår att vid en kvantitativ
undersökning är deduktion den mest förekommande ansatsen medan den induktiva ansatsen
används inom den kvalitativa metoden (Carlsson, 1991, pp. 26-27).
Denna uppsats har karaktär av en induktion eftersom det nödvändiga datamaterialet som
använts i empiridelen har samlats in via intervjuer. Insamlingen av materialet är nödvändig
för att tillsammans med teorier med koppling till ämnet, kunna genomföra syftet med
uppsatsen, det vill säga visa hur verkligheten ser ut för revisorer. Vidare hade vi inte heller
kunskap inom ämnet som uppsatsen avser att undersöka varför en induktiv ansats var mest
lämplig för undersökningen.

2.5 Datasamling och Tillvägagångssätt
Datamaterialet för denna uppsats har samlats in både från primär- och sekundära källor. Det
primära datamaterialet för empirdelen har samlats in genom intervjuer med olika respondenter
från olika byråer medan sekundära datamaterialet har samlats in från litteratur samt andra
elektroniska källor. Primärdata är sålunda data som inte finns utan samlas in direkt från
forskaren (Dahlström, 2011, pp. 82-83). Sekundärdata är med annan mening data som redan
finns och har samlats in av andra forskare och som kan återanvändas i stället för att samla in
igen (Bryman & Bell, 2011, p. 313). Insamlingen av datamaterial för empiriavsnittet, som
beskrivits nedan i punkt 2.7, inleddes med att vi sökte efter revisionsbyråar som befann sig
inom och kring Västerås. Efter att ha funnit ett antal byråer togs kontakt med dessa, både
genom e-mail samt via samtal över telefon för en förfrågan om intervju.
I början av uppsatsen ville vi undersöka hur våra frågeställningar hanterades av revisorer som
befann sig på mindre revisionsbyråer eftersom hur revisorer handlar i sin roll kan påverkas av
storleken av kundkretsen, vilket vi tyckte var av intresse att undersöka. Men eftersom vi inte
kunde intervjua revisorer från mindre byråer på grund av tidsbrist, vände vi oss till de stora
byråerna. Vi tog fram en lista över ett antal företag för att sedan ringa och höra av oss till de
för en eventuell medverkande i uppsatsen. Vid positivt svar, bokades en tid och plats för
intervju och därefter kunde ett ingående arbete för att förbättra våra frågeställningar för att
samla in så väsentlig information för uppsatsen.
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2.5.1 Litteraturundersökning
Med en litteraturstudie hade vi som mål att undersöka eventuella teorier som hade en
koppling till revisoryrket. Teorier som berörde revisorn, revisorns tystnads- och
anmälningsplikten samt revision har studerats noggrant. För att få tillgång till den litteratur
som var av väsentlig betydelse för uppsatsen har vi till störst del använt biblioteket vid
Mälardalens högskola. Vidare har vi även studerat vetenskapliga artiklar som hämtats från
olika databaser som ABI/INFORM vid högskolan, artiklar från tidningen balans, lagtexter
men även utredningar som BRÅ genomfört samt olika offentliga utredningar och
propositioner från regeringen som bland annat handlar om anmälningsplikten, tystnadsplikten
samt klientrelationen till revisorer. Vid sidan av skolans databaser samt bibliotek, har även
andra former av sökmotorer såsom Google använts för att hitta relevant information från
hemsidor där beskrivning av uppsats ämnet behandlats. Under tiden skrivandet fortlöpte,
fortsatte vi med att leta upp nytt litteraturmaterial för vidare användning.
2.5.2 Semi- strukturerat intervju
I denna uppsats har vi bearbetat intervjuerna på ett sätt där respondenterna med stor frihet
kunnat omforma sina svar som ansets vara lämplig för de själva. Innan starten för intervjuerna
gjordes en lista där frågeställningar som ansågs av väsentlig betydelse för uppsatsen skrevs
ned med målet att beröras under intervjuerna. Målet med intervjulistan var att den skulle
användas som ett slags intervjuguide, se bilaga 1. Vid sidan av de frågor som sammanställts,
ställer vi även frågor som dyker upp vid diskussioner under intervjuerna, så kallad
uppföljningsfrågor då en mer förtydligande vill uppnås. Ett av vårt mål med intervjuerna var
att uppnå en flexibilitet där respondenterna uppfattar frågeställningarna på sitt egna vis istället
för att frågorna förtydligats av från vår del själva. Med detta förfaringssätt ville vi få en
förståelse på hur respondenterna personligen tänker om ämnet (som uppsatsen åsyftar att
undersöka).
Uppsatsens tillvägagångssätt vid intervjuerna påminner mycket om en semistrukturerad
intervju som Bryman & Bell (2011) nämnt. Bryman & Bell (2011) framställer
semistrukturerade intervjuer som en intervjuform där en forskare genom en intervjuguide,
innehållande de teman som ska beröras, för ett samtal med respondenten. Intervjuguiden
behöver inte alltid följas i den ordning som den är uppställd i men i de flesta fall ställs
frågorna utifrån den ordning som frågorna kommer. Under intervjun kan forskaren komma
med olika uppföljningsfrågor för att få djupare information. (Bryman & Bell, 2011, pp.
467,470-472). Intervjuformen i denna uppsats, en semistrukturerad, skiljer sig från en
strukturerad genom att frågeställningarna i en strukturerad är formulerade på samma sätt samt
är utförligt ställda som forskaren sedan utgår från i den ordningsföljd som intervjuguiden
visar (Bryman & Bell, 2011, p. 202).

2.6 Validitet och reliabilitet
Vid forskning förekommer viktiga kriterier som är av stor betydelse för forskaren, validitet
samt reliabilitet. Validitet syftar till att beskriva om de slutsatser som en undersökning
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frambringat uppfyller syftet med uppsatsen, det vill säga om forskaren undersökt det som han
eller hon haft för avsikt att undersöka. Reliabilitet eller tillförlitlighet handlar om resultatet
från undersökningen är säker eller inte, det vill säga om resultatet kan återskapas igen utifrån
samma förutsättningar. Begreppen beskriver trovärdigheten med en undersökning och är
främst aktuella inom kvantitativa undersökningar där mätningar lägger grunden för
undersökningen men har på senare tid även börjat användas inom kvalitativa undersökningar
(Bryman & Bell, 2011, pp. 41-44,395-397).
2.6.1 Validitet
Vi har försökt berika uppsatsen med en ökat validitet genom att utformningen av
intervjufrågorna har sin utgångspunkt från syftet samt problemformuleringen i uppsatsen men
även utifrån de teorier som använts. Genom att låta respondenterna göra en fri tolkning av
intervjufrågorna har insamlingen av data från intervjuerna kunnat bli validerat i så stor
utsträckning som möjligt. Förutom att endast utgå från frågelistan har vi även använt sig av
uppföljningsfrågor under tiden intervjuerna fortlöpte för att ge oss än mer djupgående svar.
Genom detta tillvägagångssätt har vi kunnat påverka insamlingen av relevant data som kan
användas för att säkerställa att uppsatsen undersöker det som ska undersökas.
2.6.2 Reliabilitet
För att öka reliabiliteten eller tillförligheten i uppsatsen har vi valt att intervjua revisorer från
fyra olika byråer. För att samla in data av god kvalitet skickades en bilaga med
intervjufrågorna in till respondenterna innan intervjutillfället. Detta sätt ansågs av oss vara en
viktig strategi där respondenterna får tid att sätta sig in i ämnet vilket kan generera mer
djupgående svar från respondenternas sida. För att ytterligare höja uppsatsens reliabilitet, har
vi använt oss av en bandspelare för att spela in intervjuerna och därmed minska risken med att
gå miste om viktigt information som respondenterna kan yttra under intervjun.

2.7 Operationalisering
Operationalisering innebär att omvandla teorier till något som kan mätas för att utgöra en
förutsättning för jämförelser. (Bryman & Bell, 2011, pp. 151,154). Teorier från referensramen
ska tillsammans med empiriska datamaterialet analyseras vidare i kapitel fem.
Intervjufrågorna som utgör grunden för datainsamlingen för det empiriska avsnittet är
formulerade på det viset att svaren från de olika respondenterna ska kunna jämföras med
varandra.


I början av frågelistan utgör frågorna 1-2 om att samla in data om respondenternas
bakgrund. Lantz (2007) menar att genom att börja med frågor som generellt handlar
om respondenten, medverkar frågorna till att skapa en lugn start på intervjun där
respondenten känner en trygghet. (Lantz, 2007, pp. 71-72)



Vidare följer fråga 3 till att samla in data om respondentens arbetsplats. Detta är ett
exempel på att vidare skapa en förtroende mellan respondenten samt och forskaren
som leder vidare till en lättare fortsättning på intervjun. (Lantz, 2007, pp. 57-58).
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Fråga 4-5 handlar om att samla in data som medger vad revisorerna har för syn
angående respektive plikt samt hur de har påverkas av dessa plikter.



Fråga 6 handlar om hur revisorer arbetar för att skapa en förtroende från klienterna.



Fråga 7-8 handlar om hur vanligt det är att revisorer bryter mot plikterna och dess
erfarenhet av ekobrott samt vilka som är vanlig förekommande brott hos klienter.



Fråga 9 handlar om hur att samla in information om hur revisorerna arbetar för att vara
oberoende i sin roll och hur eventuella konflikter kan hanteras med oberoendet.



Fråga 10-12, handlar om hur revisorer ser på en situation som kan ”kan misstänkas”
där brott begås.

Figur 2 Uppsatsens operationalisering

2.8 Urval - och urvalskritik
I denna undersökning har vi begränsat undersökningen till att endast utföra fyra intervjuer
med revisorer från olika revisionsbyråer inom och kring Västerås. Intervjuerna har
genomförts med endast revisorer från stora byråer eftersom revisorer vid mindre byråer inte
kunnat delta i undersökningen på grund av tidsbrist. Att endast vända sig till fyra respondenter
innebär att den bild som uppsatsen kommer ge upphov till för konflikter med utgångspunkt
från plikterna som uppsatsen avser att undersöka, inte kommer berätta för oss hur konflikter
generellt hanteras av majoriteten av revisorerna idag. Vidare kan vi inte dra någon slutsats om
hur det revisorer från de mindre revisionsbyråerna hanterar konflikterna eftersom de inte
kunna delta och ge oss deras erfarenheter utifrån tystnads- samt anmälningsplikten.

2.9 Metodkritik
I denna undersökning har vi stött på ett antal svårigheter som bidragit till att uppsatsen har ett
antal brister. En av de första svårigheterna som vi stötte på under skrivandet har varit att hitta
vetenskapliga artiklar som kunde beskriva de alla begrepp som behandlats i teoriavsnittet. Det
ska dock påpekas att tillräckligt med artiklar har använts för att uppfylla kravet för uppsatsen.
Denna svårighet har bidragit till att författarna använt sig mestadels av källor såsom FAR,
lagboken samt annan lämplig litteratur för att tillhandahålla data för beskrivning av begreppen
tillsammans med datamaterialet som vi fått in genom intervjuer med respondenterna. Därmed
har endast en del av teorierna beskrivits från vetenskapliga artiklar tillsammans med andra
källor som angetts ovan. Annan svårighet som uppstod var att hitta respondenter från olika
byråer. Ändamålet med uppsatsen var att undersöka revisorer från olika byråer men
tidsbristen för småbyråer har lett till att endast stora byråer valts att intervjuas. Vidare har
tidsbristen även varit förekommande för stora byråer med vilket lett till att endast fyra
revisorer kunnat delta i uppsatsen som respondent.
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3. REFERENSRAM
Detta kapitel kommer att redogöra för de teoretiska begreppen som vi anser har en viktig
koppling till uppsatsämnet. Vidare presenteras tidigare forskning kring ämnet som uppsatsen
avser att undersöka.

3.1 Revisor
Revisor innebär enligt 9 kap. 3 § ABL, en person som har som uppgift att granska ett företags
årsredovisning, bokföring samt förvaltningen från styrelsen och VD. Revisorns yrkestitel är
idag inte skyddad. Med detta menas att i princip kan alla människor ange sig som revisor.
Idag finns det dock olika kategorier av revisorer, som till exempel godkänd samt auktoriserad
men även intern och miljörevisor (Far förlag, 2006, p. 12). Alla kan dock inte utge sig för att
vara auktoriserad eller godkänd revisor enligt RL 38 §, utan att ha behörighet till det. Skulle
det förekomma att någon utger sig för att vara godkänd respektive auktoriserad som saknar
behörigheten, kommer personen i fråga att dömas till böter. Kraven för att kunna utge sig som
godkänd- respektive auktoriserad revisor kan utläsas i RL 4-6 §§.
Bland annat ska en person ha klarat av den utbildning som krävs för yrket, vara bosatt i
Sverige alternativt annan EES stat, inte vara i konkurs, ha näringsförbud eller förvaltare och
som yrkesmässigt arbetar med revision. En revisor får förutom att arbeta med
revisionsverksamhet, även arbeta inom annan verksamt än just revision. Revisorn måste dock
försäkra sig om att behålla en bra förtroende hos klienterna för sin opartiskhet och oberoende
ställning (Far förlag, 2006, p. 13). Inom revisorsyrket styrs revisorn idag av lagar och regler
som är reglerade ibland annat aktiebolagslagen och aktiebolagsbestämmelserna och vidare av
revisorslagen och revisorsförordning samt de föreskrifter som Revisorsnämnden ger ut
(Moberg, 2006, pp. 44,45). En revisor ska i sitt yrke beakta god revisorssed, god revisionssed
samt god redovisningssed (Far förlag, 2006, p. 25).
3.1.1 God revisorssed

Enligt revisorslagen 19 § måste en revisor beakta god revisorssed (Revisorslag
2001:883). God revisorssed syftar till de yrkesmässiga reglerna som ingår i revisorsyrket.
Det innebär således om hur en revisor ska uppträda i sitt yrke. God revisionssed är exempel på
en viktig etisk regel som revisorerna ska följa genom att beaktandet av god revisorssed (Far
förlag, 2006, p. 24). Cassel (1991) menar att en revisor, som har ett förtroende uppdrag, kan
skapa ett förtroende genom att handla i enighet med reglerna för yrket som revisor. Som
exempel på en viktig regel för skapande av förtroende för revisorn är att vara oberoende, som
också är ett villkor för intressenterna (Cassel, 1996, pp. 62-63). En revisor har, genom att
beakta denna sed, även en skyldighet att följa god revisions- och god redovisningssed (ibid. s.
61).
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3.1.2 God revisionssed
Enligt 9 kap 6 § ABL ska en revisor i samband med revision följa god revisionssed. God
revisionssed kan sägas är hur en revisor ska genomföra en revision. Genom kunskap,
erfarenhet och professionellt omdöme inom yrket kan en revisor utföra en revision (Far
förlag, 2006, p. 24). Cassel (1991) menar att en revisor med hjälp av professionella metoder
och utifrån begreppen "risk samt väsentlighet” kan ordna fram god bevis för dess uttalanden i
revisionsberättelsen (Cassel, 1996, p. 65). Revisionsseden utvecklas både utifrån
internationella lagar, genom FAR och Revisorsnämnden men även genom praxis från
domstolarna (Far förlag, 2006, p. 24). Under början av 2011 ersattes regelverket för revision i
Sverige, Revisionsstandard (RS) med det internationella regelverket International Standards
on Auditing (ISA). ISA arbetar med att förbättra kvaliteten i revisionen i företagen och
därmed behålla respektive förbättra förtroendet för revisorsyrket. (Revision, andra
bestyrkandeuppdrag och övriga granskningsuppdrag). Moberg (2006) menar därmed att för att
revisorer ska visa att god revisionssed följs, måste revisorerna följa det nya regelverket ISA
(Moberg, 2006, pp. 35-36).
3.1.3 God redovisningssed
God redovisningssed består av rekommendationer, praxis och normer som revisorn beaktar
vid bokföring, bokslut samt andra finansiella rapporter (Far förlag, 2006, p. 24). God
redovisningssed tillämpas både i ÅRL samt BFN. En revisor ska upprätta företagets
årsredovisning utifrån vad god redovisningssed anger enligt 2 kap 2 § ÅRL. Cassel 1991,
menar att det är av speciellt betydelse att allmänna råd och rekommendationer som ges och
utvecklas från organisationer tillämpas av revisorn i dess yrke (Cassel, 1996, pp. 60-61).

3.2 Konflikter för revisorer
En revisor kan inom sitt rke stöta m nga ”konflikter” som även nämnts tidigare i avsnittet
1.2. Med konflikter menas i detta sammanhang en situation där revisorns anseende hos dess
klienter försämras. En sådan konflikt för revisorn kan till exempel uppstå när revisorn blir
tvungen att göra en anmälan, vid misstanke om ekonomiskt brott, som kan försämra
relationen med klienten (Larsson, 2004, pp. 24-25). Revisorernas oberoende ställning dyker
ofta upp under diskussioner om revisorsyrket. Lennart Svensson menar i en artikel (Balans
nummer 11, 1991), att i och med att en revisor utses på en bolagsstämma eller av styrelsen
och VD:n i ett företag, kan revisorns oberoende ställning påverkas negativt. Oberoendet kan
påverkas av den orsaken att revisorn utses för att granska företaget som bolagsstämman äger
eller som styrelsen och VD:n är verksam i. Det principiella dilemmat för revisorerna i denna
situation är hur oberoendet ska beaktas när till exempel revisorns arvode bestäms av
ledningen i företaget där revisorn är verksam i menar Svensson (FAR, 1993, pp. 146-147).
Vid en sådan situation som beskrivits nu, är risken stor för att både revisorns auktoritet och
integritet kan komma att ifrågasättas när oberoendet inte kan säkerställa helt (ibid.). Vad som
beskrivits här kan sägas är en lojalitetskonflikt, till exempel ska revisorn välja att vara lojal
gentemot företagsledningen eller icke vara lojal mot dessa. Vidare kan en revisor dessutom
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stöta på andra former av lojalitetskonflikter. Även om revisorn är utsedd av företagsledningen
och måste följa de instruktioner som stämman bestämmer måste revisorn ha i åtanke att vara
”lojal” mot alternativa intressenter. Detta har även berörts om i punkten 1.1 i bakgrunden och
i figur två i nedanstående punkt 3.4.1. Att vara lojal mot dessa intressenter innebär att revisorn
måste arbeta för att på ett riktigt sätt visa en veklig bild av företaget i så stor utsträckning som
möjligt (FAR, 1993, pp. 399-400). Revisorn står idag även inför uppgiften att bedöma brott
sedan införandet av anmälningsplikten 1999 vilket är en konflikt för revisorn i och med att
revisorn handlar då mot sig tystnadsplikt (Larsson, 2004). Bedömningen av brott är en annan
konflikt för revisorer. Den kan verka komplicerad för revisorer eftersom det att bedöma brott
ingår emellertid inte inom revisorsutbildningen (Öhman, Häckner, Jansson, & Tschudi, 2006).
Detta beskrivs vidare i punkten 1.3 och 3.5.2.

3.3 Oberoende och klientrelation
Enligt 20 § RL måste en revisor vara opartiskt samt självständigt och objektiv vid revidering.
Eftersom revideringens mål är att utmynna en revisionsberättelse som alla utomstående kan ta
del av, leder det till krav som att rapporten ska upprättas genom att revisorn varit helt
oberoende i sitt arbete (Landes, 2004). Revisorns oberoende ställning kan enligt Glazer &
Jaenicke (2002) skadas när revisorns relation med klienter övergår till en relation som inte
kan anses vara på en professionell nivå. En sådan relation som inte är helt professionellt
menar Glazer & Jaenicke (2002) uppstår till exempel när relationen övergår till något mer än
enbart affärer mellan revisorn och klienten (Glazer & Jaenicke, 2002). Enligt Granovetter
(1973) kan styrkan i en relation karaktäriseras av till exempel den mängd tid, den
kommunikation, intimiteten samt av den emotionella intensiteten mellan revisor och klient.
Hur en revisor påverkas av en klient är beroende på hur start dessa bitar samverkar med
varandra (Granovetter, 1973). Barabasi & Bonabeau (2003) menar att en revisors oberoende
ställning kan påverkas av en stark relation på grund av en sådan relation leder till att parterna
påverkas av varandras beteenden (Barabasi & Bonabeau, 2003).
Revisorer får därför inte glömma bort sina åtaganden när dess objektivitet, integritet eller
oberoendet berörs. Oberoendet vid revision är viktigt för att samhället ska kunna ta del av
information i till exempel ett företags finansiella rapporter och på detta sätt skapa en bra
relation med klienter (Landes, 2004). Enligt Kueppers & Sullivan (2010) innebär oberoendet
bland annat att revisorn hittar fel som förekommer ibland rapporter som årsredovisning, det
vill säga att årsredovisningen inte ska innehålla grundläggande fel (Kueppers & Sullivan,
2010). Med motiveringen att säkerställa att revisorn är oberoende och opartisk i sitt arbete har
jävsregler instiftats ibland andra aktiebolagslagen och revisionslagen. I 9 kap 17-18 §§ ABL,
anges det att en revisor inte får äga andelar eller aktier, inte får sitta i styrelsen eller vara VD
vid revidering av ett företag (Far förlag, 2006, pp. 112-113). Vidare får en revisor enligt
revisionslagen inte vara anställd, låna pengar till och från företaget eller vara verksam i
samma företag som tar hand om den granskade företagets bokföring (Carrington, 2010, pp.
187-188).
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3.2 Analysmodellen
Analysmodellen är en modell som ligger till grund för reglerna i revisorslagen. Enligt dessa
regler är revisorn huvudsakligt ansvarig för att utreda om kravet på oberoende som ställs på
revisorer, det vill säga om sitt oberoende. Analysmodellen återfinns i de direktiv som EGkommissionen gett ut för revision. Direktiven grundar sig i stort sett på de regler som införts
internationellt av organisationen International Federation of Accountants (IFAC) som arbetar
med att förbättra revisorsyrket genom nya regler (Carrington, 2010, pp. 186,189).
Analysmodellen anger bland annat fem situationer om när en revisors opartiskhet for
oberoende kan ifrågasätta där revisorn ska avböja eller alternativt avsäga sig sitt uppdrag.
Dessa anges vidare i RL 21 § på följande vis:
”a) har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens
verksamhet,
b) vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en
fråga som till någon del omfattas av granskningsuppdraget,
c) uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens
ståndpunkt i någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet,
d) har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person i
dennes ledning,
e) utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge
obehag.”

Figur 3 FAR:s flödesschema

Källa: (Far förlag, 2006, p. 115)
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Flödesschemat visar hur en revisor ska ta ställning vid ett uppdrag. Detta kan användas som
beslutsstöd vid analysmodellen där revisorn kan pröva sin opartiskhet alternativt
självständighet (Far förlag, 2006, p. 116).

3.4 Etik och moral
Revisorer kommer, enligt de teorier som beskrivits ovan ibland i konflikt med plikterna i
revisorsyrket. En anledning till att revisorer påverkas ibland kan vara på grund av moralen
och etiken hos revisorer som nu kommer att behandlas.
3.4.1 Normativ etik
Detta slag av etik används som ett hjälpmedel för att lägga en grund för vad som kan vara ett
förfaringssätt. Hur en människa handlar, det vill säga utifrån den moral de har, brukar
kategoriseras olika vilket Bonnedal et al (2007) menar är ett sätt för att klarlägga hur
handlingar uppfattas med utgångspunkt för moral och etik (Bonnedal, Jensen, & Sandström,
2007, pp. 25-26).
Språkligt kan sägas att både begreppen etik och moral har liknande betydelser. Begreppet
moral härstammar från det latinska ordet moralis och handlar om vad som är rätt och fel, det
vill säga den handlar om normer liksom de värderingar som styr dels vår beteende samt de
bedömningarna. Begreppet etik kommer från det grekiska ordet ethos och handlar om sedlära,
det vill säga handlar om vad som leder oss att handla på det sätt som vi gör. Koskinen 1999,
menar att människosynen lägger grunden för vår beteende och hur vi värderar saker. Han tar
upp olika sorters läror som beskriver moralen samt etiken (Koskinen, 1999, pp. 35-37).
3.4.2 Pliktetik
Denna syn på etiken är uppbyggt på normer samt regler och andra generella principer som
avgör vår handlingssätt. Pliktetikens grundare, Immanuel Kant, menar att pliktetiken ska
användas av människor som om det vore skriven i lagtexten. Det innebär att pliktetiken är en
etik som visar oss det rätta vägen i vad som är rätt och fel eller laglig och olaglig (Ekvall,
Tillman, & Molander, 2005, pp. 1226-1228). En revisor ska enligt pliktetiken handla utifrån
vad som står i lagboken samt det regler och anges i revisorsyrket och inte påverkas av vad
som kan finnas runt denne, alltså ska revisorn i sin roll beakta sina huvudregler som
oberoende ställning, självständighet samt opartiskhet som tidigare nämnts och återfinns i
bland annat revisorslagen (Revisorslag 2001:883).
3.4.3 Konsekvensetik
Denna morallära handlar om att människor förutom att följa regler även tänker på vilka
konsekvenser som kan uppstå. Konsekvensetik kan därmed sägas vara ett komplement till
pliktetiken eftersom den senare plikten inte anses kunna generera regler och normer för
människor i alla situationer. Här utgår människor från pliktetiken och men samtidigt så
beaktas alla andra möjliga handlingsalternativ för att kunna göra jämförelser för att kunna se
vilka konsekvenser som kan uppstå på kort och lång sikt (Koskinen, 1999, pp. 38-46). Det
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innebär alltså att handlingar som genomförs individuellt sätts sedan i förhållande till den
uppstådda situationen (Ekvall, Tillman, & Molander, 2005, pp. 1225-1228). En revisor ska
enligt denna lära, konsekvensetiken, med andra ord beakta dels regler och plikter som finns
men på ett sätt där konsekvenserna för inblandade parter uppmärksammas. Det kan jämföras
med att revisorn ska granska sin klient genom att vara objektiv så att alla intressenter kan dra
nytta av revisionen.
3.4.4 Dygdetik
Detta slag av etik benämns både som dygd- samt sinnelagsetik och handlar ytterligare om
avsikten som ligger bakom en handling Inom denna etik blickas det med andra ord till en
människas karaktär och sinneslag (Koskinen, 1999, p. 50).
Enligt Aristoteles kommer en dygd till genom att en människas agerande där denne genomför
sitt arbete väl. Med detta menar Aristoteles att en människa som står inför två ytterligheter,
ska välja en medelväg mellan de två olika ytterligheterna, som exempel en situation som
handlar mellan att vara feg och övermodig. Enligt dygdetiken ska en revisor handla på ett sätt
genom att vara ärlig och ha den vilja att genomföra sitt arbete på ett god sätt. Revisorn ska
dock inte vara så ärlig till den grad avslöja en klients angelägenheter för annan klient och vice
versa (Bonnedal, Jensen, & Sandström, 2007, pp. 32-35).

3.5 Revision
Revision handlar om att en revisor, som oberoende, ska granska ett företags årsredovisning,
bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning i företaget genom en
professionell planering, bedömning samt uttalanden. Granskningen innebär vidare att revisorn
förutom som uppgift har att visa en rättvisande bild av företaget, även utreda om det begås
ekobrott som till exempel bedrägeri. Granskningen ska revisorn enligt denna paragraf göra så
ingående samt omfattande som god revisionssed begär som även nämnts tidigare. Revision
innebär alltså att få en insyn i företaget samt dess verksamhet (Far förlag, 2006, pp. 12,19,2627).
Informationen måste vara rättvisande vilket lägger grund för att god beslut ska kunna fattas av
respektive intressent. Här är det revisorns roll som spelar det avgörande för ett god beslut
genom att revidera informationen och därmed visa en rättvisande bild av företagets finansiella
ställning. Revision kan därmed sägas vara en viktig faktor för en fungerande näringsliv och
samhälle (Carrington, 2010, pp. 12-14,17-19). Vid revision d ker begre et ”väsentlighet”
upp som en revisor måste ta hänsyn till. Väsentlighet innebär vad en revisor ska granska för
att visa en så rättvis bild av företaget som möjligt. Den är avgörande dels för inriktningen på
arbetet samt hur omfattande revisionen blir. Vad som är väsentligt för revisionen måste
revisorn ta hänsyn till tidigt i planeringen för revidering. Det är betydelsefullt för att inte
riskera att granska fel saker och samtidig glömma det som kan vara av betydelse för
intressenter att vet (Far förlag, 2006, p. 36). Cassel 1991 menar att revisorn ska försäkra att
risken för väsentliga fel blir låg i revisionen för att behålla en bra förtroende från intressenter
(Cassel, 1996, pp. 65-66).
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Figur 4 Intressentmodellen

Källa: (Far förlag, 2006, p. 27)

3.5.1 Revisionsberättelse
Målet med att en revisor reviderar, det vill säga utför revision, ett företag är att generera en
revisionsberättelse enligt 9 kap. 23 § st. 2. Det är en rapport som innehåller revisorns
granskning och uttalande samt information om företaget. Genom denna berättelse ska revisorn
visa en rättvisande bild av företaget som kan vara till användning för olika intressenter (Far
förlag, 2006, p. 26). Revisionen är en viktig rapport för intressenterna, som tidigare nämnts,
kan till exempel vara investerare eller långivare. Dessa intressenter, för att kunna ta beslut
som att investera eller låna ut till ett företag, behöver kunna förlita sig starkt på
revisionsberättelsen. Rapporten har därmed kommit att bli standardiserad på grund av att en
eventuell läsare av rapporten ska på ett enkelt sätt kunna läsa och begripa den (Carrington,
2010, p. 58).
Revisorn ska i rapporten meddela stämman om styrelsen upprättat årsredovisningen i enighet
med årsredovisningslagen och vidare rapportera om resultat och balansräkning är upprättade.
Repporten ska dessutom innehålla revisorns förslag på hur företagets vinst alternativt förlust
ska disponeras respektive hanteras (Far förlag, 2006, pp. 94-95). Dessa förslag ska på
årsstämman utvärderas för att senare under stämman kunna fastställa resultat- respektive
balansräkningen, ta beslut om eventuell vinstutdelning eller hur förlust ska hanteras samt ta
ställning till om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet eller inte (Carrington, 2010, pp. 58-59).
Berättelsen ska lämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma enligt 9 kap. 28 §
ABL. Med anledning av om revisorn gör eventuella anmärkningar under sin granskning, kan
rapporten upprättas på olika vis (Far förlag, 2006, p. 94). Revisionsberättelsen kan upprättas
enligt standardutformningen for rapporten, en så kallad ren rapport, eller en avvikande
rapport, det vill säga avviker standardutformningen som också kallas för oren rapport (Cassel,
1996, p. 76). Enligt Öhman, Häckner, Jansson & Tschudi (2006) arbetar en del branscher för
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att fram mönster samt olika standarder för utgå efter vid dess arbete för att inte bryta mot
lagar och regler som kontrollerar branschen (Öhman, Häckner, Jansson, & Tschudi, 2006, pp.
109-110).
3.5.2 Ren och oren revisionsberättelse
En ren revisionsberättelse följer en standardutformning som är upprättat för rapporten. Denna
utformning avser att upprätta en rapport utan några anmärkningar eller invändningar, det vill
säga att rapporten medger att årsredovisningen visar en rättvisande bild av företagets
finansiella ställning (Cassel, 1996, p. 76). I de fall där revisorn anser att det finns brister i
årsredovisningen eller att hen på något sätt inte kunnat göra ett fullständigt revisionsarbete, att
styrelsen eller den verkställande direktören begått åtgärd som bryter mot lämplig lag som till
exempel ABL eller bolagsordning eller annat som har en väsentlig påverkan på företagets
årsredovisning, ska revisorn göra anmärkningar i rapporten. Detta kallas för en oren
revisionsberättelse

3.6 Tystnadsplikten och anmälningsplikten
Under denna rubrik kommer en ingående redogörelse av tystnads- och anmälningsplikten att
genomföras.
3.6.1 Tystnadsplikt
En av alla dessa regler är den så kallade tystnadsplikten som i många sammanhang benämns
som en revisors huvudregel som är viktig bland annat för synen på revisorers oberoende.
Tystnadsplikten innebär att den information som en revisor får tillgång till via företagsledning
och VD, inte är tillåtet att föras ut till andra intressenter och därmed leda till skada för
företaget (Cassel, 1996, pp. 150-151, 177). Vid sidan av tystnadsplikten finns dock en annan
plikt som en revisor måste ta hänsyn till, nämligen upplysningsplikten. Denna plikt innebär
enligt 35 § revisionslagen, att en revisor ska lämna sådant information som är av betydelse till
annan medrevisor samt konkursförvaltare vid konkurs situationer. Vid en årsstämma där
revisorn medverkar tillsammans med företagsledning och övriga medlemmar deltar, är
revisorn skyldigt att utifrån upplysningsplikten svara på medlemmarnas frågor i den
utsträckningen svaren inte leder till skada för företaget (Far förlag, 2006, p. 119).
Tystnadsplikten är en grundförutsättning för att en revisor ska få möjligheten att genomföra
sitt arbete och revidera ett företag. Detta på grund av att vid revision är revisorn beroende av
de upplysningar som ges ut från företaget. Om ett företag skulle misstänka att information
som ges ut till revisorn, vidarebefordras till annan intressent, kan revisorns handlingar leda till
att mängden upplysning som ges ut av företaget vid revision minska (Vanasco, 1998). Det
skulle vidare i princip leda till en mindre bra revision och därmed även en sämre förtroende
för revisorn från allmänheten. Den information som revisorn kan lämna ut till annan intressent
är de uttalanden via revisionsberättelsen är tillgänglig för alla intressenter (Sveriges riksdag,
pp. 294-296).
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En revisor som bryter mot sin tystnadsplikt kan bli skadeståndsskyldig för den skada som
uppstått för företaget på grund av revisorns handling (Cosserat, 2000, pp. 111-112).
Handlingen kan vara i form av att revisorn vidarebefordrat information till annan part och
som därefter bidragit till skada för företaget. Skadeståndsskyldighet föreligger vare sig
företaget lidit skada av att revisorn varit oaktsam eller om gärningen varit uppsåtligt (Far
förlag, 2006, pp. 121-122).
3.6.2 Anmälningsplikt
Företagen kan begå ekonomiska brott med syftet att till exempel öka sina inkomster
respektive reducera sina kostnader. Detta menade lagstiftare var ett problem för staten och
samhället i stort samtidigt som en revisor inte kunde anmäla brotten till lämplig myndighet av
sin tystnadsplikt till företaget. Därför infördes anmälningsplikten år 1999 som gav revisorn
rätten att kunna anmäla vid misstanke om ekonomisk brottslighet. Detta skulle anmälas nu till
polis, åklagare eller annan myndighet som revisorn inte hade rätten att göra tidigare (Sveriges
riksdag, pp. 300-302). Begreppet ekonomiskt brott i den här meningen menas bland annat:


Bedrägeri:
Enligt 9 kap 1 § st. 1 och 2 BrB, innebär bedrägeri att en individ genom vilseledande
handlingar mot annan part eller genom inlämning av felaktig- samt ofullständiga
uppgifter till motparten, skapar vinning till sig själv och motsvarande skada för
kontrahenten.



Svindleri:
Svindleri enligt 9 kap 9 § st. 1 och 2, innebär att en individ med motivet att påverka
priset på en vara vilseleder allmänheten med felaktiga uppgifter.



Förskingring:
Förskingring innebär att en person med hjälp av avtal eller annan sätt fått tillgång till
egendom som tillhör en annan individ, där personen som fått egendomen i sitt
förfogande har skyldigheten att redovisa egendomen för ägaren. Genom att åsidosätta
sina skyldigheter och redovisa egendomen eller tillägna sig egendomen, kan personen
dömas för förskingring om gärningen leder till vinning till personen med
förfoganderätten och motsvarande skada för ägaren enligt 10 kap 1 § st. 1 BrB.



Bokföringsbrott
För bokföringsbrott döms en person som genom uppsåt eller oaktsamhet slarvar med
sina bokföringsskyldigheter. Skyldigheter är till exempel försummelse med bokföring
av affärshändelser eller genom att lämna ut felaktiga i samband med bokföring och
därefter försvårar bedömning av ekonomiska ställningen i företaget enligt 11 kap 5 §
st. 1 BrB.
Figur 5 Exempel på brott

Att anmälningsplikten infördes just för revisorer menade lagstiftarna att en revisor utifrån sin
granskning av ett företag hade en djupgående syn i företaget. Detta innebär att revisorn kan
finna eventuella ekonomiska brott långt tidigare än vad konkursförvaltare kan göra i sitt
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arbete (Regeringens proposition , 1997/98:99.s.147). Plikten skulle vidare verka för att
företaget samt intressenterna skyddades mot eventuellt ekonomiskt brott (Larsson, 2004, p.
23).
Många revisorer såg negativ på anmälningsplikten vid dess införande. I en vetenskapligt
granskad undersöknings av Brottsförebyggande rådet ( BRÅ) som gjordes under åren 1999 till
och med 2003, svarade 47 procent av de intervjuade respondenterna sig vara negativ ställda
till införandet av anmälningsplikten. Även om det det negativa synen hos revisorerna
minskade till 34 procent i en undersökning 2003 visar resultatet att en stor andel av
revisorerna fortfarande var negativa till anmälningsplikten. Kritiken har sin grund i att
anmälningsplikten som regel inte passade in på revisorsyrket vilket även kunde utläsas ur
undersökningen där endast en liten del, 11 procent av respondenterna i BRÅ:s undersökning
tyckte att plikten passade in i revisorsyrket (Larsson, 2004, pp. 18-19). Detta påpekades även
av revisorerna i artikeln skriven av Öhman et al. (2006) som menar att en plikt för anmäla inte
passade in på revisorsyrket bland annat för att att revisorerna inte är utbildade inom till
exempel skattefrågor som egentligen är ärenden för Skatteverket (Öhman, Häckner, Jansson,
& Tschudi, 2006, pp. 103-104).
En anledning till att så stor andel av revisorerna var negativ ställda till anmälningsplikten var
på grund av att revisorerna ansåg sig sakna den kunskapen som behövdes vid bedömning av
brott. Endast 24 procent av alla respondenter ansåg sig till exempel ha kunskapen att bedöma
ekonomisk brott som till exempel bedrägeri, svindleri, förskingring, skattebrott, mutbrott samt
bestickning (Larsson, 2004, p. 19). Detta styrks även av Hassink, Meuwissen & Bollen
(2010), som menar att med den anledning att revisorerna inte utbildas i bedömning av brott,
kan många revisorer delvis avkräckas från att anmäla (Hassink, Meuwissen, & Bollen, 2010,
pp. 876-877). Anmälningsplikten ansågs bryta mot tystnadsplikten vilket är viktig grundregel
för en bra relation mellan revisor och klient vilket ansågs leda till en situation där revisorn
fick mindre information från klienter av rädsla för revisorns plikt att anmälan vilket i sin tur
skulle innebära en mindre bra revision (Larsson, 2004, p. 24).
3.6.3 Anmälningsplikt vid ”kan misstänkas”
Enligt 9 kap. 42 § ABL, ska en revisor vid misstanke om brott som begås inom företagets
verksamhet av styrelsens ledamöter eller företagets VD vidta åtgärder. Detta innebär att
anmälningsplikten inte omfattar misstankar som begås av annan person än just styrelsen och
VD (Ekobrottsmyndigheten, 2007, p. 8). I denna paragraf anges att revisorn ska anmäla ett
ekonomiskt brott när brottet ”kan misstänkas”. Vad som menas med begre et ”kan
misstänkas” eller var gränsen går tills en revisor bestämmer sig för att anmäla är svårt att
bestämma. Därför ansåg regeringen att lagen för misstanke om brott, ”kan misstänkas” som
anges i konkurslagens 7 kap. 15 § ska kunna tillämpas av revisorn vid bestämmandet av
anmälan till polis och åklagare (Regeringens proposition , 1997/98:99. s.154).
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Figur 6 Misstanketrappan

Källa: (Ekobrottsmyndigheten, 2007, p. 7)

Vid upptäckten av ett misstänkt brott ska revisorn vidta åtgärder som anges i 9 kap. 43-44 §§
ABL. Innan en revisor väljer att anmäla ett brott till polis och åklagare är det mer lämpligt att
revisorn följa en så kallad ”handlingsplikt”. Med denna handlingsplikt menas de åtgärder en
revisor ska handla efter innan slutgiltigt beslut för en anmälan till eventuell lämplig
myndighet. Efter att åtgärder som omfattas av en handlingsplikt genomförts men inte uppvisat
begärt resultat kan revisorn välja att anmäla misstanken vidare till myndigheter
(Ekobrottsmyndigheten, 2007, pp. 5-6). Åtgärder som revisorn kan vidta beskrivs bland annat
i aktiebolagslagens 9 kap. 43 § på följande sätt:
” 43 § En revisor som finner att det föreligger sådan brottsmisstanke som
avses i 42 § ska utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om sina
iakttagelser. Någon underrättelse behöver dock inte lämnas, om det kan
antas att styrelsen inte skulle vidta några skadeförebyggande åtgärder med
anledning av underrättelsen eller en underrättelse av annat skäl framstår
som meningslös eller stridande mot syftet med underrättelseskyldigheten.
Lag (2009:76).”
Vidare säger aktiebolagslagens 9 kap. 44 § följande:
”Senast fyra veckor efter det att styrelsen har underrättats enligt 43 §
första stycket ska revisorn i en särskild handling till åklagare redogöra för
misstanken samt ange de omständigheter som misstanken grundar sig på.
Första
stycket
gäller
inte
om
1. den ekonomiska skadan av det misstänkta brottet har ersatts och övriga
menliga
verkningar
av
gärningen
har
avhjälpts,
2. det misstänkta brottet redan har anmälts till polismyndighet eller
åklagare,
eller
3. det misstänkta brottet är obetydligt.
I de fall som avses i 43 § andra stycket ska revisorn, om anmälan om det
misstänkta brottet inte redan har lämnats till polismyndighet eller åklagare,
20

utan oskäligt dröjsmål lämna en sådan handling som anges i första stycket. När
den handling som anges i första stycket har lämnats, ska revisorn genast pröva
om han eller hon ska avgå från sitt uppdrag.
Syftet med en handlingsplan, det vill säga att en revisor tar hänsyn till åtgärder är bland annat
för att styrelsen ska uppmärksammas på de misstankar om brott som revisorn träffat på i sin
granskning. En revisor blir inte skadeståndsskyldig om en anmälan inte uträttas vid misstanke
om ekonomisk brott. Därmed kan en revisor erhålla disciplinära åtgärder (Regeringens
proposition 1997/98:99, s. 155,160). Disciplinära åtgärder utfärdas av Revisorsnämnden.
(revisorsnämnden). Åtgärderna kan såsom det även anges i RL 32 § st. 2 på följande vis:
”Om en revisor på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter som revisor eller
som ställföreträdare för revisionsföretag, får varning ges. Om det är
tillräckligt, får Revisorsnämnden i stället ge en erinran. Är omständigheterna
synnerligen försvårande, får auktorisationen eller godkännandet upphävas.”
Det innebär att beroende på hur omständigheterna ser ut när revisorn åsidosatt sina
skyldigheter, kan disciplinära åtgärder i olika slag delas ut. En erinran är en påpekande för att
uppmärksamma är av mindre betydelse eller medan upphävande av godkännande och
auktorisation är för grov försummelse (revisorsnämnden). En revisor kan enligt 29 kap 2 §
ABL bli skadeståndsskyldig för en anmälan som gjorts som senare visar sig vara felaktigt,
detta kan dock endast bli aktuell om revisorn hade kunnat anta att informationen var oriktig.
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4 EMPIRI
I detta kapitel kommer datamaterial som samlats in från intervjuerna presenteras. Kapitlet
kommer redogöra en kort bakgrund om samtliga respondenter först för att därefter
presentera insamlingen av datamaterialet från huvudfrågorna i intervjuguiden.

4.1 Grant Thornton International Ltd- En presentation
Grant Thornton Internation Ltd är en av de ledande organisationerna i världen av självständigt
ägda företag inom revision, skatte- och rådgivningsfrågor med intäkter på drygt US $4.5
miljarder under 2013. Organisationen erbjuder inte tjänster till klienter utan fungerar som en
paraplyorganisation för sina medlemsföretag och tjänsterna inom företagsområdet erbjuds
därmed genom medlemsföretagen. Varje verksamhet fungerar som ett självständig företag och
är vidare medlem i Grant Thornton International Ltd. Grant Thornton finns idag i drygt 120
länder med över 38 500 medarbetare. Målet för organisationen är att hela tiden förbättra sig
och fokusera på att ge en hög kvalitet av service oavsett var kunder har sin verksamhet
(grantthornton.se ). I Sverige finns det 23 Grant Thornton kontor placerade på startetiskt
viktiga orter med ca 1000 medarbetare. Grant Thornton i Sverige har sitt huvudkontor i
Stockholm (grantthornton.se).
4.1.1 Nils Anders Nilsson, Grant Thornton- Västerås
Intervjun med Nils Anders Nilsson hölls den 22 april vid Grant Thorntons kontor i Västerås
och pågick cirka en timme. Nils är 41 år och auktoriserad revisor vid Grant Thornton i
Västerås. Nils började jobba hos Grant Thornton i december 1997 som revisorsassistent för att
därefter bli auktoriserad revisor år 2006. Kontoret i Västerås har idag 36 medarbetare idag och
vidare berättar Nils att företaget är inriktat mot mindre och medelstora bolag där ägaren
fortfarande är aktiv.

4.2 BDO International- En presentation
BDO International är en global organisation med omfattande kompetens inom rådgivning och
revision men även som erbjuder tjänster inom skatteråd till sina medlemsföretag. BDO
International grundades 1963 när företag från Storbritannien, Holland, Tyskland, USA samt
Kanada bestämde att samverka med varandra för att genom sin kunskap inom området kunna
erbjuda tjänster av högsta kvalitet. Idag finns medlemmar som ingår in denna organisation i
över 144 länder med över 55 000 medarbetare vid drygt 1260 kontor runt om i världen.
Organisationen fungerar därmed som en paraply för dess medlemsföretag som får bland annat
hjälp vid frågor. Under år 2013 hade organisationen en intäkt på cirka US $6.45 miljarder
(bdointernational.com). I Sverige finns BDO kontor på ett 20-tal platser och drygt 450
medarbetare (bdo.se). BDO Sverige är även de en del av gemenskapen i BDO International.
Med stort engagemang, lyhördhet och proaktivitet vill man försäkra att kunden värdesätter
företagets tjänster (ibid.).
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4.2.1 Lars Lidgren, BDO Mälardalen AB- Västerås
Intervjun med Lars Lidgren hölls den 25 april vid BDO Mälardalen AB:s kontor i Västerås
och pågick under cirka en timme och en kvart. Lars är 48 år och auktoriserad revisor sedan
2001. Han har jobbat inom revisorsbranschen sedan 1993 och är vidare medlem i
branschorganisationen FAR. Vid kontoret i Västerås återfinns drygt 35 medarbetare som
arbetar med tjänster inom revision, rådgivning samt skatteråd både för inom Sverige och
internationell. Lars arbetar idag främst med ägarledda företag samt en del
bostadsrättsföreningar och organisationer.

4.3 PwC - En presentation
PricewaterhouseCoppers eller PwC som den även benämns, är idag en av de ledande
revisionsbyråerna i världen med intäkter på cirka US $32.1 miljarder under 2013. (PwC,
2014). Företaget har en lång historik bakom sig, med över 150 år inom revisionsbranschen.
PwC etablerade sig i Sverige 1933 och efter en fusion med Öhrlings Coopers & Lybrand 1999
tillkom Öhrlings PricewaterhouseCoppers. Företaget erbjuder tjänster inom revision,
redovisning, riskhantering, skattefrågor samt corporate finance tillsammans med övrig
rådgivning som ligger inom revisionsområdet. Idag finns PwC i drygt 157 länder med
sammanlagt över 184000 medarbetare. PwC Sverige finns idag på 130 olika kontor med
sammanlagt över 3700 medarbetare (PwC, 2014).
Den affärsidé som företaget bedriver är: ”PwC ska utveckla, sälja och genomföra revision,
redovisning och kvalificerad rådgivning inom finansiella och angränsande områden så att
internationella och svenska företag, samt dess ägare, organisationer och offentlig sektor kan
uppnå värdetillväxt och trygghet.” (ibid).
4.3.1 Henrik Bergquist, PwC - Eskilstuna
Intervjun med Henrik Bergquist hölls den 5 maj vid PwC:s kontor i Eskilstuna och pågick
under cirka 45 minuter. Henrik har jobbat inom revisionsbranschen sedan 1995 och är
auktoriserad sedan 2002. Henrik är påskriven revisor och jobbar främst med revision som
huvudsaklig uppgift. Vid kontoret i Eskilstuna arbetar man för mesta med mindre- och
medelstora företag där ägare och styrelse i cirka 90 procent är samma person. Tjänster som
erbjuds vid kontoret är förutom inom revision, även inom redovisning, skatterådgivning samt
affärsrådning till olika branscher som aktiebolag, ideella föreningar kyrkor samt kommun och
landsting etc.

4.4 KPMG- En presentation
KPMG är idag en av de största och revisionsbyråerna i världen med en historia som sträcker
sig tillbaka till slutet av 1800-talet. Under 2013 hade organisationen en intäkt på drygt US
$23,42 miljarder. KPMG International uppstod genom en fusion mellan Peat Marwick
International och Klynveld Main Goerdeler 1987. Idag finns medlemmar i KPMG
International i drygt 155 länder med sammanlagt 155 000 medarbetare. Tjänster som erbjuds
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av KPMG medlemmarna är revision, skatter och rådgivning (KPMG, 2014). I Sverige finns
KPMG på 60 olika orter med sammanlagt 1600 medarbetare. Dess affärsidé och vision är:
”Med vår kunskap skapar vi värde för kunder, medarbetare och kapitalmarknad.”
”Vi ska bygga och upprätthålla vårt renommé som den bästa samarbetspartnern genom att
utveckla våra medarbetare, våra kunder och vårt samhälle till sin fulla potential.” (KPMG,
2014).
4.4.1 Lars Kjellström, KMPG- Västerås
Intervjun med Lars Kjellström hölls den 8 maj vid KPMG:s kontor i Västerås och pågick
under drygt 40 minuter. Lars har jobbat inom revisionsbranschen sedan 1975 och är sedan
1980 auktoriserad revisor. Huvudsakliga arbetsgifter för Lars är revision och konsultation.
Vid Västeråskontoret arbetar idag drygt 50 personer där tjänster inom revision, skatter och
redovisning och övrig ekonomiservice erbjuds till mindre och medelstora företag.

4.5 Tolkning av datasamling
Undersökningen visar att revisorer, även om dessa inte var auktoriserade vid tidpunkten då
anmälningsplikten infördes, inte upplever att införandet av anmälningsplikten bidragit till att
information i mindre utsträckning lämnas ut till revisorer: Nilsson menar
”Jag jobbade själv inte som revisor när denna plikt infördes, utan som
revisorsassisten så det var inte något som jag funderade på. Men jag skulle
ändå säga att det inte är något som har påverkat
revisorer
i
så
stor
utsträckning, det är som vilken plikt som helst enligt mig.”
Införandet bidrog till livliga debatter om att införandet kunde skada revisorer och speciellt
dess relation med klienter. Lidgren hävdar att:
”När anmälningsplikten infördes var det mycket debatt, folk tyckte att det inte
var en roll för revisorer och samtidigt en förtroenderubbande skyldighet
gentemot klienterna. Man menade att plikten riskerade att leda till mindre eller
tappad information från klienterna vidare till revisorn. Införandet av
anmälningsplikten tror jag inte har lett till mindre information eftersom
kunderna är i de flesta fall är vanliga människor och inte bedriver brottsligt
verksamhet utifrån min erfarenhet och syn.”
Vid införandet av anmälningsplikten pratades det om revisorer skulle uppfattas som en
förlängd arm och som ingick i en annan myndighet säger Bergquist. Liksom Lidgren tar han
upp de synpunkter som fanns vid införandet av anmälningsplikten: Han berättar:
”Vid införandet diskuterades mycket om denna plikt eftersom vi är ekonomer i
grunden och att vi nu skulle kunna hantera juridiska och framförallt
brottmålsfrågor. Speciellt handlade diskussioner om hur detta skulle påverka
vårt yrke, skulle vi vara allas förlängda arm och grotta i alltihop. Idag har det
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här satt sig och är en del av vardagen och inte är något problem idag. För att
undvika att komma in användning av den, försöker vi i så stor utsträckning se
till att inte ha kunder som kan begå brott.”
Kjellström hävdar att anmälningsplikten inte har påverkat revisorerna roll i så stor grad med
argumentet att människor inte skulle vilja ha en revisor och samtidigt begå brott. Han menar:
”Jag har inte råkat in i någon situation där behövt använda denna plikt… men
jag skulle vilja påstå att det inte har påverka något alls… i praktiken har det
inte påverka arbetet alls tycker jag personligen… även om det uppstod en del
diskussioner vid införandet… men med grund för min erfarenhet av plikten…
tycker jag inte att det är eller har skapat några problem för revisorer… jag
menar att kunderna inte skulle vilja ha med revisorer att göra om man ville föra
brottsliga verksamheter.”
4.5.1 Svårighet med tystnadsplikten
Studiens resultat från den empiriska datainsamlingen visar att alla respondenter har en likartat
syn på respektive plikterna som anses som vilka regler som helst och därmed ska följas.
Tystnadsplikten har funnits med från början och skapar inte någon riktigt svårighet. Detta
påpekas av Nilsson som säger:
”Tystnadsplikten är en viktig regel för revisorer och jag ser inga svårigheter
med tystnadsplikten, det är bara att förhålla sig till den. Annars kan man
aldrig få förtroende från kunderna. Skulle det dyka upp frågor, som inte
enbart behöver vara brottsliga får man ta hjälp inom byrån för att reda ut det,
vi får därmed inte springa ut i samhället och prata med polare om frågan.”
Lidgren menar att tystnadsplikten känner de flesta intressenter igen vilket hjälper till att skapa
en förtroende mellan revisor och klient. Svårigheter med tystnadsplikten är sällsynta och
förekommer knappt men i vissa situationer kan en revisor yttra saker utan att tänka på det
menar han. Lidgren hävdar:
”Tystnadsplikten har kommit att bli en naturlig del av arbetet i revisorsyrket.
Även kunder som till exempel banker och övriga intressenter är förvånansvärt
medvetna om tystnadsplikten vilket medför enligt mig att man får lätt förtroende
från klienterna. En svårighet som vi har i branschen är när man hanterar frågor
med nya medarbetare eller när man är ute och jobbar på företagens
miljöer. Här är lätt att man säger saker som man har tystnadsplikt på, men som
man inte tänker sig för och därmed kan andra höra det, det kan ibland vara en
svårighet med tystnadsplikten.”
T stnads likten anses vara s viktigt att Bergquist använder begre et ”helig” för att beskriva
den. Han menar att plikten inte medför några svårigheter för revisorer. Bergquist menar att:
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”Tystnadsplikten är en helig regel... jag får alltså inte gå ut och berätta
någonting om mina klienter vidare för andra intressenter så länge jag inte
hamnar på en nivå där jag måste göra något. Jag ser därmed inga svårigheter
eller konflikter med tystnadsplikten… man håller sig till reglerna tills det blir
aktuell att avvika från plikten genom att… som att skriva en oren
revisionsberättelse där tystnadsplikten inte gäller då.”
Tystnadsplikten är viktigt att beakta både internt som externt säger Kjellström. Svårigheten
med plikten menar Kjellström, som även Lidgren nämnde, konflikter som ibland kan uppstå
under besök med klienter. Kjellström menar:
”Tystnadsplikten har funnits i alla år… för mig är den en väldig, väldig viktig
regel, inte bara externt utan även internt. Det kan hända att man diskuterar en
klient med någon inom byrån… men då inbegriper man att även vederbörande
blir en del i uppdraget och därmed har även den personen en tystnadsplikt… då
är det viktigt att man beaktar plikten. En konflikt som revisorer kan komma i
kontakt med utifrån denna plikt är när vi är ute och besöker kunderna. Där kan
det uppstå diskussioner med klienten som ibland kan skapa svåra dilemman för
revisorn.
Kjellström fortsätter med att ta upp ett exempel där en kollega till honom stod inför ett
dilemma under ett besök med sin klient. Han berättar:
”En kollega hade varit ute och granskat kundfordringar hos en klient, A. Det
visade sig att denna klient, A, hade fordringar, som var osäkra, hos ett annat
företag, B, där min kollega var revisor för. Kollegan visste att det här företaget,
B, snart skulle ansöka om konkurs… men detta visste inte företag B som hade
blivit lovad av B att de skulle få in sina fordringar… Hur gör man i detta fall
kan undra... det kan vara ett dilemma för revisorer när man har tystnadsplikt…
så det gäller att man verkligen på tystnadsplikten då den är ett viktigt element
för att skapa behålla eller skapa förtroende från kunden.”
4.5.2 Svårighet med anmälningsplikten
En tolkning av respondenternas svar är att anmälningsplikten är en plikt som kan skapa
problem för revisorer. Revisorer ges inte utbildning inom ekonomiska brott vilket leder till
svårigheter för revisorer. Nilsson syn på anmälningsplikten är:
”Anmälningsplikten är tack och lov inte så vanligt, problemet som jag ser med
den är att vi är inte jurister utan vi är ekonomer. Att komma i kontakt med till
exempel brottsbalken gör man aldrig, så bedömning av brott är inte enkelt. När
det väl dyker upp situation för bedömning av brott, får man grotta ner sig och
då tar olika staber på andra ortet som hjälper dig vilket jag anser också är en
fördel med större byråer.”
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Anmälningsplikten anses försvåra revisorers arbete i de situationerna där brott finns och som
ska ses över av revisorer när revisorer inte har full kompetens inom området. Lidgren menar:
”Svårigheten i denna plikt ligger i att det inte är helt enkelt att hantera en
situation där brott kan finnas. Vi inom branschen får, förutom en
internutbildning i företaget, ingen annan utbildning inom området… och
det är alltså inte lätt. Vi ska egentligen inte bedöma utan endast anmäla ett
brott, men det blir ändå en typ av bedömning. Det är alltså en svår situation att
bedöma vilket är en konflikt för revisorer. Innan en anmälan genomförs tror jag
att alla revisorer prövar situationen några gånger innan man bestämmer sig.”
Bergquist menar också i likhet med tidigare respondenter att anmälningsplikten kan skapa
viss svårighet med anledning när den behövliga kompetensen saknas inom olika varianter av
brott. Han hävdar:
”Personligheten förstår jag på sätt och vis att man väljer revisorer som de
yrkesmän som ska anmäla vid misstanke om brott. Nackdelen med det är
att vi då bryter vår tystnadsplikt. Samtidigt kan jag också påpeka att konflikter
kan uppstå på grund av denna plikt när vi måste anmäla då ett brott ”kan
misstänkas”… som att om åtgärderna som görs i en sådan situation visar sig
senare var fel… ja då uppstår konflikter som kan leda till att man förlorar en
klient som exempel… så det är ändå en svår bedömt plikt vid sådana här
situationer där misstanke kan uppstå. Vi får ju förutom en internutbildning,
ingen annan utbildning inom området brott bedömning. Vid misstanke om brott
ska man, om man tror att man kan avhjälpa brottet, som till exempel ett
bokföringsbrott, skicka en underrättelse till styrelsen och ge de en tid för att fixa
till felet. Skulle inte styrelsen fixa till felen som jag påpekat, då kan det bli
eventuell med en anmälan… men då skulle jag personligen ta hjälp ta hjälp
inom de avdelningar som jobbar med de frågorna.”
Kjellström menar att han inte har så stor erfarenhet av plikten men hävdar i likhet med övriga
respondenter att svårigheten med plikten är att revisorer inte har den fulla kompetensen som
behövs inom bedömning av brott. Han menar:
”Jag har personligen så lite erfarenhet av den… jag har till exempel aldrig
anmält eller kommit i en situation där jag övervägt att göra det. Svårigheten
med detta är att man enkelt inte kan se att det begås brott… men skulle det
synas ska man naturligtvis anmäla det… vidare kan svårigheten vara att…
skulle man komma i ett skarpt läge där det kan misstänkas att något inte
stämmer… då kan man undra hur man då ska reagera när man dessutom inte
har en fullständig utbildning inom området för bedömning av brott…”
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4.6 ”kan misstänkas”
I lagboken kan det utläsas att utifrån anmälningsplikten ska en revisor anmäla ett brott som
kan misstänkas. Resultatet visar att samtliga respondenter är lite osäkra eller helt enkelt inte
vet hur begre et ”kan misstänkas” ska tolkas. Nilsson säger:
”Det svåra som anmälningsplikten tar med sig är de situationer där brott
kan finnas. Det är jättesvårt att bedöma en sådan situation. Det svåra enligt
mig för oss revisorer är att veta var gränsen går för något som ”kan
misstänkas”. Du kan liksom ha en känsla men absolut ingenting som styrker den
känslan och då kan du inte göra en anmälan hur som helst.
Nilsson menar att anmälan genomförs när revisorer anser att det finns tillräckligt med bevis
för att skicka in en anmälan till myndigheter. Problemet här menar Nilsson att det är skillnad
på hur saker fungerar i teorin och i verkligheten: Han menar:
”Du måste ha något belägg på att det finns oegentligheter. Finns det
oegentligheter, då tycker jag att där går en gräns som en anmälan måste
göras. Detta är enligt mig också en anledning till att revisorer väljer att anmäla
lite för sent än alltför tidig. Detta kan på sätt och vis tolkas som att man
bryter eller att man tänjer på lagen om anmälningsplikten, men inte är något
som jag håller med. Det som jag kan säga är att det är skillnad på det som står i
teorin och hur det är i verkligheten. Var går gränsen för ”kan misstänkas” i
verkligheten till exempel? Man måste därför sätta sig in i situationen för
att veta att det är ett brott annars kan det bli fel att anmäla något som visar sig
inte är ett brott i senare skede. Det är som sagt inte lätt med begreppet ”kan
misstänkas” och här kommer man återigen i en diskussion om att vi är inte
jurister.”
Nilsson fortsätter med att ta u ett exem el en situation där ”kan misstänkas” u st r men
att en anmälan inte behöver göras utan tar med situationen i sin revisionsberättelse. Han
berättar:
”Det finns till exempel regeln om förbjudet lån som innebär att man inte får
låna pengar av sitt aktiebolag. Lånar ändå pengar som man senare sätter
tillbaka in i bolaget igen, då har det inte skadat någon men samtidigt är det ett
brott mot aktiebolagslagen. En sådan här situation tar man med i
revisionsberättelsen istället för att anmäla till åklagare. Lånas det däremot
stora belopp kontinuerligt och att sedan sättas in i bolaget, kan det handla om
en annan typ av brott och då är det aktuell med en anmälan till åklagare.”
Lidgren lyfter, liksom Nilsson, även han fram den saknade kompetensen som en nackdel för
revisorer vid situationer där bedömning krävs för att kunna dra slutats om det föreligger brott
eller inte. Han menar att:
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”När det kommer till en situation där revisorn måste göra en anmälan, så
är det en ganska långtgående åtgärd. Denna åtgärd innebär att revisorer tänker
sig för både en och två gånger innan en anmälan genomförs. Beroende på hur
man tolkar misstankegraden kan anmälan göras vid olika tidpunkter och det kan
vara en av parametrarna till varför vi kommer högt upp på misstanketrappan
för genomföranden av anmälningar. Svårigheten för oss revisorer är
återigen att.. eftersom vi inte har den kompetens som behövs för att bedöma
om misstanken verkligen är ett brott eller inte, leder oss till att vänta innan
anmälan görs. Jag personligen ser inte skillnad på vad som skiljer mellan
olika steg i misstanketrappan. Dock så ska vi revisorer inte utgå efter denna
trappa, utan bara för ”kan misstänkas”, resten ska ”proffsen” (myndigheter)
som kan om brott ta över utredningen.”
Lidgren fortsätter med att påpeka att då revisorer inte anmäler ett brott när det ”kan
misstänkas” och istället väntar med att anmäla efter att prövat situationer några gånger kan
tolkas som att regler för anmälningsplikten tänjs eller bryts. Han menar:
”Man kan säga så här att ”kan misstänkas” innebär att man ska göra en
anmälan så fort man misstänker något. Man behöver inte vara säker på att det
verkligen är ett brott. Syftet är att man ska anmäla direkt och inte utreda som
många gör idag för att ta reda på om det är ett brott. Att utreda om det är brott
eller inte, det är brottsförebyggande myndigheterna som ska ta hand om den
delen. Det kan sägas att det finns ett glapp när man utreder först för att senare
anmäla. Det kan därmed sägas att man bryter eller tänjer på reglerna för ”kan
misstänkas” eller inte följer god sed.”
Bergquist säger att anledningen till att revisorer väntar med att anmäla ett misstänkt brott är i
första med svårt med bedömning av svårare brott. Han menar:
”Det är jättesvårt med ”kan misstänkas”… det svåra med det är att om man
tittar på misstanketrappan så ligger den i ett väldigt tidigt stadium på trappan…
vilket är ett problem i sig kan jag tycka. Att vi inte är riktig bra insatt inom
området för bedömning av brott, gör det svårt och jag vill återigen nämna det
att det beror på att vi inte är jurister. När en situation dyker upp och vi
misstänker att det pågår nått som inte verkar helt i sin ordning… så gräver man
sig in djupare för att styrka dina uppfattningar om misstanken är korrekt eller
inte… detta kan leda till att man kommer högt upp misstanketrappan… men det
är av den anledningen av att det är helt enkelt svårt när min bedöma något som
man inte är bra inom.”
Kjellström menar att mycket handlar om hur stark känslan hos en revisor är för att misstänka
något som inte är enkelt att se. Han menar:
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”Det kan vara lite svårt att tolka ”kan misstänkas”… men enligt mig så går
mycket på känslan… sen är det så att när man haft ett uppdrag under en längre
tid leder till att man får en bättre känsla på att kunna misstänka något… jag
menar att det är en sak att titta på siffror men det är ännu bättre att arbeta
någon för att skapa bättre kunna misstänka något.”
Att enbart ha en bra känsla för att något inte står helt rätt till menar Kjellström leder inte
direkt till en anmälan. Han menar:
”Att enbart ha en känsla för att något inte är som det ska vara leder enligt mig
inte säkerligen till en anmälan… utan skull jag ha en sådan känsla av att något
fel… så skulle jag börja med att utreda situationen för att veta hur det ligger till.
Vi får alltså sätta oss in i situationen för att bli säkra på att det är något galet
som pågås… Det hela kan liknas vid situationen då man ska skriva en
anmärkning i revisionsberättelsen… men då har man tillräckliga skäl än vad
som kan vara vid ”kan misstänkas” situation. Att anmäla så tidigt som det
anges i misstanketrappan, svarar mot revisorssamvetet på något sätt… därför
kommer man uppåt på misstanketrappan… då på grund av utredningar som
revisorer kanske gör innan anmälan… jag kan tycka att lagen är lite svårt att
tolka i detta sammanhang… kanske för att är lite skillnad på hur det är i teorin
och i praktiken.”
4.6.1 Revisorns oberoende
En tolkning av respondenternas syn och erfarenhet om oberoendet är att oberoendet inte är
enkelt och kan påverkas i viss mån. Det förekommer många situationer som kan påverka
revisorns oberoende enligt samtliga respondenter. Oberoendet kan dock säkerställas genom
olika metoder. Nilsson menar:
”Oberoendet är inte helt enkelt att handskas med. Det finns alltid situationer
som kan påverka vår oberoende på något sätt. Det kan vara så att man har
jobbat länge med någon och då är det klart att man lär känna denne ganska
bra. Jag menar bara att det är en annan sak, här skapas vänskapen
genom jobbet och inte så att jag åker på semester med kunderna… Som ett
led i att förebygga en konflikt med oberoendet, har vi här på företaget olika
inbyggda parametrar, där olika personer tar hand om olika saker. Till
exempel om jag reviderar, så tar en annan person hand om till exempel
bokslut medan en annan tar hand om något annat och så vidare. Vidare har jag
och skulle aldrig ha mina bästa polare som kunder för att inte nagga på
oberoendet.”
Nilsson menar att revisorers oberoende ställning kan generellt påverkas, speciellt när det
handlar om små egenföretagare. Han hävdar:
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”Oberoendeställningen riskeras att också påverkas speciellt när man driver
sitt eget. Det kan till exempel handla om mitt egenintresse att behålla mina
kunder. Låt oss säga att jag har en enda stor kund, ja då skulle jag söka
efter att behålla kunden så klart. Men skulle jag däremot ha tvåhundra
mindre kunder, då skulle jag inte påverkas om någon av kunderna gick
förlorat. Så oberoendet kan i viss mån påverkas när man kör eget och har ett
få antal kunder. Men i stort sett tror jag ändå att oberoendet hanteras bra av
revisorer eftersom man riskerar mycket, men som sagt finns det alltid
situationer som man påverka oberoendet.”
Inom revisorsbranschen finns idag också olika metoder som revisorer har som tillgång som
säkerställer deras oberoende säger Lidgren. Han hävdar:
”Jag kan också säga så här att… inom branschen har vi olika regelverk
och praxis som leder oss revisorer i den leden att vi kan hantera oberoendet
ställningen genom ett visst beteende. Vi har också en dokumentationsskyldighen
vid sidan av analysmodellen som är av betydelse för hur man ska agera för att
verka oberoende.”
Att en bra relation med kunder kan skapa konflikt med oberoende påpekas även av andra
respondenter. Lidgren ser liksom Nilsson en problematik när relation med en kund pågår
under en längre tid. Han menar:
”Om man jobbar med företaget under en längre tid att man känner varandra
ganska väl, så kan man inte säga annat än att det är lite problematiskt med
oberoendet.”
Något som kan verka svårt för revisorer generellt är hur begreppet oberoende ska tolkas enligt
Lidgren och fortsätter:
”Sen kan man prata om vad själva begreppet oberoende betyder. Oberoendet
innebär ju att man ska fatta beslut som inte påverkas av någon annan. Men
samtidigt är vi ju på något sätt beroende av våra kunder som betalar vår lön.
Så helt klar är inte begreppet. Man får liksom sätta in definitionen oberoende
i de situationer som kan uppstå. Men jag anser att revisorer är väldigt
duktiga på att vara oberoende, till exempel vid revision annars kan övriga
intressenter skadas av ett påverkat revision. Det kan då skapa negativa
följder.”
Bergquist tar upp oberoende analysen som ett element för att vara oberoende i sin roll med
klienter. Han menar:
”Idag kan vi revisorer som i viss mån anses vara beroende av våra kunder
eftersom det är de som betalar oss vår lön… det behöver inte innebära att vi är
beroende av klienterna. I dag har vi till exempel oberoende analysen om
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används årligen för att granska oss revisorer och säkerställa vår oberoende…
men vad som kan vara ännu svårare med oberoendet är om man har jobbar med
en klient under en längre tid… man vill alltså ha en bra relation med klienten
men då gäller det att kanske inte umgås med hen under större delen av veckan
för att inte skapa någon kompisrelation.”
Bergquist tar liksom övriga respondenter upp en situation där oberoendet kan bli besvärligt att
hålla vid när det handlar om mindre byråer. Han menar:
”Som ett element för att inte påverkas av kunderna kan jag till exempel välja att
inte ha kompisar eller personer som jag känner väl som kunder… för då kan det
enkelt skapas problem… oberoendet kan dock påverkas eller att man skulle sitta
i problemsituation om jag körde min egen byrå med ett fåtal klienter… då hade
jag till av egenintresse blivit intresserad av att behålla mina klienter… detta är
ett mindre problem inom stora byråer eftersom man inte lika stor behöv
beroende av att behålla alla sina kunder,, till exempel de som kan vara svåra att
samarbeta med medan den klienten är ändå viktig för den mindre byrån… så
oberoende konflikten är inte enkelt att inte komma i kontakt med.”
Kjellström menar även han att oberoendet inte är helt enkel att hantera men att inom yrket är
det viktigt att hålla yrkesliv och privatliv isär varandra.
”Oberoendet kommer vi alltid i kontakt med… man kan till exempel komma i
kontakt med den när det skapas en relation med klienter… än mer blir det när
relationen har skapats under lång tid… själv så har jag kontakt med några
klienter som jag även umgås privat med då och då... men jag tycker att man ska
hålla isär vad som gäller i yrkesrollen och vad som gäller i det privata livet…
för mig har det aldrig varit något bekymmer faktiskt.”
Kjellström säger vidare att idag finns en hel del olika regler som och förfaringssätt som
hjälper revisorer att hålla oberoendet ställningen, som till exempel en professionellt
uppträdande. Han fortsätter:
”Vidare kan jag säga att vi idag vi inom branschen har olika regler som ser till
att vår oberoende inte skadas… vi har till exempel revisorsrotationen… sen
finns de etiska krav som till exempel god revisorssed som hjälper oss med
konflikten med oberoendet. Sen gäller det också man även uppträder
professionellt… jag menar att… är man i revisorsyrket så är man i
revisorsyrket, för annars skadar man förtroendet. Vi har även ett internt
bevakningssystem för oss inom vår byrå som granskar oss… vi granskas även av
vår tillsynsmyndighet, Revisorsnämnden. Men ja… oberoende problemet finns
alltid där och kan bli lite svårare när man driver ett litet företag… men då det
gäller det även där att Revisorsnämnden granskar de.”
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4.6.2 Relation med klienter
Respondenterna anser att klientförtroendet är viktigt för revisorer, dels för att revisorer får sitt
arvode från kunderna och dels för att kunna göra ett utmärkt jobb. Förtroende från kunderna
skapas genom att erbjuda tjänst av hög kvalitet samt vara intresserad av deras verksamhet.
Nils menar:
”Att ha en bra förtroende från kunder är viktigt för att det är ju de som betalar
min lön. Förtroendet kan skapas genom att jag gör ett bra jobb av bra kvalitet,
utföra saker i rätt tid, att ha en kontinuerlig dialog med kunderna. Därefter
måste en kund helt enkelt också lita på mig som revisor, det handlar helt enkelt
om personlig kemi. Annars bryts hela kedjan som skapar förtroende.”
Lidgren menar liksom Nilsson att intresse för kundernas verksamhet samt en bra
kommunikation, är viktiga parametrar för att skapa ett förtroende från kunderna. Han hävdar:
”Förtroendet hos våra kunder, det man egentligen genom att vara intresserad
av deras verksamhet men också att förstå verksamheten och speciellt
kommunicera med kunderna. Därefter måste man se till att man levererar bra
tjänster samt gör det i tid och att vi håller oss uppdaterad av verksamhet.”
Bergquist hävdar att inom revisorsyrket måste det förekomma en samverkan mellan revisorer
och klienter för att skapa förtroende. Han menar att:
”När det gäller att få förtroende från klienten… inom revisorsyrket har
man en viss roll och det är den rollen som klienterna betalat för… och
då ska vi se till att arbeta med utgångspunkt för denna roll.
Tystnadsplikten tillsammans med att hålla en bra kommunikation och skapa
värde samt komma med feedback är väldig viktig för att skapa förtroende från
kunderna.”
Kjellström menar sin tur att förutom att revisorer måste hålla sig starkt till tystnadsplikten,
kan det också ibland behövas att under diskussioner påpeka för varandra att vad som tas upp
ska också stanna de sinsemellan. Han menar:
”För att skapa en bra förtroende från klienternas sida, tycker jag i vart fall att
tystnadsplikten är utomordentligt viktig tycker jag… sen kan det vara så att man
ibland under en diskussion säger till varandra att det som diskuteras stannar
mellan oss… men det handlar också om huruvida jag ger bra tjänst och värde i
mitt arbete för klienten som spelar en roll i skapandet av förtroende från
klienterna.”
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5 ANALYS OCH DISKUSSION
I detta kapitel kommer datamaterialet från referensramen samt empiriavsnittet att analyseras
och vidare diskuteras.

5.1 Tystnadsplikten
Tystnadsplikten är en plikt som kan sägas vara en revisors huvudregel. Tystnadsplikten
innebär att information som erhålls till sitt förfogande inte får vidarebefordras till annan part
och är därmed av väsentlig betydelse för en god relation med klienterna (Cassel, 1996, pp.
150-151). Att tystnadsplikten är av stor betydelse för att revisorerna ska kunna genomföra sitt
arbete, hävdas även av samtliga revisorer. Kjellström menar att plikten kanske är den
viktigaste regeln för att kunna utföra sitt jobb, ”För mig är tystnadsplikten en väldig viktig
regel, inte bara intern utan även externt för att skapa en förtroende från kunden”. Detta
hävdar även Lidgren som menar att tystnadsplikten är regeln som kan skapa förtroende mellan
klient och revisor, ”Tystnadsplikten är en naturlig del av arbetet i revisorsyrket. Även
kunderna är väl medvetna om plikten och det leder till att samarbete skapas enkelt med oss
revisorer och klienter.” Dessa påståenden styrks även av Vanasco (1998) som menar att
skapandet för ett lyckat förtroende samt relation med sin klient har en grund i att bland annat
tystnadsplikten beaktas väl. Vanasco (1998) menar vidare att genom att beakta sin
tystnadsplikt kan revisorn säkra till god tillgång av information för att kunna genomföra en
bra revision (Vanasco, 1998).
Studien visar därmed att eftersom tystnadsplikten alltid har funnits och följt revisorer, finns
det inga större svårigheter med att beakta den, däremot kan det dock finnas situationer där
revisorer kan känna att det kan bli uppstå konflikter. Kjellström och Lidgren. Menar att: ”en
viss svårighet är när man samtalar med nya medarbetare eller när man besöker klienterna, i
dessa situationer är det lätt att man säger som man inte tänker sig för. Det kan vidare under
besök med klienterna förekomma situationer där klienterna ställer frågor med koppling både
till både sig själv, revisorn och en eventuellt tredje part.” Hur revisorn hanterar en sådan här
situation kan vara lite svår för revisorer menar de. En sådan här situation kan kopplas till den
moral och etik som finns hos revisorer. Enligt konsekvensetiken ska revisorerna handla på ett
sätt där regler följs men samtidigt ha i åtanke för de konsekvenser som kan uppstå för hans
handlingar.
Konsekvenserna av att inte följa tystnadsplikten är att ett förtroende inte kommer skapas
menar Nilsson, ” Tystnadsplikten är en viktigt och jag ser inga svårigheter med den. Den är
bara att förhålla sig till den. Annars kan man aldrig förtroende från kunderna.”.

5.2 Införandet av anmälningsplikten
Anmälningsplikten infördes som ett led i att förebygga ekonomiska brott i företaget. Plikten
innebär att revisorer ska anmäla när hen misstänker ett brott. Införandet var dock inte helt
okomplicerat och detta påpekades även i rapporter som gjordes. Kritikerna i en rapport gjort
av brottsförebyggande rådet, menade att en plikt som tvingar revisorer att anmäla misstanke
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om brott till olika myndigheter, kunde skada eller försvåra revisorsyrket. Kritikerna menade
att anmälningsplikten inte hörde hemma i revisorsyrket med huvudargument att revisorer inte
är utbildade för att leta upp och anmäla brott, det vill säga att revisorer inte var jurister utan
ekonomer (Larsson, 2004).
I vår studie kan det konstateras att samtliga respondenter har en liknande syn på
anmälningsplikten. Enligt respondenternas utsagor har dock inte revisorsyrket skadats i den
bemärkelsen så som uttalandena pågick vid införandet av plikten. Nilsson menar: ” Jag skulle
säga att det inte har påverkat revisorer så mycket, det är som vilken plikt som helst enligt
mig.” Resultatet visar att klienterna generellt inte bedriver brottsliga verksamheter och därför
har respondenterna inte kommit i kontakt med anmälningsplikten i så stor utsträckning.
Lidgren säger: ” Jag tror inte att anmälningsplikten har påverkat eller lett till mindre
information eftersom kunderna inte bedriver brottsligt verksamhet enligt mig.” Detta är även
något som Kjellström tar u och säger: ”Kunderna skulle inte vilja ha med revisorer att göra
om man tänkt sig att föra brottslig verksamhet. Resultatet visar att anmälningsplikten har
kommit att bli som vilken regel som helst inom revisorsyrket men för att undvika att använda
den, försöker revisorer i stor utsträckning hjälpa klienterna så att rättelse av fel som begåtts
kan ske. Detta påpekar till exempel Bergquist som säger: ”Idag har plikten satt sig är en del
av och den utgör en inte något problem och för att undvika komma i kontakt med den,
försöker man se till att kunderna inte begår brott. Detta kan tolkas som att revisorer är väldigt
måna för att bevara en bra relation med klienterna och så stor utsträckning som möjligt
behålla sina kunder.

5.3 Anmälningsplikten och ”kan misstänkas”
Enligt 9 kap 42 § ABL blir anmälningsplikten aktuell när en revisor misstänker att det finns
oegentligheter som pågår inom klienten. Svårigheten uppstår i att bedöma brott vid graden
”kan misstänka”. En kritik som riktades mot anmälningsplikten var att revisorer inte hade den
kunskap som krävdes för att bedöma. Detta kan också konstateras från respondenternas
utsagor för situationer där anmälningsplikten blir aktuell. Bland annat hävdar Bergquist till
exempel att: ”En svårighet som anmälningsplikten för med sig är när vi måste bedöma brott
vid ”kan misstänkas”, det är jättesvårt att bedöma. Vi får förutom internutbildning, ingen
annan utbildning och det försvårar för oss när vi kommer i kontakt med anmälningsplikten”.
Att de det finns en svårighet påpekas även av övriga respondenter och Nilsson i sin tur menar:
”Det är jättesvårt för oss att bedöma brott, vi är liksom inte jurister utan ekonomer”
Revisorernas sv righet att tolka ”kan misstänkas” vid brott kan kopplas tillbaka till
forskningen från Öhma, Häckner, Jansson & Tschudi (2006) som menar att anmälningsplikten
inte passar in i revisorsyrket bland annat för att revisorer inte är utbildade inom området
ekobrott och menar vidare att ekobrott är en uppgift för lämpliga myndigheter som
Skatteverket och annan myndighet som arbetar med att utreda ekobrott och inte revisorer
Ekobrottsrådet har utvecklat en modell, en så kallad misstanketrappa, som visar när en revisor
ska anmäla ett brott. Modellen består av sex stycken trappsteg där graden ”kan misstänkas”
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återfinns på trappsteg nummer två vilket där revisorer ska alltså anmäla ett brott till styrelsen i
första hand för att därefter anmäla till eventuell myndighet (Ekobrottsmyndigheten, 2007).
Något som kan konstateras i studien är att det finns skillnader i när en revisor väljer att
anmäla när misstanke om brott u st r. Kjellström menar till exem el att: ”Att endast ha en
känsla räcker inte enligt mig för att anmäla, man måste ju ha en kunskap för att vara säker
för att det är ett brott”. Detta är även något som Nilsson håller med om och menar att
konsekvenserna av att anmäla tidigt, det vill säga redan vid steg nummer två, utan att ha en
kunskap om situationen kan visa sig bli felaktigt, ”annars kan det bli fel att anmäla något
sam visar sig inte är ett brott i ett senare skede.” Lidgren menar även han att det kan vara
svårt att tolka graden ”kan misstänkas”, men samtidigt påpekar till skillnad från övriga
respondenter att en revisor inte ska behöva tänka på om misstanken är ett brott eller inte, utan
en anmälan ska göras och att arbetet med utredning om misstanken visar sig är ett brott eller
inte ska behandlas av myndigheterna, ”Syftet är att man ska anmäla direkt och inte och inte
utreda som många gör idag för att reda på om det är ett brott. brottsförebyggande
myndigheterna ska ta hand om utredningsdelen:”
Detta kan nu diskuteras om revisorernas sena åtgärder för anmälning vid en situation där
misstanke föreligger bryter eller alternativ tänjer på lagtexten. Att revisorer tvekar att anmäla
kan kopplas till konsekvensetiken där Koskinen (1999) menar att en människas utgår från
lagar och regler men samtidigt beaktar andra möjliga handlingsalternativ för att kunna räka ut
vilka konsekvenser som kan uppstå för i nutid eller en framtid. (Koskinen, 1999). Resultatet
får även stöd från forskningen från Hassink, Meuwissen & Bollen (2010) som menar att
osäkerheten i att revisorer anmäler för sent kan bero på att revisorer på grund av kunskapsbrist
inom området brott, kan avskräckas från att helt eller delvis genomföra en anmälan (Hassink,
Meuwissen, & Bollen, 2010).

5.4 Revisorns oberoende
Studien visar att oberoendet kan upprätthållas av revisorer men att vid vissa förhållanden kan
revisorer komma i konflikt med att bevara dess oberoende ställning . Revisorer ska enligt RL i
sin roll yrkesroll vara opartisk, självständig och objektiv vid revidering, detta är av värde för
att en bra revisionsberättelse ska kunna formuleras och komma till användning av olika
intressenter. Detta påpekas bland annat av Lidgren som menar att oberoendet innebär att
beslut fattas utan att ha påverkats av annan part. Lidgren menar till exempel att. ”Oberoendet
innebär att man ska fatta beslut som inte påverkats av någon annan” och hävdar vidare att:
”revisorer är duktiga på att vara oberoende, till exempel vid revision. Annars kan intressenter
skadas av handlingarna vilket kan lida till negativa följder”.
Oberoendet kan tolkas som ett viktigt element för att en revision ska visa en korrekt bild av ett
företag för att senare kunna användas på ett nyttigt sätt av eventuella intressenter. Detta kan
kopplas till Landes forskning (2004) som menar att oberoendet är av väsenligt värde för att
revision ska komma till nytta för samhället (Landes, 2004). Vidare får detta resultat stöd även
av forskningen från Kueppers & Sullivan (2010) som hävdar att den huvudsakliga innebörden
med oberoendet för en revisor är att söka efter att hitta grundläggande fel vid sin revidering
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(Kueppers & Sullivan, 2010). Studien visar att samtliga respondenter menar att revisorers
oberoende ställning stundtals kan bli besvärligt att vidhålla. Enligt Lidgren kan en revisor
stöta på problem när en relation med en klient fortlöper under en längre tidsperiod då Lidgren
yttrar sig, ”Om man jobbar med företaget under en längre tid att man känner varandra
ganska väl, så kan man inte säga annat än att det är lite problematiskt med oberoendet.”
Detta påpekas bland annat även av Nilsson som menar till exempel att:
”Oberoendeställningen riskeras att också påverkas speciellt när man driver sitt eget. Det kan
till exempel handla om mitt egenintresse att behålla mina kunder.” Samtidigt som oberoendet
kan bli besvärligt att hålla, menar respondenterna att revisorer generellt är bra att behålla
oberoende ställningen genom till exempel olika åtgärder som finns inom branscher som kan
säkerställa oberoendet.
Bergquist menar till exempel att inom yrket är det av värde att inte ha vänner som klienter
samtidigt som Kjellström och Lidgren menar att det inom revisorsyrket finns praxis och
regelverk är viktiga element, dokumentationsskyldigheten och revisorsrotationen är ett
exempel på ett element som Kjellström och Bergquist tar upp. Studien visar att oberoendet
kan skadas av en för nära relation mellan revisor och klienter vilket även påpekas av forskarna
forskningen från Glazer och Jaenicke (2002) som menar att en för nära relation kan vidare
leda att revisorns oberoende ställning kan försämras. För att stärka revisorernas ställning som
oberoende, har bland annat jävsregler samt analysmodellen införts. Vidare används även ett
flödesschema som FAR har konstituerat för revisorer för att revisorerna ska kunna ta en
ställning mot om uppdraget ska accepteras eller avböjas.
5.5 Relation med klienter
Klientrelationen är en viktig parameter för att en revisor ska kunna göra ett bra arbete eller
möjligen kunna utföra sitt jobb. Detta kan också konstateras av respondenterna utsagor där
Nilsson menar till exempel att: ”Att ha ett bra förtroende från kunder är viktigt för att det är
ju de som betalar min lön.” Detta kan innebära att revisorer i sitt arbete måste dels arbeta hårt
för att skapa en bra relation med sina klienter men samtidigt försäkra för att inte skapa en
sådan relation som kan påverka revisorernas oberoende ställning som i sin tur är viktigt för att
skapa förtroende från övriga intressenter i samhället. För att skapa en relation med klienter
kan göras på ett flertalet olika vis visar studien. Respondenterna menar att en god relation
med klienter kan skapas genom att erbjuda tjänster av hög kvalitet samtidigt som revisorer bör
skapa sig ett intresse för klienternas verksamhet. Lidgren lyfter till exempel en bra dialog som
en viktig parameter medan både Kjellström och Bergquist lyfter tystnadsplikten som en av de
viktigaste parametrarna som ett led för en god relation med klienterna. Respondenternas
redogörelser för att skapa en god relation kan kopplas till forskningarna från Granovetter
(1973) samt Barabasi & Bunabeau (2003) som menar att en relation byggs upp genom att
parametrar som till exempel mängden tid som uppoffras, hur nära revisorer och klienterna står
varandra samt vidare hur kommunikationen är mellan både parter och hur stark en revisor
påverkas av klienterna är beroende på hur stark dessa parametrar samverkar med varandra.
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6. Slutsats


Hur ser revisorer

t stnads- respektive anmälningsplikten?

Revisorer har idag många regler att följa inom sitt yrke. Två av dessa regler är tystnadsrespektive anmälningsplikten. Tystnadsplikten innebär att revisorer inte får vidarebefordra
information till annan intressent om informationen kan anses skada klienten medan
anmälningsplikten är en plikt som innebär att en revisor måste anmäla klienter när det uppstår
misstanke om brott till allmän åklagare. Bland revisorerna anses tystnads- samt
anmälningsplikten som vilken regel som helst inom revisorsyrket och måste följas.
Tystnadsplikten kan tolkas som en av de viktigaste parametrarna för att en revisor ska kunna
skapa en god relation med sina klienter och därmed kunna utföra ett väl arbete när uttalandet
som: ”Tystnadsplikten är en helig regel” yttras av en respondent. Konflikter som revisorerna
menar kan uppstå utifrån tystnadsplikten är ovanliga men kan i viss utsträckning förekomma
vid besök hos klienter där revisorer ibland kan säga saker utan att tänka sig för. Detta skapar
dock inte riktiga bekymmer för revisorer utan denna konflikt hanteras generellt utmärkt menar
respondenterna. Vad som kan skapa konflikter för revisorer är hur en situation där misstanke
om brott föreligger ska hanteras i och med anmälningsplikten som anses som en svår plikt när
den väl blir tillgänglig. Revisorer ska enligt regeln anmäla klienter vid graden ”kan
misstänkas”. Denna grad menar revisorerna är svårt att bedöma och detta tyder mycket på att
revisorer inte får den utbildning som krävs för att bedöma brott. Att revisorer inte är säkra på
hur en sådan situation ska bedömas, kan studeras i en misstanketrappa där misstankegranden
återfinns i början av trappsteget.


Hur hanteras konflikten i oberoende samt kan ”kan misstänkas”?

För att kunna hantera konflikten med ”kan misstänkas”, väljer majoriteten av revisorerna,
utifrån respondenternas utsagor, att utreda en situation mer ingående för att kunna bedöma om
det föreligger brott eller inte. Detta innebär att revisorer kommer högre upp i
misstanketrappan än vad en anmälan bör ske enligt trappsteget. Detta tillvägagångssätt kan
sägas innebära att lag och regler för anmälningsplikten tänjs eller att revisorer kanske till och
med bryter mot dessa. Detta påpekas även från en kommentar från en respondent som menar
att: ”Syftet med anmälningsplikten är att man ska anmäla direkt och inte utreda som många
gör dag för att utreda om det är ett brott”. På grund av att revisorer stöter på denna konflikt
bör berörda organisationer och myndigheter samverka med varandra för att skapa ett enklare
arbete vid misstanke om brott. Något som kan påpekas gällande tidpunkten för en anmälan
kan också kopplas till i hur stor utsträckning revisorer är beroende av sina klienter. För att
kunna säkerställa att revisorer håller sin oberoende ställning har det till exempel
implementerats regler som revisorsrotation men även att revisorsnämnden gör kontroller som
visar om revisorn vidmakthållit sitt oberoende vid ett uppdrag. En del revisorer menar dock
att en bra metod för att kunna bevara sin oberoende ställning inom yrket är att inte ha vänner
eller familjmedlemmar som klienter.
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6.1 Förslag till vidare forskning
Den här studien är inriktad på att forska kring hur revisorer som är stationerade vid stora
byråer hanterar konflikter med oberoendet samt ”kan misstänkas” som kan uppstå i samband
med tystnads- samt anmälningsplikten. Denna studie ger därmed med inte någon ingående
inblick i hur revisorer vid små byråer hanterar dessa konflikter. För att komplettera denna
forskning, kan det därför vara intressant att genomföra en studie med revisorer vid små
byråer. Studien har vidare enbart intervjuat revisorer och för att ytterligare titta inom ämnet
kan intervjuer utföras även med medarbetare vid till exempel ekobrottsmyndigheten eller
annan lämplig myndighet.
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Bilaga 1
Frågeformulär Bakgrund:
1- Vad är din revisorstitel?
2- När började du arbeta som revisor?
3- Kan du säga om din revisionsbyrå? En kort introduktion om företaget.
Angående ämnet för denna intervju:
4- Vad är enligt dig svårt med revisorsyrket, i synnerhet inom revision? Generellt.
5- Ifall du har jobbat som revisor innan anmälningsplikten infördes 1999, hur har det påverkat
ditt arbete?
Jag jobbade inte som revisor innan denna plikt infördes så det var inte något som jag
funderade på. Men jag skulle ändå säga att det inte är något som har påverkat revisorer i så
utsträckning, det är som vilken plikt som helst enligt mig.
6- Vad tänker du personligen angående tystnads- respektive anmälningsplikten? Vilka
konflikter kan en revisor stöta på med anledning av respektive plikt?
Fördelar med tystnadsplikten, man får den information man behöver. Anmälningsplikten gör
inget varken till eller från. En kund som håller på med oegentligheter, kommer ändå inte att
säga det till mig eller kommer nog inte ens skaffa en revisor om klienterna håller på med
kriminalitet.
7- Båda plikterna är viktiga för revisorer att beakta för att skapa en bra förtroende från
klienter. Hur arbetar du med att bevara alternativt skapa ett bra förtroende från klienternas
sida?
8- Att bryta mot anmälnings- respektive tystnadsplikten, är det en vanlig företeelse bland
revisorer? Har du själv stött på en situation där du kommit i konflikt med plikterna?
9- Vilka slags ekonomiska brott (ekobrott) är mest förekommande hos klienter? Vad är din
erfarenhet från eko-brott som du stött på?
10- Enligt lagen ska en revisor anmäla ett ekobrott när den ”kan misstänkas”. Vad menas ”kan
misstänkas” för dig?
11- Vad gör du eller skulle du göra om du upptäckte ett misstänkt brott? Meddelar du
styrelsen eller ägaren? Varför just det valet?
12- I vilken stadium på misstanketrappan skulle du tänka dig att anmäla? Varför just vid detta
stadium och inte senare respektive tidigare?
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