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Förord 

Under studiens gång har vi lärt oss mycket inom revisionsyrket som vi tidigare inte vetat 
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av en ny lag, i vårt fall anmälningsskyldigheten, kan påverka revisorers inställning och 
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oss bra riktlinjer och feedback, samt vår examinator Jim Andersén. Vi tackar även våra 

respondenter som har ställt upp på intervjuer vilket har varit till stor hjälp till studiens 

innehåll. 
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Bakgrund: År 1999 infördes lagen om revisorns anmälningsskyldighet och lagen innebär att 

revisorn ska anmäla vid misstanke av ett ekonomiskt brott, jämfört med tidigare då revisorn 

endast hade tystnadsplikten att förhålla sig till. Lagen infördes på grund av den höga 

ekonomiska brottsligheten där de vanligaste ekobrotten i Sverige är bokföringsbrott och 

skattebrott. Denna lag skulle underlätta revisorers arbete vid brottssituationer. I stort sett står 

anmälningsskyldigheten i motsatsen mot tystnadsplikten vilket har lett till att intressenternas 

förväntningar på revisorers arbete har ökat. Revisorerna har anmälningsskyldighet till 

myndigheterna samtidigt som de har tystnadsplikt gentemot sina klienter.  

Syfte: Studiens syfte är att öka förståelsen, sett från revisorers perspektiv, för hur revisorer ser 

på anmälningsskyldigheten samt att undersöka om hur revisorers erfarenheter kan påverka 

deras agerande, när det gäller ett misstänkt ekobrott.  

Metod: Vi har genom en kvalitativ undersökningsmetod utfört studien med utgångspunkt från 

den induktiva forskningsansatsen. Våra primärdata har samlats in genom semistrukturerade 

intervjuer som sedan jämförts med sekundärdata i form av tidigare undersökningar samt 

litteratur. 

Slutsats: Studiens slutsats är att de äldre revisorerna har en osäker och mindre klar inställning 

till anmälningsskyldigheten jämfört med de yngre revisorerna som har en mer positiv och 

stabil syn på anmälningsskyldigheten. Anledningen är att de äldre revisorer alltid har haft 

tystnadsplikten i baktanke och ser detta som grundantagandet för revisionsyrket. De yngre 

revisorerna har alltid haft en klar bild över båda plikterna då dessa har funnits sedan de 

började sitt arbete som revisorer. Resultatet blir att de äldre revisorerna ser sig själva som 

entreprenörer. De vill bygga sin verksamhet på välgrundade och pålitliga förhållanden genom 

att hjälpa och ge råd till sina klienter, istället för att anmäla dem och skada relationen 

däremellan. De yngre revisorerna ser vi som byråkrater som vill basera sina handlingar endast 

i enlighet med statens lagar och regler och tar mindre hänsyn till etik och moral gentemot sina 

klienter.  
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Abstract 

Title: Contractor or bureaucrat? A study of the auditors’ actions at a suspected economic 

crime 

Level: Bachelor Thesis in Business Administration  
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Supervisor: Marianne Kullenwall  

Examiner: Jim Andersén  

Background: In 1999, the legislation on the auditor’s reporting obligation were introduced 

and the law means that the auditor has to report a suspected economic crime, compared to 

earlier in which  the auditor had only the confidentiality to relate to. The law was introduced 

because of the high economic crimes where the most common crimes, in Sweden, are 

accounting fraud and tax evasion. This law would help the auditors at crime situations. The 

auditors’ reporting obligation stands, overall, in the opposite of their confidentiality, which 

has led to increase the expectations of the stakeholders, on auditors’ work.  The auditors have 

a duty to notify the authorities at the same time as they have confidentiality towards their 

clients.  

Purpose: The purpose of this study is to increase the understanding on auditors’ attitude 

towards the reporting obligation, seen from their own perspective, and to examine how 

auditors’ experiences can affect their behavior in the case of a suspected economic crime.   

Method: We have performed this study through a qualitative method based on an inductive 

research approach. Our primary data were collected through semi-structured interviews which 

then were compared with our secondary data, in form of previous studies and literature.  

Results and conclusion: This study concludes that older auditors have an uncertain and less 

clear approach to the reporting obligation as compared to the younger auditors, who have a 

more positive and stable attitude towards the reporting obligation. 

The reason is that older auditors have always had the confidentiality in ulterior motive, as this 

is the basic assumption for the audit profession. The younger auditors have always had a clear 

view of both the reporting obligation and the confidentiality since the duties have existed 

since the auditors started their carriers. The result is that the older auditors see themselves as 

entrepreneurs. They want to build their business on well-founded and reliable relationships by 

helping and advising their clients, instead of reporting them and damage the relationship 

between them.   We see the younger auditors as bureaucrats who want to base their actions 

only in accordance with state laws and regulations and they pay less attention to ethics and 

morality in relation to their clients. 

Keywords: Reporting obligation, confidentiality, economic crime, auditor, audit, difficulties 
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1 Inledning 

Detta kapitel ger grundläggande förståelse om studien. Bakgrunden leder till en 

problemdiskussion som i sin tur resulterar till vår problemformulering och vårt syfte med 

studien. 

 

1.1 Problembakgrund 

Ekonomisk brottslighet är ett generellt begrepp som omfattar olika typer av brott. Alltifrån 

bedrägerier och bidragsbrott till bokföringsbrott och skattebrott. Enligt Brottsförebyggande 

rådet (2012) anmäldes sammanlagt omkring 32360 ekobrott (skattebrott, bokföringsbrott och 

försäkringsbrott) inom landet, varav dessa motsvarar 17800 brott mot skattebrottslagen 

inklusive grovt skattebrott och 12260 bokföringsbrott. Från år 2007 lanserades ett nytt system 

för att redovisa den ekonomiska brottsligheten vilket ledde till en bättre bild av det faktiska 

antalet anmälda brott (Brottförebyggande rådet, 2012). Statistiken visar att antalet 

brottsmisstankar har ökat under 2000-talet och slutsatsen blir att skattebrott och 

bokföringsbrott är de två rådande ekobrotten i Sverige. Enligt Skatteverket uppgår de 

beräknade försvunna skatteintäkterna till ca 133 miljarder kronor per år, vilket medför stora 

kostnader och ekonomiska förluster för landet (Ekobrottsmyndigheten, 2012).  

Som tidigare nämnts är skattebrott respektive bokföringsbrott de två vanligaste brotten som 

förekommer inom ekonomisk brottslighet. Med hänsyn till detta får betydelsen av finansiella 

rapporter tas fram, vilket har en stor betydande roll till att sådana brott inte inträffar. Moberg 

(2006) menar att den som har rollen att granska finansiella rapporter är företagets eller 

verksamhetens revisor. Enligt Sterner & Nordebäck (2012) är en revisor den person som 

sysslar med revisionsfrågor och närliggande uppgifter. För att bli en kvalificerad revisor 

(auktoriserad eller godkänd) krävs en viss utbildning, praktik, revisorsexamen och ett 

godkännande från revisorsnämnden. Alla kvalificerade revisorer står under revisorsnämndens 

tillsyn. Det står i Revisionslagen 5 § att granskningen av företagets årsredovisning och 

bokföring samt företagsledningens förvaltning är revisorns uppdrag, vilket ska ske enligt 

normer och regler för god revisionssed. Oberoende, ansvarsförsäkran och tystnadsplikt är de 

tre viktigaste kraven en revisor måste uppfylla (FAR Förlag AB, 2006). Vidare skall en 

revisor kunna bevisa att den finansiella rapporten tas fram på ett rättvisande, tillförlitligt och 

ansvarsfullt sätt. Dessutom måste en revisor ha översikt över hela verksamheten för att kunna 

bedöma det ekonomiska läget och ge en rättvisande bild av företagets framtida utveckling 

(Sterner & Nordebäck, 2012). Den 1 januari 1999 infördes revisorns anmälningsskyldighet, 

en ny lag som behandlar revisorers handlingsplikt vid misstanke om brott (Larsson, 2005). 

Lagen ledde till ökad press på revisorer och ökade förväntningar från aktieägare och andra 

intressenter (Bresser & Nilsson, 2001). Det finns nu en standard som revisorer går efter när de 

ska granska finansiella rapporter. Standarden behandlar oklarheter inom revisionen och utgavs 

i syfte att vägleda revisorn till att enklare bedöma och kunna överväga om bokslutet 

innehåller oklarheter (Munter & Ratcliffe, 1998). 

Enligt FAR är revisorns vanligaste uppdrag bestyrkandeuppdraget, vilket betyder att revisorn 

ska kunna uttala en uppfattning om organisationens historiska finansiella information. 
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Slutligen ska resultatet av revisorns arbete visas i form av en rapport, det vill säga i en 

revisionsberättelse eller ett revisorsyttrande (FAR Förlag AB, 2006).  

1.2 Problemdiskussion 

En revisors roll är att skydda aktieägarna, borgenärerna och andra intressenter (FAR Förlag 

AB, 2006). Revisorn ökar intressenternas förtroende genom att ge försäkran om att 

revisionsprocessen går rätt till och ställa sig in på att motverka ekonomisk brottslighet. I en 

studie påpekar Sjöström & Wallin (2011) att det inte finns något klart uttalande om att 

revisorns arbetsuppgifter är att förebygga ekonomisk brottslighet. Revisorer arbetar dock för 

att upprätthålla lagstiftningen genom granskningsarbete som i sin tur omfattar en indirekt 

brottsförebyggande roll. Vissa företagsskandaler, till exempel Enron-konkursen, ledde dock 

till ett minskat förtroende för användare av finansiella rapporter och allmänhetens pålitlighet 

av revisorers arbete (Holm, et al., 2012). Vi kommer att använda oss utav den ny 

institutionella teorin som teoriram för att analysera studiens problem. Teorin är en utveckling 

av den tidigare institutionella teorin. I den ny institutionella teorin förklarar man varför olika 

organisationer inom samma bransch liknar varandra (Eriksson-Zetterquist, 2009). Det finns 

olika faktorer som påverkar förändringen till varför olika organisationer sakta men säkert 

börjar likna varandra, så kallade isomorfier. Enligt DiMaggio & Powell (1983) är dessa 

faktorer den tvingande, den normativa och den mimetiska isomorfin. Vi kommer i vår studie 

att undersöka hur revisorer inom olika byråer hanterar ett misstänkt ekonomiskt brott samt hur 

tystnadsplikten och anmälningsskyldigheten påverkar deras agerande. Utifrån ovanstående 

kommer vi även att försöka koppla revisorernas ageranden med DiMaggio och Powells 

(1983) teorier om isomorfier, samt om det finns någon koppling däremellan. Även Principal-

agent teorin är relevant för vår studie. Teorin utgår ifrån att agenten ses som 

företagsledningen som är i uppdrag under principalen, vilket är företagsägarna (Tan & Choo, 

2007). Teorin beskriver relationen mellan dessa två parter. I vårt fall utgår vi ifrån att 

principalen är de myndigheter som ger agenten, det vill säga oberoende revisorer, i uppdrag 

att granska företagens finansiella rapporter, då myndigheterna behöver en oberoende person 

som granskare för att företagens finansiella rapporter ska vara pålitliga. 

Om en verksamhet är inblandad i ett bokförings- eller skattebrott är revisorn till stor del 

ansvarig, oavsett om revisorn har varit medveten eller omedveten, då det är revisorns uppgift 

att granska verksamhetens finansiella och ekonomiska rapport (Carrington, 2010). Enligt en 

tidigare studie i Danmark var inte revisorer delaktiga i att motverka eller bevisa ekonomisk 

brottslighet innan 1996, vilket resulterade i att den ekonomiska brottsligheten var hög (Holm, 

et al., 2012). Som tidigare nämnts infördes år 1999 revisorns anmälningsskyldighet, ABL 9 

kap 42-44 §§ (Larsson, 2005). Jämfört med tidigare, då revisorn endast hade tystnadsplikt, har 

revisorerna nu fått en betydlig större ansträngning på sina uppdrag när det gäller att granska 

en verksamhets ekonomiska rapport (Holm, et al., 2012). Tystnadsplikten är ett krav som 

revisorn har vilket innebär att revisorn inte får lämna ut information om ett företag till 

utomstående, enligt ABL 9 kap 41§; RL 26§; samt Revisionslagen 35§. Plikten ses som det 

viktigaste kravet på revisorn för att revisorns arbete ska stämma överens med god revisorssed. 

Att skapa förtroendet hos klienten leder till att tystnadsplikten ligger i fokus och räknas som 

huvudpunkten för revisorers arbete. Detta innebär att revisorn inte får tala om eller bevisa 



3 

 

skadlig information om företaget. Med andra ord, fungerar tystnadsplikten som en 

säkerhetsförsäkran för klienter på att ingen annan än revisorn kan få tag på företagets 

inlämnade information (Carrington, 2010). Anmälningsplikten står i precis motsats till 

tystnadsplikten. Enligt anmälningsskyldigheten måste revisorn anmäla då någon form av 

misstanke av ekonomisk brottslighet förekommer (Bresser & Nilsson, 2001). Resultatet blir 

en kritisk påfrestande situation för revisorer då de både har tystnadsplikt gentemot sina 

arbetsgivare kontra anmälningsskyldighet till de berörda myndigheterna. En tidigare studie 

visar att revisorer känner en viss svårighet till att anmäla vid ett misstänkt ekobrott. Detta på 

grund av att revisorn kan riskera att bli skadeståndsskyldig ifall bolaget kommer till skada och 

det senare visar sig att revisorn har byggt sina anklagelser på felaktiga grunder (Ingemyr, et 

al., 2007). Detta kan resultera i att revisorn helt avstår från att anmäla det misstänkta brottet 

som senare visar sig vara ett brott. Å andra sidan menar Sjöström & Wallin (2011) i sin studie 

att om detta händer kan revisorn bli föremål för disciplinära åtgärder, enligt RL 32§, vilket 

bland annat kan leda till att revisorn blir av med godkännandet eller auktorisationen från RN. 

Det här ses som ett problem som revisorer kan ställas inför. Det är viktigt att den inlämnade 

rapporten från revisorn skall kunna användas av andra intressenter än uppdragsgivaren (FAR 

Förlag AB, 2006). Åklagare och andra myndigheter förväntar sig att revisorer bör anmäla vid 

en lägre grad av misstanke än vad revisorerna själva anser framkommer i lagstiftningen. 

Enligt en rapport från BRÅ ansåg många revisorer att om de skulle anmäla vid en sådan låg 

grad av misstanke skulle de bryta mot tystnadsplikten, vilket skulle leda till skada för 

klienten. Intressenter i form av leverantörer, investerare, banker och etc., har också krav 

gällande revisorns anmälningsskyldighet gentemot företagen. För att, bland annat kunna 

investera och lita på företaget, måste intressenterna kunna lita på revisorn i första hand. Har 

en revisor misstanke om ett ekonomiskt brott gällande ett företag och inte anmäler detta kan 

konsekvenserna bli att intressenterna blir lidande om det visar sig att företaget har begått ett 

ekonomiskt brott men inte blivit anmäld för det (Larsson, 2004).  

Enligt Gustafsson (1988) finns det ett starkt samband mellan ekonomiska handlingar och 

moraliska beteenden, då moraliska handlingar som förekommer på grund av förväntningar 

kan påverka ekonomiska beslutsfattande. Därför menar Bean och Bernardi (2007) att 

etikkurser måste finnas för att kunna hitta en balans mellan dessa handlingar. Vidare visar 

Peterson, et al., (2001) i sin studie att ålder kan påverka moralen i stort sätt. Denna teori 

bekräftas av Harrison et al (2007) då denne menar att äldre personer med längre erfarenheter 

är mer risktagna än yngre. Enligt dessa teorier är det intressant för oss att undersöka om dessa 

skillnader kan uppkomma mellan revisorer som började vara verksamma innan 

anmälningsskyldighetens införande samt revisorer som började vara verksamma efter 

laginförandet. Vidare påpekar Jeffrey (1992) i sin studie att människans nivå av erfarenhet 

kan påverka dennes handlingar och att äldre revisorer brukar falla tillbaka och agera utifrån 

tidigare bedömningar. Därför är det av vårt intresse att undersöka hur erfarenheter kan 

påverka revisorers handlingar på anmälningsskyldigheten. Med utgångspunkt av ovanstående 

studiers resultat ska vi med vår studie bidra med att undersöka hur revisorer upplever 

anmälningsskyldigheten beroende på när revisorerna började jobba som revisorer. Vidare vill 

vi undersöka om det är revisorer med längre eller lägre erfarenhet som oftare anmäler ett 

ekonomiskt brott och vad detta i så fall kan bero på. 
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1.3 Problem 

Utifrån ovanstående har vi formulerat följande problemformuleringar, ur revisorers 

perspektiv: 

 Hur ser revisorers inställning till anmälningsskyldigheten ut, beroende på om de 

började arbeta som revisorer innan eller efter laginförandet, år 1999? 

 

 Påverkar revisorernas erfarenheter deras syn på svårigheter mellan 

anmälningsskyldigheten och tystnadsplikten, vid ett misstänkt ekobrott? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen, sett från revisorers perspektiv, för hur 

revisorer ser på anmälningsskyldigheten beroende på om de började arbeta som revisorer 

innan eller efter införandet av anmälningsskyldigheten. Vidare vill vi öka förståelsen och 

undersöka om hur revisorers erfarenheter kan påverka deras agerande, när det gäller ett 

misstänkt ekobrott.  
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2 Metod 

Detta kapitel ger läsaren större förståelse om vårt tillvägagångssätt och den 

undersökningsmetod som vi har använt oss av för att kunna lösa vårt problem. I detta kapitel 

presenteras även hur vi har gått tillväga när vi samlat in information. 

2.1 Metodval 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur en revisor agerar när det uppstår ett fall inom 

ekonomisk brottslighet samt hur revisorer ser på anmälningsskyldigheten. Utifrån vårt syfte 

har vi använt oss utav kvalitativa undersökningsmetoder (Jacobsen, 2000). Vid insamling och 

analys av data är vår undersökning mer inriktad på revisorers åsikter och uppfattningar 

snarare än siffror (Andersen, 1998). Den kvalitativa undersökningsmetoden ger en djupare 

förståelse för hur revisorer resonerar kring anmälningsskyldigheten och tystnadsplikten. Deras 

subjektiva bedömningar har blivit underlaget till vår studie (Andersen, 1994). Vi har varit i 

behov av följdfrågor och längre svar för att kunna tolka våra respondenters svar på ett så 

korrekt sätt som möjligt och för att skapa en djup förståelse för vårt problem. Detta skulle inte 

kunna uppfyllas med den kvantitativa metoden (Jacobsen, 2000). Med hjälp av intervjuer har 

vi fått kontakt med revisorer som arbetar inom området och därmed har vi fått mycket rik 

information till skillnad från om vi skulle använda oss utav enkätstudier. Enkäter ställer mer 

standardiserade frågor som resulterar till mer likartade svar, medan intervjuer kan anpassas 

individuellt till respondenternas situation. Enligt Holme & Solvang (1991), är fördelen med 

att använda sig av kvalitativa metoder, att forskaren kan få en helhetsbild av situationen. 

Helhetsbilden resulterar till att förståelsen för sociala processer och sammanhang ökar. Byggt 

på ovanstående, utgår detta arbete utifrån det hermeneutiska synsättet då vi på ett kvalitativt 

sätt har undersökt revisorers inställning på anmälningsskyldigheten samt om deras 

erfarenheter påverkar deras syn på svårigheterna mellan anmälningsskyldigheten och 

tystnadsplikten (Wallén, 1996).  

Vi har samlat information, genom bland annat intervjuer, och därefter byggt upp vår empiri. 

Utifrån vår empiri har vi kommit fram till ett resultat som vi senare har analyserat med vår 

insamlade data och sedan utvecklat till en teori. Vi har varken haft några förväntningar om 

hur resultatet av vårt arbete kommer att se ut eller några teorier som vi har utgått ifrån. Byggt 

på ovanstående har vi använt oss utav en induktiv ansats under denna studie, då teorin har 

blivit resultatet av en forskningsansats. Den deduktiva ansatsen går ut på att forskaren utgår 

utifrån en teori och formulerar hypoteser som testas i verkligheten. Forskaren har alltså en 

teori som denne utgår ifrån innan forskningen (Jacobsen, 2000). 

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Insamling av primärdata 

Våra primärdata har i stort sett bestått av empirisk datainsamling, i form av att intervjua 

revisorer från olika revisionsbyråer, då vår problemformulering handlar om revisorers 

anmälningsskyldighet och tystnadsplikt. Det har inte varit så enkelt att få tag på revisorer då 

de har varit upptagna samt att vissa inte ville bli intervjuade på grund av tystnadsplikten. De 

data och information som vi har fått fram genom intervjuerna ser vi som primärdata då vi 

samlade in dem för första gången samt att detta genomfördes från en direkt primär 
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informationskälla. Intervjumallen ser vi som semistrukturerade där frågorna visar de riktlinjer 

som har tagits upp, vilket har gett respondenterna möjlighet att svara olika beroende på deras 

egna åsikter (Jacobsen, 2000). Intervjumallen till revisorerna har bestått av bestämda frågor 

vilka har utformats efter studiens problemformuleringar men å andra sidan med hänsyn till 

respondenternas egna åsikter, det vill säga att vi har försökt möjliggöra för respondenterna att 

kunna dra in sina egna åsikter och uppfattningar. I bilagan hittas våra intervjufrågor. 

Öppenhet är nyckelordet av vår metod då vi har bestämt i förväg vad vi ska leta efter. Det vill 

säga att vi har vetat vilken slags information vi behöver och därefter bestämt vilka personer vi 

skulle intervjua för att få in rätt information (Jacobsen, 2000). Vi har inte påtvingat 

respondenterna med givna och begränsade svarskategorier utan gett dem utrymme så att de 

har kunnat dra in sina egna åsikter och uppfattningar. Detta anses vara en fördel för den valda 

metoden då det är de intervjuade revisorerna som ska bestämma vad den korrekta förståelsen 

är. Närheten ses också som en fördel med vår metod, då vi har fått in data genom personliga 

konversationer och diskussioner. Ett annat skäl till att vi valde denna metod, är den 

flexibiliteten som har upplevts under studiens gång. Analysen av informationen och de data 

som vi har samlat in, har skett efter hand. Därmed har vi haft möjlighet att ändra 

datainsamlingen efter hand, under studiens gång. Dessutom har vi även haft möjlighet att 

ändra vår problemformulering, för att kunna anpassa dem till de data vi samlat in av 

respondenterna (Jacobsen, 2000). Med andra ord, har inte forskningsprocessen varit låst och 

vi har haft möjligheten att ändra den tills vi uppnådde vårt syfte.  

2.2.2 Insamling av sekundärdata 

För att få en djupare förståelse om vårt problemområde, har vi även använt oss utav 

sekundärdata i den teoretiska referensramen, så som olika litteraturer, vetenskapliga artiklar, 

internet etc. Ovanstående data är sekundära då vi själva inte har samlat in dem från början, 

utan att vi fick fram dem genom upplysningar som är insamlade av andras undersökningar 

och forskningar. De vetenskapliga artiklarna har vi fått fram genom olika databaser samt 

genom tidigare examensarbeten för att få inspiration. Vi bestämde några specifika sökord och 

nyckelord, så som auditing fraud, auditor regulation, economic crime, auditors indipendence, 

auditors role, auditing standards, auditors action, auditor’s ethic etc., och letade efter 

lämpliga artiklar. Svårigheten, som vi upplevde under studiens gång, med att samla in 

sekundärdata var att vi inte fick precis det vi ville få fram trots att de var tillgängliga och 

krävde mindre tid att få fram, än primärdata. Sekundärdata kräver mer analys och jämförelse 

för att kunna få fram ett mer pålitligt och tillförlitligt resultat. I slutet kopplade vi vår primär- 

samt sekundärdata och analyserade dem. 

2.2.3 Urval 

Respondenterna har avgränsats till godkända samt auktoriserade revisorer inom 

Skaraborgsområdet. Vi ringde runt, och trots revisorernas högsäsong, fick vi tag på sju 

revisorer som ville ställa upp på intervjuer.  Vid första kontakten med revisorerna frågade vi 

även när de började arbeta som revisorer i syfte till att få ett ungefär balanserat antal revisorer 

där hälften började arbeta innan och hälften började arbeta efter anmälningsskyldighetens 

införande 1999. Vi fick tag på två revisorer som började arbeta efter 1999 och fem revisorer 

som började arbeta innan. För att ungefär balansera dem valde vi bort två av de revisorer som 



7 

 

började arbeta innan laginförandet. Vi valde att intervjua totalt fem revisorer då fler skulle 

vara för tidskrävande och färre skulle dragit ner studiens kvalitet. Anledningen till varför vi 

inte har valt att intervjua två revisorer inom vardera kategori, är för att vi var mer intresserade 

av mer erfarna revisorer då de besitter en bredare kunskapsbas. 

2.3 Analysmetod 

Vår intervjumall till respondenterna utformades utifrån huvudområdena i vår teoretiska 

referensram. Intervjufrågorna operationaliserades även utifrån de valda analysverktygen, det 

vill säga den ny institutionella teorin och principal-agentteorin, för att senare kunna hitta 

kopplingar mellan respondenternas svar och våra teorier. Efter våra intervjuer sammanställde 

och bearbetade vi det resultat vi fick in utifrån de inspelningar och anteckningar som gjordes. 

Vi bestämde några huvudområden och sedan bröt ner och tematiserade varje intervju, var för 

sig, för att få en klarare bild av våra respondenters åsikter. Under denna process såg vi att 

åsikterna skiljde sig åt mellan respondenter som började vara verksamma som revisorer innan 

anmälningspliktens laginförande, 1999, samt respondenter som började vara verksamma som 

revisorer efter 1999. Huvudområdena som de olika intervjudelarna tematiserades efter är: 

presentation av respondenterna, revisorns tystnadsplikt, revisorns anmälningsskyldighet, 

revisorns oberoende, förväntningsgapet och ekonomisk brottslighet. Vidare analyserades 

empirin, i analyskapitlet, med hjälp av bland annat den ny institutionella teorin samt principal-

agentteorin från vår teoretiska referensram. Sist men inte minst analyserades det resultat som 

vi fick fram och detta gynnade ut till slutsatser. 

2.4 Metodkritik 

Under metodval beskrivs de anledningar och fördelarna till varför vi valde den kvalitativa 

metoden. Å andra sidan finns även vissa nackdelar med den valda metoden som vi själva 

upplevde under studiens gång. Den kvalitativa metoden är väldigt tidskrävande då vi var 

tvungna att åka till andra städer, runt omkring Skövde. Kritiken med att intervjua få 

respondenter är att läsaren kan börja tänka efter om dessa personer kan vara representativa för 

andra än sig själva. Med andra ord om respondenternas åsikter kan spegla andra revisorers 

åsikter inom samma kategori. Komplexiteten ser vi som en annan nackdel med den valda 

metoden, då vi fick en massa information av olika revisorer och att tolka informationen på ett 

korrekt sätt är inte så enkelt. 

Enligt Bryman & Bell (2007) finns risken att resultatet, av en kvalitativ undersökning, kan 

påverkas av forskarens åsikter om vad som är viktigt och vad forskaren därför inte tar upp. 

Vidare menar Bryman & Bell (2007) att resultatet även kan bli för begränsat i den kvalitativa 

undersökningen då det kan vara svårt att generalisera slutsatserna som undersökningen 

resulterar i och hur forskaren kom fram till slutsatserna. För att maximera studiens kvalitetet 

ska kriterierna för reliabilitet och validitet vara uppfyllda (Carlsson, 1991). Enligt Patel & 

Davidson (2003) finns tre tumregler som vi måste ta hänsyn till i förhållandet mellan 

reliabilitet och validitet: 

 "Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet." 

 "Låg reliabilitet ger låg validitet". 

 "Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet."  
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2.4.1 Reliabilitet 

Enligt ovan märker vi att validitet kräver reliabilitet (Arbnor & Bjerke, 1994). Vi har därför 

frågat oss själva om vad våra intervjuer verkligen kommer att undersöka och om 

respondenternas svar kommer att avbilda verkligheten, det vill säga intervjuar vi rätt 

personer? Genom att intervjua revisorer kommer undersökningen att avbilda verkligheten då 

revisorer är de mest insatta personer inom området och det är utifrån deras perspektiv som 

studien kommer att utgå ifrån.  

Vi har varit tvungna att tänka på reliabiliteten så att våra tolkningar av informationen inte ska 

ha riskerat arbetets tillförlitlighet. Med andra ord, har det funnits risker, där vi har kunnat dra 

ett resultat utav själva undersökningen, det vill säga risken med att mäta det som vi själva har 

kommit fram till snarare än respondenternas upplevelser (Bryman & Bell, 2007). Att intervjua 

har varit det perfekta sättet för att få fram primärdata men vi har även varit tvungna till att ta 

hänsyn till revisorernas tystnadsplikt. De får inte dela med sig om sina uppdrag och 

upplevelser inom specifika fall, vilket kan ha påverkat utförligheten i deras svar. 

Vi har, som tidigare nämnts, använt oss av intervjuer under mätningen av vår studie. Först och 

främst har intervjuerna varit standardiserade så att likadana frågor ställdes till alla 

respondenter. Sedan beroende på respondenternas svar och öppenhet fördjupade vi oss inom 

olika frågor som respondenterna var mer intresserade utav. Reliabiliteten på vår studie är hög 

då intervjuerna har varit väldigt precisa genom att relevanta frågor inom vårt ämne, ställdes 

samt att frågorna ställdes utifrån de teorier som vi har valt att utgå ifrån. För att mätning ska 

vara så tillförlitlig som möjligt måste själva intervjuprocessen även vara rätt genomförd för att 

svaren som registreras ska återspegla respondenternas tankar och mening (Patel & Davidson, 

2003). Det får med andra ord inte ske några felbedömningar. För att förhindra detta har vi 

varit två intervjuare som har närvarat där ena har ställt frågorna samt spelat in intervjuerna 

och den andra har registrerat svaren genom att anteckna på datorn. Det var bra att spela in 

intervjuerna då vi fick möjlighet till att lyssna på dem i efterhand så många gånger som vi 

behövde, för att försäkra oss om att vi hade uppfattat respondenternas svar korrekt. Denna 

metod har eliminerat alla eventuella felbedömningar och stärkt vår internbedömarreliabilitet 

(Patel & Davidson, 2003). Skulle en annan studie med samma metoder inom vårt område och 

avgränsningar gjorts med samma respondenter, anser vi att studien skulle fått samma resultat 

vilket tyder på en hög reliabilitet (Jacobsen, 2000). 

2.4.2 Validitet 

Enligt Bryman & Bell (2005) består validitet av två delar, nämligen intern validitet respektive 

extern validitet. Den interna validiteten handlar om att det finns en överrensstämmelse mellan 

de observationer som görs och de teorier som utvecklas. Denna koppling har vår studie 

uppfyllt då vår empiri överensstämmer med våra slutsatser. Vidare handlar extern validitet om 

att resultatet från en undersökning kan generaliseras till andra sociala miljöer och andra 

situationer. På grund av de begränsade urval vår studie har, kommer inte studiens resultat att 
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vara generaliserbara med andra sociala miljöer och detta är inte heller syftet med denna 

studie. 

Då validiteten berör kärnan i relationen mellan teori och data, har den förbättras genom att vi 

kontinuerligt har anpassat oss till relationen mellan teoretiserandet, i vårt fall den ny 

institutionella teorin samt principal- agentteorin, och våra undersökningsmetoder, det vill säga 

intervjuerna (Arbnor & Bjerke, 1994).  
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3 Teoretisk referensram 

Det här avsnittet ger en omfattande beskrivning av teorier som kommer att användas för att 

analysera empirin. Huvudområdena i vår studie består av rubriker om revision och dess syfte, 

revisorn och dess ansvar samt revisorns uppdrag och oberoende. Vidare ska tystnadsplikten 

respektive anmälningsskyldigheten förklaras under separata rubriker och sedan skall de 

svårigheter som kan förekomma mellan dem undersökas. I detta kapitel ska vi beskriva olika 

typer av ekonomisk brottslighet, det vill säga bokföringsbrott respektive skattebrott, och under 

respektive rubrik ska vi utveckla vad dessa brott medför för konsekvenser samt undersöka hur 

revisorer agerar under sådana situationer. Vidare beskriver vi de valda teorier som vi ska ta 

hjälp av för att analysera studiens problem samt påverkan på revisorns etik och moral. Som 

avslutning sammanfattas kapitlet med en sammanfattning samt hur vi ska använda våra 

analysverktyg för att analysera studiens problem. 

 

3.1 Revision 

Revision innebär att på ett professionellt, kritiskt och ansvarsfullt sätt planera, granska, 

bedöma och uttala sig om ett företags årsredovisning, bokföring och förvaltning för att skapa 

förtroende till företagets intressenter (FAR Förlag AB, 2006). Revisionens slutprodukt 

resulterar i en så kallad revisionsberättelse som upprättas av revisorn (Lundén, 2005). 

Aktiebolagslagen kräver att svenska aktiebolag ska ha en revisor som reviderar och granskar 

företagets finansiella rapporter (Moberg, 2006).  

3.2 Revisorn och dess ansvar 

Revisorn har en roll som ska kontrollera och säkerställa ett företags finansiella rapport men 

ingår inte i företagets beslutsorganisation. ”Revisorn skall granska företagets årsredovisning 

och bokföring samt företagsledningens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och 

omfattande som god revisionssed kräver.”, enligt Revisionslagen 5§. På grund av att det kan 

ske tvister för revisorn när det gäller revisionen är det obligatoriskt för revisorn att ha en 

ansvarsförsäkring (Moberg, 2006). Revisorn ansvarar även för vissa uttalanden som ska göras 

i samband med revisionsberättelsen. Många intressenter menar att revisorerna inte lever upp 

till ansvaret då revisionsberättelsen ofta blir kortfattad (Cassel, 1996).  

Enligt ABL 9 kap 1, 3§§ är alla aktiebolag skyldiga att ha minst en revisor för granskningen 

av bolagets årsredovisning, bokföring, styrelsen och förvaltningen av företagets VD. 

Revisorns uppdrag är att lämna in en revisionsberättelse till bolagsstämman och samtidigt 

med revisionen, ska de anmärkningar som förekommer av god redovisningssed framställas till 

bolagets VD och styrelse, enligt ABL 9 kap 5-6§§. Revisorer har en betydelse i samhället då 

deras uppgift handlar om att granska företagens, skolornas samt sjukhusens årsredovisningar 

(Öhman, 2004). Att verksamheternas inlämnade information överensstämmer med 

verkligheten är ytterligare något som revisorerna måste kontrollera (Carrington, 2010).  

Enligt FAR Förlag AB (2006) är en revisor den valda personen i ett bolag, en förening eller 

en annan typ av verksamhet som yrkesmässigt sysslar med revision, redovisningsfrågor och 
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andra närliggande uppgifter. Revisorn kan arbeta på en revisionsbyrå samt statligt och 

kommunalt. Följande ingår också i en revisors uppdrag: 

- Revisorn ska granska om något brott av VD eller styrelseledamot mot gällande lagar 

har skett, när det gäller bokföringen och förvaltningen av bolagets resurser.  

- Revisorn ska ta ställning till om exempel en ägarminoritet behandlas orättvist av VD 

eller någon styrelseledamot, i strid mot reglerna för bolagsbildningen. 

Revisorn måste granska väsentliga beslut, åtgärder, avtal och situationer i företaget för att 

kunna ta ställning i ovanstående frågor. Detta sker genom att revisorn bedömer företagets 

organisation och kontrollrutiner. Revisorn har rätt, och i vissa fall skyldighet, till att vara med 

på bolagsstämman genom att berätta hur revisionen genomförts, lämna information till 

bolagsstämman enligt deras begäran, såvida detta inte kan leda till skada för bolaget (FAR 

Förlag AB, 2006).  

3.3 Tystnadsplikten 

I RL 26§ lagstadgas tystnadsplikten: “En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada 

eller nytta för någon annan, använda uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning. 

Revisorn får inte heller obehörigen röja sådana uppgifter”. Som tidigare nämnts, är 

tystnadsplikten det viktigaste kravet på revisorn för att uppdraget ska stämma överens med 

god revisorssed. Att skapa förtroendet hos klienten leder till att tystnadsplikten ligger i fokus 

och räknas som huvudpunkten för revisorns arbete.  Då företaget enligt lag är skyldig att 

lämna all information om räkenskaper, förvaltningen, protokoll etc. till revisorn, har revisorn 

en stor betydelse, roll och ställning i företaget. Revisorn måste därför ha tystnadsplikt 

gentemot företaget då klienten lämnar all hemlig information till revisorn. Revisorn måste 

säkerställa att det inte finns någon risk att den information hon/han har tillgång till kan spridas 

(Carrington, 2010).  

Tystnadsplikten fungerar som en försäkran för klienter då de ska vara säkra på att ingen annan 

ska kunna få tag på den utlämnade informationen förutom revisorn. Tystnadsplikten är även 

själva grunden för förtroendet mellan klienten och revisorn (Carrington, 2010). Om revisorn 

bryter mot tystnadsplikten enligt RL befinner sig revisorn i en situation där denne blir 

skadeståndsskyldig gentemot både företaget och dess aktieägare, samt att detta kan leda till 

böter och fängelse för brott mot tystnadsplikt, enligt BrB 20 kap 3§. Enligt ovan blir resultatet 

att tystnadsplikten inte förs bara för att klienten ska lita på revisorns arbete och skapa 

förtroende hos klienter, utan att detta fungerar som en försäkran för hela uppdraget (FAR 

Förlag AB, 2006). Warming-Rasmussen & Jensen (1998) menar att även tystnadsplikten är en 

av de faktorer som påverkar intressenternas förtroende och kvaliteten för revisionen. Klienten 

ska kunna ha möjlighet till att lämna all information utan att det finns någon risk för att 

klientens företag ska komma till skada. När en misstanke om brott förekommer från 

revisorernas sida skall anmälningsskyldigheten överväga tystnadsplikten (FAR , 2002). 

3.4 Anmälningsskyldigheten 

Anmälningsskyldigheten, ABL 9 kap 42-44 §§, är en ganska ny lag som infördes den 1 

januari 1999 (Larsson, 2005). Lagen ledde till ökad press på revisorer och ökade 

förväntningar från aktieägare och andra intressenter (Bresser & Nilsson, 2001).  Skyldigheten 
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ingår inte i revisorns traditionella verksamhetsområde, vilket betyder att revisorn inte tidigare 

har varit skyldig till att anmäla ett ekonomiskt brott utan endast påpekade de brister som fanns 

i ett företags finansiella rapport för att helt enkelt göra kunden nöjd och uppmärksam 

(Dahlqvist & Holmquist, 2010).  Lagen om anmälningsskyldighet innebär ett undantag till 

tystnadsplikten där revisorn nu har fått en ny skyldighet att anmäla ett misstänkt brott från 

Vd:ns samt styrelseledamotens sida, (FAR Förlag AB, 2006). Sedan ska revisorn senast efter 

fyra veckor avgå från sitt uppdrag och upplysa Bolagsverket om detta. Parallellt med anmälan 

ska revisorn även underrätta sin brottsmisstanke till åklagaren. Det finns dock fall enligt FAR  

(2006) då revisorn inte behöver fortsätta anmälningen till åklagaren, nämligen då: 

- All ekonomisk skada som varit till följd av det misstänkta brottet har ersatts. 

- Samma brott redan har anmälts tidigare. 

- Det misstänkta brottet är oväsentligt. 

Enligt ABL 9 kap 42 § ska en anmälan göras endast om det misstänkta brottet är från 

styrelseledamöters eller Vd:ns sida, inom ramen för bolagets verksamhet. Detta innebär att 

om ett ekonomiskt brott begås av övriga anställda till företaget ska detta anmälas till styrelsen 

eller Vd:n. Följande är en övergripande modell över anmälningsprocessen: 

En revisor behöver inte göra en formell anmälan, utan kan lika gärna vara anonym för att inte 

riskera konflikter med tystnadsplikten. Revisorer ska därför inte vara rädda att kontakta 

åklagare och andra personer med rätt kompetens för att diskutera sina misstankar (Holmquist, 

2000). 
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3.5 Dilemmat mellan tystnadsplikten och anmälningsskyldigheten 

Som tidigare nämnts är revisorers uppdrag att granska företagets räkenskaper och finansiella 

rapporter (FAR Förlag AB, 2006). Revisorn ska även granska styrelsens och Vd:ns 

förvaltning av företaget. Dessa upplysningar ska finnas med i en revisionsberättelse. I ett 

aktiebolag har aktieägarna ett begränsat ekonomiskt ansvar, vilket oftast motsvarar endast 

deras insatta kapital (Rodhe, 2000). Redovisningen av ett aktiebolags ekonomiska ställning 

och resultat sker under vissa krav och villkor som måste vara uppfyllda. Enligt lag måste 

informationen revideras för att skapa förtroende hos intressenterna. Detta genomförs av en 

revisor som har fått uppdraget av företaget men trots detta ska revisorn, förutom till 

aktieägarna, ta ställning till alla intressenterna som till exempel kunder, företagsledningen, 

kreditgivare, leverantörer, anställda samt stat och kommun. Vid granskningen och 

revideringen har revisorn rätt att ha tillgång till alla räkenskaper och övriga upplysningar som 

räknas som hemliga för bolaget. Med andra ord har revisorn rätt att få allt denne behöver för 

att utföra revisionen. Genom lagar och god revisionssed genomför revisorn granskningen av 

den inlämnade informationen och upplysningar. Enligt ovan är därför tystnadsplikten ett 

måste i revisorers arbete, vilket betyder att ingen information om revisionen och 

revisionsprocessen får lämnas till enskilda aktieägare eller utomstående som kan leda till 

skada för bolaget (Carrington, 2010). De grundläggande antaganden för en revisors arbete 

handlar om tystnadsplikten och att han inte får lämna ut information utåt. Dilemmat 

förekommer vid misstanke av brott som revisorn upptäcker under revisionsprocessen, vilket 

resulterar i att revisorn är skyldig att anmäla misstankar av brott till en åklagare, enligt 

anmälningsskyldigheten. Problemet är att dessa lagar endast står omskrivna i FAR och 

lagboken. De finns inte i andra vetenskapliga litteratur som kan vara till någon hjälp för 

revisorer, om hur de ska agera när de befinner sig i en avvägande situation mellan 

tystnadsplikten och anmälningsskyldigheten. Det är alltså svårt för en revisor att avgöra hur 

denne ska bete sig i en sådan situation så att denne inte hamnar i en mer komplicerad situation 

och får skadestånd (Johansson & Jonsson, 1990). Enligt Jermias (2001) beror en revisors 

agerande i hög grad under en sådan situation på hans tidigare erfarenheter och värderingar. I 

en sådan avvägande situation utöver revisorns egna värderingar finns även branschens etik 

respektive moral samt omgivningens lagar och normer som påverkar revisorns beslut, när det 

gäller tystnadsplikten (Johansson & Jonsson, 1990). 

Avvägningen mellan tystnadsplikten och anmälningsskyldigheten kan medföra ett dilemma 

för revisorer för att kunna prioritera vilken av dem som ska användas. Enligt Gustafsson 

(1988) styrs situationen och handlingen utav regler och därför försöker revisorn skapa 

legitimitet för sitt arbete genom att visa upp logiska och legitima motiv för att omgivningen 

ska lita och acceptera det revisorn gör. Svårigheten som kan uppstå i en sådan avvägande 

situation beror på att det inte finns klara regler som revisorn kan basera sina handlingar på. 

Därmed kan konflikter mellan att välja två olika regler, vilka både ses som giltiga 

handlingssätt men å andra sidan utesluter varandra, förekomma. I vårt fall används 

Gustafssons (1988) formulering mellan tystnadsplikten och anmälningsskyldigheten. Enligt 

Engerstedt (2002) medför anmälningsskyldigheten svåra bedömningsfall på grund av att den 

inte är självklar och att revisorn inte vet exakt vilka regler som ska tillämpas i praktiken. 

Sammanfattningsvis menar han att den stora risken med denna skyldighet är att utförandet av 
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anmälningsskyldigheten kan leda till utveckling av en praxis som inte stämmer överens med 

lagen. Carrington (2010) utvecklar detta genom att betona förtroendet hos klienten som är 

grunden till revisorers arbete för att klienten ska lita på revisorn. Detta för att klienten ska 

lämna all information om bolagets finansiella rapporter till revisorn. Arlebäck (1999) 

förklarar att orsaken till dilemmat mellan anmälningsskyldigheten och tystnadsplikten bygger 

på brist av den straffrättsliga kompetens som revisorer behöver för att kunna hantera dessa 

frågor. Vidare menar Holmquist (2000) att revisorerna inte vill ses som någon sorts agent för 

myndigheterna då detta kan förminska klientens förtroende för revisorn.  Svårigheten uppstår 

då revisorn ställs inför komplexa val att antingen behålla lojaliteten mot klienten, som är 

revisorns inkomstkälla, eller att vara lojal mot myndigheterna, som revisionen huvudsakligen 

syftar till.  

3.6 Påverkan på revisorns etik och moral 

Ordet etik kommer från grekiskans ”ethos”, vilket i Sverige har fått betydelsen som beskriver 

de normer och värderingar som styr människans beteende (Koskinen, 1999). Ordet moral 

kommer från latinets ”mores”, vilket beskriver hur människan lever i ett socialt sammanhang 

samt hur denne uppför sig mot andra människor (Brytting, 2005). I revisionsarbetet 

uppkommer fall där revisorn val styrs av plikter, regler och normer. Ett tillfälle där revisorn 

kan ställas inför val som berör revisorns etik kan vara då revisorn måste välja mellan 

tystnadsplikten, gentemot klienten, och anmälningsskyldigheten, gentemot myndigheterna. 

Peterson, et al. (2001) har i sin studie undersökt etiska värderingar utifrån människornas ålder. 

Forskarna har kommit fram till att ju äldre man blir, desto större hänsyn tar man till etik och 

moral. Anledningen till detta är att yngre personer med mindre erfarenhet är i allmänhet mer 

mottagliga för yttre faktorers påverkan. Dessa yttre faktorer kan vara arbetskollegor, chefer 

och olika organisationer. Enligt Gustafsson (1988) finns det starka samband mellan 

ekonomiska handlingar och moraliska beteenden då moraliska handlingar, som förekommer 

på grund av förväntningar, kan påverka det ekonomiska beslutsfattandet. Det har även visat 

sig att äldre revisorer kan ta mer risker än yngre, och att riskattityden påverkas av åldern samt 

de erfarenheter som revisorn har (Harrison, et al., 2007). En del revisorer brukar tänka tillbaka 

på hur de agerade under tidigare bedömningar och göra likadant (Jeffrey, 1992).  

3.7 Revisorns oberoende 

Revisorns oberoende är en av de faktorer som påverkar hur kvalitén på revisionen upplevs av 

intressenter (Warming-Rasmussen & Jensen, 1998). Revisorn har en roll som en sorts 

representant för en företagsledning där revisorn styrker att det som företagsledningen yttrar 

sig om, angående företagets finansiella rapport, stämmer. Det faktum att myndigheterna ska 

se företagets finansiella rapport som trovärdig ligger i grund till att revisorn är en oberoende 

part, med andra ord blir granskningen neutral. Från ena sidan har vi företaget som ska 

redovisa sin finansiella rapport och från den andra sidan står myndigheterna som måste ha ett 

sorts hjälpmedel för att kunna tro på den rapport som företaget lämnar in. Företaget måste 

därför anlita en tredje part som dessutom ska vara oberoende för att få en så rättvis bild av 

situationen som möjligt. Det är här revisorn kommer in i bilden. Principal-agentteorin har 

detta som sin grundpelare. Enligt King (2002) finns det dock ingen revisor som är helt 

oberoende oavsett hur ärlig revisorn är. Vidare menar Bazerman et al (2002) att människor i 
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allmänhet har enklare att skada personer som de inte känner än personer i ens omgivning.  

Speciellt om dessa personer är klienter som har betalat för tjänster som revisorn utför. Då 

revisorn misstänker ett brott är frågan vem revisorn väljer att skada, klienten eller 

intressenterna. Ju längre en revisor har varit involverad med en viss klient, desto svårare blir 

beslutsfattandet för revisorn. 

3.8 Förväntningsgapet 

Vad som förväntas av revisorn är inte helt klart. Det finns många faktorer på vad som 

påverkar förväntningarna från omgivningen och den främsta brukar vara okunskap om 

revisionsyrket, vilket kan leda till att olika aktörer kan ha olika förväntningar (Cassel, 1996). 

Skillnaden mellan vad revisorer erbjuder för tjänster och de förväntningarna från 

omgivningen kallas för ett förväntningsgap. Vissa tror till exempel att revisorn ska ge råd om 

hur ett företag kan bli mer effektivt eller att varna när revisorn märker att företaget är 

ineffektivt fastän detta inte är lagstadgat.  

Förväntningsgapet kan skada olika aktörer negativt på ett antal olika sätt. Ett exempel är om 

en aktör använder sig av en finansiell rapport, som granskats av en revisor, och lägger för stor 

fokus på att rapportens information har hög säkerhet, kan det leda till problem om det senare 

visar sig att rapporten inte uppfyller aktörens förväntningar (Dahlqvist, et al., 2011). Då 

förväntningarna på revisorn blir alltför hög jämfört med hur de brukar vara normalt i 

branschen kan revisorernas trovärdighet från omgivningen minska, eftersom revisorerna inte 

lyckas leva upp till omgivningens höga förväntningar. Om det går så långt att hela 

revisionsyrket får kritik av media kan hela yrket sättas i fara, vilket leder till att yrkets status 

försvagas (Dunn, 1996). Revisionsbyråer och revisorer måste alla anpassa sig till de lagar som 

finns inom yrket vilket har gjort att alla revisionsbyråer mer eller mindre liknar varandra, 

vilket den tvingande isomorfin inom den ny institutionella teorin tyder på (DiMaggio & 

Powell, 1983). 

3.9 Ekonomisk brottslighet 

3.9.1 Bokföringsbrott 

Bokföringslagen uppdaterades år 1999 och lagen gäller sedan dess alla juridiska personer, 

med undantag vissa ideella föreningar och stiftelser. Lagen innehåller även bestämmelser om 

vilka företag som är skyldiga till att upprätta en årsredovisning varje år. Följer företagen inte 

lagen kan konsekvenserna leda till att företaget ansvarat för ett bokföringsbrott (Leijonhufvud 

& Wennberg, 2007). Enligt bokföringslagen ska den som bedriver en näringsverksamhet även 

bokföra den, och om flera verksamheter bedrivs av samma företag ska en enda löpande 

bokföring finnas som omfattar alla verksamheter i företaget. Bokföringen är viktig enligt 

många aspekter. Förutom att den är viktig för företagaren själv är den viktig för utomstående 

intressenter, såsom banker, finansbolag, aktieägare, konkurrenter, myndigheter och 

leverantörer. Dessa intressenter måste kunna lita på att den information som de får från 

företagets bokföring även speglar företagets verkliga situation (Ekobrottsmyndigheten, 2009).  

En näringsidkare som inte uppfyller sin bokföringsskyldighet döms för bokföringsbrott om 

det inte är möjligt att spegla verksamhetens resultat, tillgångar eller de transaktioner som har 
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skett, med verkligheten (Kronqvist, et al., 1997). Enligt Ekobrottsmyndigheten (2013) finns 

det tre typer av fall som leder till bokföringsbrott, nämligen: 

 

 att bokföring saknas 

 att den har stora brister 

 att den innehåller osanna uppgifter 

 

Den information som finns i bokföringen blir en grund för bedömning om ett brott föreligger. 

Vid bedömningen av bokföringsbrott ska fallet om korrekt bokföring, speglingar av företagets 

verksamhet samt om dessa uppgifter går att förstå och kontrollera, kunna granskas (Dahlqvist, 

et al., 2011). Hur bedöms då om ett bokföringsbrott föreligger? Jo, det bokförda värdet får 

inte avvika allt för mycket från det verkliga värdet. Det finns idag en gräns att avvikelsen inte 

får vara större än 30 procent. Om detta värde överstigs, det vill säga om bokföringen inte 

speglar 70-100 procent eller 100-130 procent av det verkliga värdet, kan ett bokföringsbrott 

föreligga och någon måste bli straffansvarig (Leijonhufvud & Wennberg, 2007). Ett brott 

inom bokföring kan begås både uppsåtligen eller av oaktsamhet. Har man inte kunskap inom 

bokföring och begår brottet på grund av det, befrias den bokföringsskyldige från ansvar till 

uppsåtligt brott. Den skyldige i fråga kan dock dömas till ett oaktsamhetsbrott, men om denne 

handlar enligt bokföringslagen minskar risken att bli dömd för ett oaktsamhetsbrott. Uppsåt, å 

andra sidan, handlar om vett och vilja och delas in i tre slag, nämligen direkt-, indirekt-, och 

eventuellt uppsåt (Dahlqvist, et al., 2011). Enligt Leijonhufvud & Wennberg (2007) är det ett 

uppsåtligt handlande om den åtalade själv till exempel lämnat felaktiga uppgifter eller helt 

och hållet valt att inte bokföra vissa affärshändelser. Man behöver inte heller ha utfört själva 

handlingen för att dömas till brott utan det kan gott och väl räcka med att vara ”hjärnan” 

bakom det tänkta bokföringsbrottet och i det fall kan själva gärningsmannen dömas som 

medbrottsling, det vill säga om denne varit medveten om brottet. I bokföringslagen 7 kap 2§ 

ska man bevara räkenskapsmaterial under minst sju år, efter utgången av kalenderåret av 

räkenskapsårets slut och dessa ska även vara i ordnat skick. Gör man inte det kan man även då 

bli skyldig till ett bokföringsbrott.  

 

Ekobrottsmyndigheten (2009) har kartlagd och presenterar följande brister som är vanliga 

inom bokföringen: 

 

 Bokföringen upprättas för sent. 

 Årsbokslut eller årsredovisning saknas eller upprättas för sent. 

 Verifikationer saknas. 

 Bokföring saknas helt eller delvis. 

 Bokförd ”Kassa” stämmer inte med verklig kontantkassa. 

 Sammanblandning av transaktioner mellan företaget och företagaren. 

 De sista affärshändelserna i samband med avveckling eller försäljning av 

verksamheten har inte bokförts. 
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Bokföringsbrott är ett av den vanligaste typen av ekobrott då det ofta sker i kombination med 

skattebrott (Emanuelsson Korsell, 2003). 

3.9.2 Skattebrott 

Anmälningsskyldigheten tillämpas enbart vid situationer som involverar ekonomisk 

brottsslighet (Moberg, 2006). Ett skattebrott begås när ett företag lämnar osanna 

upplysningar, det vill säga att företaget lämnar en felaktig skattedeklaration, för att undgå att 

betala skatt för sina intäkter (Ekobrottsmyndigheten, 2013). Vid ett skattebrott försvinner 

pengar från systemet. Detta tal vill vi kalla för mörkertal. Mörkertalets storlek är oklart på 

grund av att alla skattebrott inte upptäcks och det är först när skattebrottet blir officiellt, det 

vill säga då brottet anmäls samt lagförs, som talet blir synligt och kan kategoriseras som ett 

mörkertal (Emanuelsson Korsell, 2003). Enligt Almgren & Leidhammar (2006) kan den som 

uppsåtligen lämnar felaktiga uppgifter med syfte att komma undan beskattningen eller någon 

som låter en föreskriven uppgift lämnas, dömas för skattebrott. Det är den som lämnat 

uppgifterna som blir den ansvarige, vilket innebär att det inte behöver vara den skatteskyldige. 

Vidare kan även de personer som på något sätt har stöttat brottsprocessen, för att slippa betala 

skatt, räknas som skyldiga. Med andra ord kan alla som har varit inblandade, då brottet har 

begåtts, dömas för skattebrott (Leijonhufvud & Wennberg, 2007). Inblandade personer 

betraktas som den som genomför brottet, den som låter brottet utföras samt den som stödjer 

brottet psykiskt eller genom handling (Dahlqvist, et al., 2011). I många stora företag måste 

delegeringen av företagsledningens arbetsuppgifter ske neråt på grund av brist av tid som 

ledningen inte har för att hantera detaljfrågor. På så sätt flyttas straffansvaret från ledningen 

till den ansvariga person som har fått uppdraget, oftast revisorn i fråga. Detta sker under 

villkoret att delegationen måste ha skett på ett korrekt sätt (Almgren & Leidhammar, 2006). 

En skadepåföljd efter ett skattebrott måste inte ske för att betraktas som ett skattebrott. Bara 

det att risken att en skadepåföljd kan ske betraktas i sig som ett skattebrott. Skattebrottslagen 

kallar denna sorts risk för en beaktansvärd risk. Den risken ska skapa en möjlighet att de 

felaktiga uppgifterna som lämnades ska leda till skatteundandragande. Vidare kan alla osanna 

upplysningar som lämnas, på annat sätt än muntligen och som är av betydelse för 

beskattningsbeslutet, innebära att en risk eller fara förekommer (Dahlqvist, 2003). 

3.9.3 Skadeståndsansvar 

Om revisorn orsakar någon skada för det företag som revisorn reviderar kan denne bli 

skadeståndsskyldig gentemot företaget och denna skada skall ersättas, oavsett om skadan 

skedde genom ett uppsåtligt eller oaktsamt agerande (FAR Förlag AB, 2006). En revisor 

ansvarar straffrättsligt för de råd och gärningar som denne gör och i vissa fall kar revisorn till 

och med hållas ansvarig för ett bokföringsbrott, trots att endast en revisionsberättelse har 

skrivits. Även det uttalandet som revisorn gör i revisionsberättelsen ska revisorn ansvaras för, 

straffrättsligt. Om en revisor till exempel uttalar i revisionsberättelsen att god redovisningssed 

använts, fastän det inte är sant, är risken stor att ett fall om ”osant intygande” kommer att tas 

upp mot revisorn (Dahlqvist, et al., 2011). På grund av dessa risker om olika tvister mellan 

revisorn och klienten eller myndigheten måste, både auktoriserade och godkända revisorer, ha 

en ansvarsförsäkring, enligt RL 27§ (FAR Förlag AB, 2006). I samband med den 

obligatoriska ansvarsförsäkringen kan konsekvensen vara att företagsledningen utnyttjar detta 
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och använder revisionen som en metod för att förflytta ansvar från ledningen till revisorns 

ansvarsområde (Samuelsson, 2001). Enligt principal-agentteorin blir inte bara fallet att 

principalen kontrollerar företagsledningen med hjälp av agenten utan att företagsledningen 

utnyttjar teorins grunder till sin fördel. Om revisorn senare handlat fel så att även nästa 

balansräkning innehåller felaktigheter löper revisorn risk för medhjälp till bokföringsbrott. I 

revisorns straffrättsliga ansvar ingår både råd och praktisk hjälp som revisorn ger sina klienter 

och då revisorns råd till klienten senare leder till att klienten utnyttjar rådet och begår brott, 

ses som medhjälp för bokföringsbrott från revisorns sida (Dahlqvist, et al., 2011). 

3.10 Teorier 

3.10.1 Principal- agentteorin 

Teorin baseras på när en tredje part anställs av en eller flera individer eller en organisation för 

att genomföra ett bestämt uppdrag. Den som ger uppdraget kallas för principal och 

uppdragstaganden kallas för agent. Allt som utförs av agenten har stor påverkan på företagets 

resultat därför har agentens agerande och handlingar stora betydelse för principalen. Denna 

teori utgår ifrån ägarnas, investerarnas och externa intressenters perspektiv på verksamhetens 

kontroll och styrning (Hatch, 2002). Förhållandet mellan uppdragsgivaren (principalen) och 

uppdragstagaren (agenten) baseras på att agenten ska utföra uppdraget enligt principalens 

begäran. En risk med teorin är att de involverade aktörerna agerar i syfte till att maximera sin 

egen nytta (Shroeder, et al., 2001). Detta kan medföra ett så kallat agentproblem vilket 

handlar om att agenter utför uppdraget enligt sina egna intressen, snarare än principalens 

(Hatch, 2002). 

Allmänt förväntar sig principalen att agenten utför uppdraget på bästa sätt och senare 

förväntar sig en belöning (Bruzelius & Skärvad, 2011). För att agenten ska kunna utföra 

tjänsten till principalen behöver agenten någon sorts befogenhet för sitt eget beslutsfattande 

(Jensen & Meckling, 1976). Det är här risken med att agenten tar beslut i enlighet med sitt 

eget intresse snarare än principalens (DeJong & Smith, 1984). Detta förhållande inom 

revision kan tolkas som ett förhållande mellan en revisor (agent) som är anställd av två 

principaler med två olika intressen, nämligen företagsägaren samt myndigheter. Principalen 

anställer agenten för att kontrollera det som tidigare gjorts i årsredovisningen av 

företagsledningen. Företagsägarens syfte som principal är att revisorn ger en 

säkerhetsförsäkran om informationens kvalitet av den inlämnade årsredovisningen (Gordon & 

Hamer, 1983). Myndigheternas syfte som den andra principalen är att revisorn ska se till att 

inget ekobrott ska ske, genom anmälningsskyldigheten.  

Informationsassymetri är ett problem som oftast kan förekomma inom principal-agent 

förhållandet. Detta på grund av att agenten besitter mer information än vad principalen gör 

(Husted, 2007). Här kommer revisorn in i bilden i syfte att minska informationsassymetrin 

genom att granska ledningens inlämnade information och upptäcka felaktigheter samt 

oklarheter som kan uppkomma (Khalil & Lawarré, 1995).  

3.10.2 Ny institutionella teorin 

Ny institutionell teori handlar om hur organisationer och individer agerar och förklarar varför 

många organisationer inom samma bransch liknar varandra (Hatch, 2002). Teorin bygger, 
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enligt (Bengtsson & Nygaard, 2002), på att individer anpassar sig och följer de regler som 

finns i samhället, vilket indirekt leder till att individer blir underordnade olika institutionella 

strukturer. Enligt Selznick (1957) måste en organisation institutionaliseras för att 

organisationen ska bli en institution. En institutionalisering är en social process där 

institutioner skapas genom att individerna accepterar en gemensam mening över den sociala 

verkligheten (Hardy, et al., 2004). Institutionaliseringen sker över tiden och reflekterar 

historien (Selznick, 1957). Även handlingar som tas för givna över lång tid i en organisation 

kan bilda en institution (Burns & Scapens, 2000).  

Det finns tre så kallade isomorfier som beskriver hur olika individer och organisationer beter 

sig som senare leder till att olika organisationer efterliknar varandra. DiMaggio och Powells 

(1983) kallar dessa isomorfier för den tvingande, den normativa och den mimetiska isomorfin. 

Scott (2001) väljer att kalla dessa isomorfier för pelare. Dessa pelare kallas för den 

reglerande, den normativa och den kognitiva pelaren, vilket är motsvarigheterna till DiMaggio 

och Powells isomorfier. 

Den tvingande isomorfin menar att det är politiska krafter, så som lagar och regler, som gör 

att olika organisationer tvingas till att likna varandra. Ett exempel på hur tvingande 

isomorfism kan få olika organisationer att likna varandra är att lagen säger att aktiebolag 

måste ha en revisor som granskar företaget. På så sätt måste organisationer anpassa sig till 

statens krav att anställa en revisionsbyrå som granskar företaget för att kunna fortsätta att 

bedriva sin verksamhet. Enligt den tvingande isomorfin efterliknar alltså organisationer 

varandra för att olika organisationer måste anpassa sig till samma krav och där finns inte 

andra valmöjligheter (DiMaggio & Powell, 1983).  

Den normativa isomorfin influeras av professioner och utbildningar som påverkar vad som är 

det rätta sättet att göra saker på. Professionalism avser här revisorers gemensamma strävan av 

vilka metoder och förhållanden som ska gälla för arbetet. Professionalism handlar också om 

att skapa en gemensam förståelse och en legitimering för yrket. De skapar alltså tillsammans 

generella normer och standarder inom området för att effektivisera arbetsmetoderna 

(DiMaggio & Powell, 1983). Skillnaden mellan den tvingande och den normativa isomorfin 

är att den normativa isomorfin inte är tvingande och visar enbart ett önskvärt beteende (Scott, 

2001).  

Den tredje ismorfin, den mimetiska, bygger på att osäkra organisationer försöker härma större 

och etablerade organisationer inom samma område. Genom att de osäkra organisationerna 

härmar de etablerade och säkra organisationerna slipper de att hitta på egna lösningar till 

deras problem och istället implementerar lösningar och metoder som redan existerar. Detta 

kan även leda till kostnadsbesparingar. När en organisation som i det här fallet bygger sin 

organisation efter omgivningens påverkan brukar man säga att organisationen har 

institutionaliserats (DiMaggio & Powell, 1983). 

3.11 Sammanfattning 

Enligt Warming-Rasmussen & Jensen (1998) är tystnadsplikten en av de faktorer som 

påverkar intressenternas förtroende och kvaliteten för revisionen. Klienten ska kunna ha 

möjlighet till att lämna all information utan att det finns en risk för att klientens företag ska 
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komma till skada. Den 1 januari 1999 infördes revisorns anmälningsskyldighet, en ny lag som 

behandlar revisorers handlingsplikt vid misstanke om brott (Larsson, 2005). Lagen ledde till 

ökad press på revisorer och ökade förväntningar från aktieägare och andra intressenter 

(Bresser & Nilsson, 2001). En revisor behöver inte göra en formell anmälan, utan kan lika 

gärna vara anonym för att inte riskera konflikter med tystnadsplikten. Revisorer ska därför 

inte vara rädda att kontakta åklagare och andra personer med rätt kompetens för att diskutera 

sina misstankar (Holmquist, 2000). Enligt Jermias (2001) beror en revisors agerande i hög 

grad under en sådan situation på hans tidigare erfarenheter och värderingar. I en sådan 

avvägande situation utöver revisorns egna värderingar finns även branschens etik respektive 

moral samt omgivningens lagar och normer som påverkar revisorns beslut, när det gäller 

tystnadsplikten (Johansson & Jonsson, 1990). Enligt Engerstedt (2002) medför 

anmälningsskyldigheten svåra bedömningsfall på grund av att den inte är självklar och att 

revisorn inte vet exakt vilka regler som ska tillämpas i praktiken. Vidare menar Holmquist 

(2000) att revisorerna inte vill ses som någon sorts agent för myndigheterna då detta kan 

förminska klientens förtroende för revisorn. Svårigheten uppstår då revisorn ställs inför 

komplexa val att antingen behålla lojaliteten mot klienten, som är revisorns inkomstkälla, 

eller att vara lojal mot myndigheterna, som revisionen huvudsakligen syftar till. 

Peterson, et al. (2001) har i sin studie undersökt etiska värderingar utifrån människornas ålder. 

Forskarna har kommit fram till att ju äldre man blir, desto större hänsyn tar man till etik och 

moral. Anledningen till detta är att yngre personer med mindre erfarenhet är i allmänhet mer 

mottagliga för yttre faktorers påverkan. Enligt Gustafsson (1988) finns det starka samband 

mellan ekonomiska handlingar och moraliska beteenden då moraliska handlingar, som 

förekommer på grund av förväntningar, kan påverka det ekonomiska beslutsfattandet. Det har 

även visat sig att äldre revisorer kan ta mer risker än yngre, och att riskattityden påverkas av 

åldern samt de erfarenheter som revisorn har (Harrison, et al., 2007). En del revisorer brukar 

tänka tillbaka på hur de agerade under tidigare bedömningar och göra likadant (Jeffrey, 1992). 

Utifrån dessa studier undersöks i vår analys om revisorers erfarenheter kan påverka deras 

handlingssätt. Med andra ord om handlingssätten mellan revisorer som började vara 

verksamma som revisorer innan och efter anmälningsskyldighetens laginförande påverkas av 

deras erfarenheter och därför skiljer sig åt. 

 

Vidare menar Warming-Rasmussen & Jensen (1998) att revisorns oberoende är en av de 

faktorer som påverkar hur kvalitén på revisionen upplevs av intressenter. Enligt King (2002) 

finns det dock ingen revisor som är helt oberoende oavsett hur ärlig revisorn är. Vidare menar 

Bazerman, et al. (2002) att människor i allmänhet har enklare att skada personer som de inte 

känner än personer i ens omgivning. Speciellt om dessa personer är klienter som har betalat 

för tjänster som revisorn utför. Då revisorn misstänker ett brott är frågan vem revisorn väljer 

att skada, klienten eller intressenterna. Ju längre en revisor har varit involverad med en viss 

klient, desto svårare blir beslutsfattandet för revisorn.  

 

Då förväntningarna på revisorn blir alltför hög jämfört med hur de brukar vara normalt i 

branschen kan revisorernas trovärdighet från omgivningen minska, eftersom revisorerna inte 

lyckas leva upp till omgivningens höga förväntningar. Om det går så långt att hela 
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revisionsyrket får kritik av media kan hela yrket sättas i fara, vilket leder till att yrkets status 

försvagas (Dunn, 1996). Revisionsbyråer och revisorer måste alla anpassa sig till de lagar som 

finns inom yrket vilket har gjort att alla revisionsbyråer mer eller mindre liknar varandra, 

vilket den tvingande isomorfin inom den ny institutionella teorin tyder på (DiMaggio & 

Powell, 1983). 

3.12 Analysverktyg 

 

Principal-agentteorin: Studien behandlar revisorns två olika relationer. Detta förhållande 

inom revision kan tolkas som ett förhållande mellan en revisor (agent) som är anställd av två 

principaler med två olika intressen, nämligen företagsägaren samt myndigheter. Principalen 

anställer agenten för att kontrollera det som tidigare gjorts i årsredovisningen av 

företagsledningen. Företagsägarens syfte som principal är att revisorn ger en 

säkerhetsförsäkran om informationens kvalitet av den inlämnade årsredovisningen. 

Myndigheternas syfte som den andra principalen är att revisorn ska se till att inget ekobrott 

ska ske, genom anmälningsskyldigheten (Gordon & Hamer, 1983). Vi undersöker i denna 

studie hur de olika relationerna med de olika parterna kan påverka revisorn i hanteringen 

mellan tystnadsplikten och anmälningsskyldigheten. I analyskapitlet fokuserar vi oss på 

revisorn och använder därför principal-agentteorin som analysverktyg på individnivå. 

Ny institutionella teorin: I studien undersöks hur revisorer hanterar anmälningsskyldigheten. 

Studien undersöker även om det finns eventuella likheter med isomorfierna som kan påverka 
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revisorerna att efterlikna varandra i deras handlingssätt. I vår analys med DiMaggio & 

Powells (1983) isomorfier fokuserar vi oss på individnivå. Fokus är alltså på revisorerna där 

de äldre revisorernas beteende gentemot tystnadsplikten har institutionaliserats då handlingar 

angående tystnadsplikten har tagits för givna över lång tid i branschen (Burns & Scapens, 

2000). Vidare liknar många revisorers handlande varandra då samhällets lagar och regler har 

tvingat dem till det.  
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4 Empiri 

Empirin syftar till att ge en djupare inblick på hur revisorer agerar vid ett misstänkt brott, i 

praktiken samt vilken syn olika revisorer har på anmälningsskyldigheten och tystnadsplikten. 

Utifrån teorikapitlet har vi valt att strukturera vårt empirikapitel med att börja med en 

bakgrund av våra respondenter som sedan följs av tystnadsplikten, anmälningsskyldigheten, 

revisorns oberoende, förväntningsgapet och ekonomisk brottslighet.  

 

4.1 Presentation av respondenterna 

I början av intervjuerna lovade vi våra respondenter full anonymitet och därför har vi i detta 

kapitel delat in respondenterna i grupper där vi kallar dem “äldre” (Ä) eller “yngre” (Y), 

beroende på om de började jobba som revisorer innan eller efter 1999, samt om revisorerna 

arbetar för “stora” eller “små” revisionsbyråer. Två av fem revisorer kategoriserar vi som 

“yngre” revisorer då de började antingen 1999 eller efter. En av dem (Y1) har arbetat inom 

branschen som assistent sedan 1992 men blev senare auktoriserad år 1999, då lagen om 

anmälningsskyldigheten infördes. Den andra (Y2) har arbetat inom branschen sedan 1990 i 

och blev godkänd revisor år 2000. Dessa två revisorer arbetar även inom mindre 

revisionsbyråer.  

Vidare kategoriserar vi de resterande tre revisorerna som “äldre” revisorer var av två stycken 

(Ä1 & Ä2) som blev godkända revisorer 1984 och en (Ä3) som blev godkänd 1990. Ä1 och 

Ä2 arbetar inom stora revisionsbyråer medan Ä3 arbetar inom en mindre revisionsbyrå 

Revisor Benämning Sedan Revisionsbyrå 

Y1 Auktoriserad 1999 Liten 

Y2 Godkänd 2000 Liten 

Ä1 Godkänd 1984 Stor 

Ä2 Godkänd 1984 Stor 

Ä3 Godkänd 1990 Liten 

 

Tabell 4.1: Presentation av respondenterna 

4.2 Revisorns tystnadsplikt 

Y1, som är verksam i en mindre revisionsbyrå, såg inga svårigheter med tystnadsplikten då 

den är absolut. Fördelen är att plikten finns för att skapa förtroende, då förtroendet spelar stor 

roll och det leder till att tystnadsplikten är en fördel för både revisorn och klienten. Revisorn 

tyckte inte att det fanns större nackdelar med tystnadsplikten, men en liten nackdel kan vara 

att om en bank kräver information om ett företag som ändå måste lämnas, får revisorer ändå 

lämna den uppgiften. I själva verket menade revisorn att banken till slut kommer få tag på 

ägaren som i slutändan lämnar uppgiften till banken. Detta blir ett dubbelarbete som är 

tidskrävande och onödig i sakens syfte, men ändå nödvändig för förtroendet. Respondenten 

påpekar att brott mot tystnadsplikten inte ofta förekommer då revisorer har hög moral när det 

gäller tystnadsplikten och på grund av att revisorer själva förlorar på att bryta mot den. Det 
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kan dock hända att en revisor lämnar information till myndigheter men ses som väldigt 

sällsynt. När det gäller att garantera sina klienters förtroende och att uppfylla kraven för 

tystnadsplikten berättar Y1 att det finns klara rutiner som revisorer ofta agerar efter i olika 

situationer. Givetvis lämnas inte sådan information som kan skada det granskade företaget 

men det finns ibland information som måste lämnas till, exempel åklagare med mera. 

Gentemot, exempelvis ekobrott, måste full information lämnas till åklagare. Enligt Y2 finns 

det, över huvudtaget, inga nackdelar med tystnadsplikten och det hela ser revisorn som en 

fördel då tystnadsplikten är det viktigaste inom en revisors arbete. Vidare menar Y2 att 

revisorer över lag är strikta med tystnadsplikten men det kan alltid förekomma och i de fall 

beror det mycket på hur revisor är som person. Även om revisorer inte väljer att vara strikta 

med tystnadsplikten på grund av förtroendet från klienternas sida så väljer de att vara strikta 

mot tystnadsplikten för deras egna skull, på grund av att revisorer kan bli skadeståndsskyldiga 

om deras uttalanden kommer till skada för klienten vilket även övriga revisorer håller med 

om. När det gäller tystnadsplikten ser inte Y2, till skillnad från Y1, det som sin skyldighet att 

garantera kundernas förtroende, utan det är kunden som får bedöma om denne ska lita på 

revisorn eller inte.  

De äldre revisorerna ser inte heller några nackdelar med tystnadsplikten, utan den innebär 

bara fördelar för revisorer och speciellt förhållandet till klienterna. Ä1, som arbetar i en stor 

revisionsbyrå, menar till och med att förtroendet är nyckelordet för både klienter och 

revisorer. Revisorer får dock inte diskutera angående en klients företag med kollegor, inom 

revisionsbyrån, som inte har med uppdraget att göra men det förekommer, enligt Ä1. 

Eftersom en revisor inte alltid kan bedöma vissa saker själv, är det svårt att inte diskutera 

fallet med sina kollegor och det i sin tur är ett brott mot tystnadsplikten. I större 

revisionsbyråer ser man hela kontoret som ett “team” och man brukar oftast hjälpa varandra 

men informationen stannar där och läcker inte ut till obehöriga. I revisionsbyrån där Ä1 

arbetar är säkerheten hög. Man låser alltid in sin dator efter varje arbetsdag och även under 

den tiden man inte befinner sig i kontoret. Datorn får inte, under några omständigheter, 

lämnas obevakad som att till exempel lämnas kvar i bilen och tystnadsplikten ser Ä1 som 

viktigare än anmälningsskyldigheten. Ä2, som också arbetar inom en stor revisionsbyrå, 

garanterar sina kunders förtroende gentemot tystnadsplikten genom att skriva på en 

ansvarsförbindelse som tydliggör vad som gäller om tystnadsplikten och menar att alla som 

jobbar inom revisionsbranschen vet vad tystnadsplikten innebär och ser det därför som väldigt 

sällsynt att bryta mot den. Ä3 garanterar tystnadsplikten genom att hänvisa sina klienter till 

god revisorssed och lagen om tystnadsplikten. 

Slutligen bör det påpekas att ingen utav de intervjuade revisorerna har brutit mot 

tystnadsplikten och skulle aldrig tänka sig att någon revisor skulle kunna göra detta medvetet, 

förutom Ä1 som kan diskutera ett fall med sina kollegor men detta ser inte Ä1 som ett brott 

mot tystnadsplikten i praktiken fastän det ses som ett brott i teorin. 

4.3 Revisorns anmälningsskyldighet 

De äldre revisorerna har ingen positiv syn på anmälningsskyldigheten och ser den inte som 

deras uppgift på grund av att det inte har ingått i revisionsyrket tidigare. Däremot tycker inte 

de yngre revisorerna att anmälningsskyldigheten har varit några problem för dem, på grund av 
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att man kan undvika att anmäla tills man blir helt säker på att ett ekobrott har skett. Y1 menar 

att man som revisor ska kunna analysera hur man ska gå tillväga när man misstänker ett brott, 

vilket han menar att en revisor ska kunna. Dock ska en revisor vara väldigt försiktig när det 

kommer till frågan att anmäla. Y2 menar att det finns klara regler om hur man ska agera när 

man hamnar i en brottssituation.  

De yngre revisorerna ser mer fördelar med anmälningsskyldigheten än nackdelar. Y1 berättar 

att anmälningsskyldigheten är ett hjälpmedel för att underlätta revisorernas arbete genom att 

hota klienterna med att anmäla om rätt information inte kommer revisorerna tillhanda. Y1 

påpekar dock att risken finns att anmäla något som senare visar sig inte egentligen har varit 

något brott, men den situationen hamnar en revisor oftast inte i om försiktighetsprincipen 

tillämpas. Y2 har ungefär samma syn på anmälningsskyldigheten och ser det som en fördel 

för att motverka ekonomisk brottslighet.  

Ä1 menar å andra sidan att det finns en fördel med anmälningsskyldigheten, vilket är att både 

revisorn och klienten vet att ett brott måste anmälas som i sin tur leder till att man som revisor 

försöker hjälpa klienten så mycket som möjligt för att slippa anmäla och förlora klienten. 

Annars ser de äldre revisorerna över lag anmälningsskyldigheten som en nackdel och i vissa 

fall onödig. Ett exempel som alla äldre revisorer tar upp är sena årsredovisningar. Ä2 menar 

att de flesta fall om anmälningar på grund av sena årsredovisningar oftast läggs ner av 

åklagaren och revisorer vet detta. När frågan ställs om det är vanligt att revisorer inte anmäler 

ett ekobrott, har i stort sett alla våra intervjuade respondenter svarat att revisorer kan avstå 

från att anmäla sena årsredovisningar. Vidare ser Ä3 anmälningsskyldigheten som en nackdel 

då den kan leda till konflikter mellan tystnadsplikten. Ä1 avstyr mycket brott genom 

tystnadsplikten och försöker hela tiden hitta lösningar med klienten och avstyra problemet 

innan det blir något brott och tror därför inte att de är många som anmäler över huvudtaget.  

“Vi revisorer ser oss själva som entreprenörer som ska leverera våra kunder. Om vi hela 

tiden ska anmäla våra kunder så har vi slutändan inga kunder kvar.”
 
(Ä1). 

Vid frågan om vilka svårigheter respondenterna ser mellan anmälningsskyldigheten kontra 

tystnadsplikten svarade bägge yngre respondenterna att de inte ser någon svårighet mellan 

dem. Y1 tydliggör att det finns klara regler när och på vilket sätt man ska tillämpa de båda 

plikterna. Y1 menar att en revisor inte ska begå ett brott för att kunna behålla kunden. Är det 

ett brott ska en revisor helt enkelt anmäla utan tvekan. Y2 ser inte heller några oklarheter med 

tillämpandet mellan de båda plikterna. Svårigheten för Ä1 är att denne ser 

anmälningsskyldigheten som ett hinder för att tystnadsplikten ska kunna uppfyllas då 

respondentens uppgift tidigare endast har varit att uppfylla tystnadsplikten. Ä2 håller med Ä1 

genom att hävda att denne är rädd att bryta mot tystnadsplikten vid en anmälan. Även Ä3 ser 

problematiken på samma sätt.  

De revisorer som arbetar inom större revisionsbyråer, har jurister eller revisorer med juridisk 

inriktning som övriga revisorer vänder sig till när de misstänker ett brott. Revisorer inom 

mindre revisionsbyråer vänder sig oftast till FAR och ekobrottsmyndigheten för att få hjälp 

och vägledning under ett misstänkt ekobrott. Y1, som arbetar inom en mindre revisionsbyrå, 

berättar att det till och med har funnits fall då han har varit tvungen att köpa denna tjänst från 



26 

 

utomstående juridisk kompetens för att fallet har varit komplicerat och revisorn har tyck att 

kontakta FAR personligen skulle blivit tidskrävande. Ä2 ser detta som en brist på revisorers 

utbildning och påpekar återigen att anmälningsskyldigheten inte ingår i revisionsyrket.  

4.4 Revisorns oberoende 

Y1 menar att en revisor inte ska vara beroende av klienten för att ta ett beslut, det vill säga att 

klienten inte ska kunna påverka en revisors bedömning. När frågan ställdes om hur 

revisorerna uppfattade oberoendet, svarade Y1: 

“Oberoende handlar mycket om att man ska ha exakt samma resultat även om det är en 

annan revisor som utför uppdraget.” 

En revisor ska sköta sig på ett självständigt ansvar utan att vara bunden till någon speciell, 

menar Y2. De äldre revisorerna var skeptiska till att det över huvudtaget finns någon 

oberoende revisor. Ä1 uppfattar oberoendet som en neutral revisor som inte agerar utan att ha 

andra intressen eller släktskap med kunden. Revisorn ska kunna säga att något är fel utan 

några problem och att våga säga något som inte är populärt bland kunderna. Ju större byrån är 

desto mindre beroende är revisorn av klienten. Trots att Ä1 inte tror att alla revisorer är 

oberoende, menar att oberoendet är extremt viktigt i branschen.  

“Finns det en människa som är helt oberoende?” (Ä2). 

Ä2 menar att det självklart finns revisorer som är oberoende i teorin, men i praktiken får vi 

inte prata om våra uppdrag med andra. Inom Ä2:s revisionsbyrå har man en analysmodell som 

revisorerna följer när de ska bedöma sitt eget oberoende. Då Ä2 arbetar i en mindre stad 

påpekar denne att i stort sett alla känner varandra, vilket gör det svårt för revisorer att vara 

helt oberoende. Det handlar inte om att isolera sig från klienterna, då samhället är så litet, utan 

det handlar om hur man hanterar det. Vidare menar Ä3 att en revisor måste känna sig själv 

och kunna bedöma om man är oberoende eller inte, men det får självklart inte finnas något 

släktskap mellan revisorn och klienten då det kan medföra svårigheter i frågan om revisorns 

oberoende.  

4.5 Förväntningsgapet 

De yngre revisorerna ser förväntningsgapet som problematisk. Det beror på att många 

intressenter inte riktig förstår vad en revisor sysslar med och tror bara att de skriver en 

revisionsberättelse. På grund av okunskap blandar många ihop begreppet revisor med 

redovisningskonsult. Många revisorer går utanför yrkesramen och hjälper sina klienter men en 

revisors uppdrag är i grund och botten att skärpa sina klienter. Ä1 ser också förväntningsgapet 

som ett stort problem och menar att ju mindre man vet om området desto större blir gapet. Ä2, 

som arbetar inom en större revisionsbyrå men med mindre företag, vet att en liten företagare 

är ganska ensam och att de gärna vänder sig till revisorer på grund av att de kan reglerna och 

detta har blivit ganska naturligt.  Revisorsrollen är annorlunda och arbetsuppgifterna ser olika 

ut beroende på vilket företag man arbetar med. Enligt Ä2 är det bättre att jobba hos små 

företag då man lätt kan lösa olika problem till skillnad från tillverkningsföretag och 

tjänsteföretag. Här spelar inte förväntningsgapet så stor roll då Ä2 gärna vill gå längre med att 

hjälpa företagen med olika frågor fastän frågorna kanske inte rör revisionsyrket. Ä3 menar att 
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förväntningsgapet handlar om okunskap och att många har fått en fel bild om vad revisorer 

egentligen sysslar med.  

4.6 Ekonomisk brottslighet 

Bokföringsbrott och skattebrott är de vanligaste brotten som har förekommit bland de 

intervjuade revisorerna. Y1 granskar många företag som har varit nära att gå i konkurs och 

tror utifrån sin erfarenhet att bokföringsbrott är vanligast då det ofta har förekommit. 

Skattebrott kan också förekomma eftersom ett skattebrott oftast är en kombination med 

bokföringsbrott. Varför bokföringsbrott är det vanligaste ekobrottet kan bero på att de flesta 

brott som sker inte sker uppsåtligen utan bygger på okunskap. Y2 menar å andra sidan att 

skattebrott kan vara vanliga då onödiga kostnader redovisas med en baktanke att minska 

intäkter för att betala mindre skatt. Många klienter är entreprenörer som har en affärsidé och 

bara kör på utan att ta hänsyn till bokföringen, menar Ä1. Förutom bokföringsbrott och 

skattebrott tror Ä1 även att förskingringar kan förekomma när det handlar om mycket 

kontanthantering. Ä2 menar å andra sidan att i kontantbranschen är risken störst att ekobrott 

ska förekomma på grund av främst svart arbete, som är väldigt svårt att greppa. Ä2 påpekar 

även att internet brottslighet ökar på grund av den ständiga utvecklingen och samhällets 

beroende av internet. 

Vidare finns det olika signaler och faktorer som gör att revisorer blir extra misstänksamma. 

Y1 blir extra misstänksam när det råder en bristande ordning i bokföringen och i 

avstämningar, vilket leder till att Y1 då vill titta närmare och kontrollera sådana företag 

noggrannare. Y2 väljer att titta närmare på företag som det går dåligt för, då det oftast är de 

företag som väljer att fuska. Sådana företag har ingenting att förlora. Varningssignaler som 

gör Y2 extra misstänksam är konstiga transaktioner, slarviga bokföringar och även här brister 

i bokföringen. Varningssignaler för Ä1 är ofta förseningar då han får en känsla av att det är 

något som inte stämmer, vilket kan förekomma i restaurangbranschen. Ä1 brukar även 

jämföra bruttovinsten med tidigare års bruttovinster och avviker skillnaden mycket ser han det 

som en varningssignal. Ä2 berättar att det fanns ett fall då en ny klient slutade höra av sig och 

respondenten fick inte heller tag på klienten under en längre period. Revisorn avgick och 

senare visade det sig att klienten var inblandad i ett ekobrott. Detta blev som en läxa för 

respondenten. Vidare känner Ä2 att något är fel om denne inte får efterfrågad information i 

tid. Det finns även redovisning och branschnyckeltal som en revisor kan jämföra med och 

avviker talen för mycket reagerar Ä2. Ä3 brukar kolla på årsredovisningen och menar att där 

finns vissa tecken som en revisor kan komma på och märker om det förekommer fel. Även Ä3 

ser restaurangbranschen, kontanthanteringsbranschen och allmänt företag i branscher som har 

en dagskassa som en riskzon och blir här extra misstänksam.  

När vi ställde frågan om respondenten har varit med i en situation där denne har anmält ett 

brott svarade Y1 att han har varit i kontakt med ekobrottsmyndigheten men inte anmält. Dock 

hade en kollega till respondenten skickat in en anmälan och klienten blev då dömd och fick 

böter inom en månad. Y1 har som sagt inte varit med om en sådan process själv och hoppas 

att det heller inte förekommer men om det förekommer skulle respondenten inte tvivla på att 

anmäla. Y2 berättar om en allvarlig situation där en klient blev anmäld och senare dömd till 

fängelse men respondenten ville inte fördjupa sig i händelsen. Ä1 har under sina år som 
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revisor inte anmält något brott. Ä1 avgår hellre innan denne anmäler ett misstänkt brott och 

menar att även de flesta revisorer gör på det här viset för att inte skapa ett dåligt rykte men 

samtidigt göra rätt för sig. Ä2 har inte heller anmält ett ekobrott men påpekar dock att det har 

funnits mindre fall angående försenade årsredovisningar men det har aldrig lett till någonting. 

Ä3 har inte heller, varken varit med om en sådan situation själv eller känner någon kollega 

som har varit med om det.  

Enligt Ä1 är, som tidigare nämnts, en nackdel men anmälningsskyldigheten att man kan 

förlora sina kunder. En fråga ställdes till samtliga revisorer om de tror att det kan förekomma 

att en revisor avstår från att anmäla en klient för att inte förlora denne. Y1:s uppfattning var 

att det självklart kan förekomma men att denne själv aldrig har gjort det och skulle aldrig ha 

gjort det. Visserligen kan en revisor ha flera klienter som är vänner med varandra och att 

anmäla en utav de kan påverka faktum att ha kvar de andra, då ryktet lätt kan sprida sig. Som 

tidigare nämnts skulle detta inte vara ett problem för Y1. Även Y2 tror att det kan förekomma 

men det har inte slått honom tanken hittills. Ä1 vet att det förekommer och ser sig själv som 

en entreprenör som menar att ett litet brott ska ingen revisor anmäla medan ett stort och grovt 

brott kan anmälas. Ä1 vill inte förlora sina kunder utan vill ha kvar de, både för sin egen 

vinning och för klienternas vinning, då det är väldigt dyrt att byta revisor. Det är dyrt att byta 

revisor på grund av att den nya revisorn inte kommer vara så insatt i det granskade företaget i 

fråga och det tar tid för den nya revisorn att förstå företaget. Tid är ju pengar. Ä2 ville inte 

svara på frågan. Ä3 berättar att han själv har brutit mot anmälningsskyldigheten och tror 

därför inte han är ensam om det. Det kan vara vanligt att äldre revisorer bryter mot 

anmälningsskyldigheten då plikten är ganska ny och större delen av de äldre revisorernas 

arbetsliv endast har handlat om tystnadsplikten. Respondenten tror dock inte att man skulle 

avstå att anmäla på grund av att inte förlora en klient.  
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5 Analys 

Syftet med analysen är att, med hjälp av den ny institutionella teorin samt principal-

agentteorin, analysera uppsatsens problemformuleringar genom att hitta en koppling mellan 

den teoretiska referensramen och empirin som vi fick fram genom intervjuer. 

 

5.1 Tystnadsplikten 

Tystnadsplikten är revisorns viktigaste skyldighet för att ett uppdrag ska stämma överens med 

god revisorssed. Enligt Carrington (2010) är förtroende ett nyckelord och för att bevara 

förtroendet för revisorn och revisionen finns det regler som bland annat revisorns 

tystnadsplikt. Tystnadsplikten fungerar även som en försäkran för klienter då plikten innebär 

att endast revisorn ska kunna ha tillgång till den utlämnade informationen. Detta håller även 

Warming-Rasmussen & Jensen (1998) med om då de menar att tystnadsplikten även är en 

faktor för att intressenterna ska kunna lita på revisionen då tystnadsplikten leder till att 

klienten bygger upp ett förtroende för revisorn och därmed lämnar all relevant information till 

revisorn.  

Samtliga intervjuade revisorer håller med både Carrington (2010) och Warming-Rasmussen 

& Jensen (1998) då Y1 menar att tystnadsplikten är absolut och fördelen med plikten är att 

den över huvudtaget finns då klienten kan lite på sin revisor och kan därmed lämna all 

material med säkerhet. Ett förtroende byggs upp mellan revisorn och klienten, vilket blir en 

fördel för båda parterna. En liten nackdel enligt Y1 kan vara att banker och andra 

myndigheter behöver en viss information som klienten är skyldig att lämna men som revisorer 

ändå förbjuds till att prata om. Detta leder till ett dubbelt arbete då revisorerna måste hänvisa 

till kontakt med klienten som i slutändan ändå lämnar den efterfrågade informationen. Detta 

ser Y1 som tidskrävande men ändå nödvändig då det är sådana situationer som får klienten att 

bygga upp förtroendet för revisorn. Även Y2 ser tystnadsplikten som en av revisorns 

viktigaste område för att yrket ska kunna fortleva. Vidare tycker även Ä1 att förtroendet är ett 

nyckelord för både klienten och revisorn och värdesätter plikten mycket högt, till och med 

högre än anmälningsskyldigheten. Ä2 berättar att alla som jobbar inom revisionsbranschen är 

mycket medvetna om tystnadspliktens innebörd och att revisorer över lag är väldigt strikta 

vad gäller tystnadsplikten för att klienternas förtroende inte ska riskeras. Det är därför väldigt 

sällsynt att revisorer bryter mot tystnadsplikten, då det är till revisorers nackdel. Ä3 garanterar 

sina klienters förtroende genom att hänvisa till god revisorssed.  

Om en revisor bryter mot tystnadsplikten kan revisorn bli skadeståndsskyldig (Ingemyr, et al., 

2007). Y2, och även övriga intervjuade revisorer, påpekar att hotet med 

skadeståndsskyldighet mot revisorer också är en faktor till varför revisorer är så strikta med 

att inte bryta mot tystnadsplikten. Förekommer ett misstänkt brott skall, enligt FAR (2006), 

anmälningsskyldigheten överväga tystnadsplikten, vilket Y1 och Y2 håller med om. Ä1 håller 

däremot inte med Y1 och Y2, då revisorn menar att tystnadsplikten är viktigare än 

anmälningsskyldigheten för revisorer. Tystnadsplikten har funnits väldigt länge och har en 

lång historia bakom sig. Det är ett av de viktigaste kraven på revisorn och enligt Burns & 

Scapens (2000) antar vi att tystnadsplikten med tiden har blivit en institution som accepterats 
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av revisorerna och omgivningen och det är ingenting som ska ifrågasättas. Tystnadsplikten är 

en tvingande lag som har gjort att branschen har varit tvungna att anpassa sig efter den vilket 

gör att alla revisorer måste handla likadant när det gäller tystnadsplikten, enligt den tvingande 

isomorfin inom ny institutionell teori. Förutom att den tvingande isomorfin har påverkat 

revisorers handlande har även den normativa isomorfin påverkat de äldre revisorerna. Då 

tystnadsplikten är en fördel för revisorerna har de med tiden tillsammans skapat en acceptans 

och standardiserat tystnadsplikten och på så sätt legitimerat sitt yrke (DiMaggio & Powell, 

1983). Äldre revisorer påverkas mycket utav den normativa isomorfin. Tystnadsplikten har nu 

blivit ett nyckelbegrepp inom revisionsbranschen.  

5.2 Anmälningsskyldighet 

Som tidigare nämnts är anmälningsskyldigheten en ganska ny lag som har fått ett nytt 

uppdrag för revisorer att anmäla ett misstänkt brott. Anmälningsskyldigheten är ett undantag 

till tystnadsplikten (FAR Förlag AB, 2006). Samtliga revisorer håller med att i teorin så skall 

anmälningsskyldigheten vara undantaget till tystnadsplikten, men de äldre revisorerna 

tenderar till att inte tillämpa detta i praktiken då de ser tystnadsplikten som en grund för sitt 

arbete och Ä1 ser som sagt tystnadsplikten som viktigare än anmälningsskyldigheten. De 

äldre revisorerna väljer att hellre inte anmäla för speciellt mindre brott, så som försenade 

årsredovisningar. Ä1 avstyr många brott genom att hela tiden försöker hitta lösningar till de 

misstänkta brotten, tillsammans med klienten och tror inte att de flesta revisorer anmäler ett 

misstänkt brott, utan försöker hjälpa sina klienter så att de slipper att anmäla.  

Vidare påpekar Dahlqvist och Holmquist (2010) att anmälningsskyldigheten inte ingår i det 

traditionella revisionsyrket och att revisorer därför inte ser detta som sin skyldighet. De äldre 

revisorerna ser inte så positivt på anmälningsskyldigheten då de inte ser uppgiften som 

traditionellt inom revisionsyrket, vilket stärker Dahlqvists och Holmquists (2010) syn på 

anmälningsskyldigheten, sett från revisorers perspektiv. Ä2 tillägger även att 

anmälningsskyldigheten är en brist på revisorers utbildning, då skyldigheten inte tidigare 

ingått i revisionsyrket. Holmquist (2000) menar därför att revisorer bör kontakta personer med 

juridisk kompetens innan de anmäler ett misstänkt brott, vilket samtliga revisorer gör i dagens 

läge. Revisorer inom större revisionsbyråer har oftast egna juridiska enheter som revisorerna 

på byrån vänder sig till för att diskutera ett misstänkt brott och för att få rådgivning om hur de 

ska agera, medan de revisorerna inom mindre revisionsbyråer tar hjälp genom att diskutera 

det misstänkta brottet med FAR och ekobrottsmyndigheten för vidare vägledning. Samtliga 

revisorer diskuterar alltså problemet med en person med juridiska kompetenser inom området.  

Det finns olika teorier om varför svårigheter kan uppkomma mellan anmälningsskyldigheten 

och tystnadsplikten. Gustafsson (1988) skriver i sin studie att en svårighet kan bero på att det 

inte finns klara regler som revisorn kan basera sina handlingar på. En annan teori är, enligt 

Engerstedt (2002), att anmälningsplikten inte är självklar och att revisorer inte vet exakt vilka 

regler som ska tillämpas i praktiken, vilket medför svårigheter. Arlebäck (1999) menar i sin 

studie att orsaken till dilemmat bygger på brist av straffrättslig kompetens hos revisorer. Det 

finns en annan teori som avviker lite jämfört med de tidigare nämnda teorierna, nämligen att 

revisorer inte vill ses som en sorts agent för myndigheterna eftersom detta kan förminska 

klienternas förtroende för revisorn. Svårigheten för revisorerna här är att bestämma vilken 
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parts lojalitet som ska hållas, klienternas eller myndigheternas (Holmquist, 2000). Som 

tidigare nämnt ser inte de yngre revisorerna något problem mellan anmälningsskyldigheten 

och tystnadsplikten och passar inte in i någon av de nämnda teorierna. Y1:s och Y2:s åsikter 

är i motsats till Gustafssons (1988) och Engerstedts (2002) teorier då respondenterna menar 

att det finns klarar regler för hur en revisor ska agera när det gäller ett misstänkt ekobrott. När 

det gäller Arlebäcks (1999) teori ser ingen utav respondenterna detta som ett problem. 

Visserligen nämner Ä2 att revisorer inte har den straffrättsliga kompetensen på grund av att 

det finns brister i utbildningen. Detta är dock inget hinder för revisorer idag då 

ekobrottsmyndigheten och FAR erbjuder rådgivning i sådana situationer och dessutom brukar, 

framförallt större revisionsbyråer, ha jurister som revisorer kan vända sig till om råd, vid ett 

misstänkt ekobrott. De äldre revisorerna hade alla ungefär samma svar och menade att 

anmälningsskyldigheten kan innebära ett problem gentemot tystnadsplikten, vilket stämmer 

överrens med Jeffreys (1992) teori. Denne menar att äldre revisorer brukar falla tillbaka och 

agera utifrån tidigare bedömningar, i det här fallet utifrån tystnadsplikten. Detta tyder på att 

de äldre revisorerna inte tycker att det finns klara och tydliga regler för hur de ska agera. Vad 

gäller Holmquists (2000) teori visar, speciellt Ä1 och Ä2, att de känner sig träffade. Ä1 vill ju 

inte förlora sina kunder och avgår hellre än att anmäla vilket visar att denne håller sig lojal 

mot klienten och väljer att inte vara en agent för myndigheterna. Ä2 vill gärna hjälpa sina 

klienter fastän detta inte är dennes ansvar och det tyder på att denne väljer att vara trogen 

gentemot sina klienter, vilket kan bero på att relationen till klienterna är bättre än relationen 

till myndigheterna. De äldre revisorerna visar sig alltså ta mycket mer hänsyn till etik och 

moral, jämför med de yngre revisorerna, då de äldre väljer att hjälpa sina klienter. Detta stärks 

även av Peterson, et al., (2001). 

Som tidigare nämnts står anmälningsskyldigheten i direkt motsats mot tystnadsplikten och på 

grund av sin korta historia kan den inte kategoriseras under begreppet institution vilket har lett 

till att skyldigheten ofta ifrågasätts (DiMaggio & Powell, 1983). Dock kan anmälningsplikten 

kategoriseras som en tvingande isomorfi. Yngre personer påverkas mycket utav 

organisationer och andra yttre faktorer (Peterson, et al., 2001). I vårt fall påverkas de yngre 

revisorerna av FAR och revisorsnämnden, som säger att anmälningsskyldigheten är ett måste 

och att alla revisorer ska ha den skyldigheten. Det är alltså lagar och regler som de yngre 

revisorerna förhåller sig till, vilket gör att yngre revisorer påverkas mycket utav den tvingande 

isomorfin. Som det ser ut idag påverkas de äldre revisorerna mycket mer utav den normativa 

isomorfin än den tvingande. I framtiden kan dock anmälningsskyldigheten institutionaliseras 

och kategoriseras som en ny normativ isomorfi hos de yngre revisorerna. Enligt Jeffrey 

(1992) brukar en del revisorer falla tillbaka till tidigare bedömningar och göra likadant. I vårt 

fall kommer revisorerna antagligen att hålla sig kvar till att se tystnadsplikten som viktigare 

än anmälningsskyldigheten och kommer inte anpassa sig till någon ny normativ isomorfi, vad 

gäller tystnadspliktens ifrågasättande. Detta kan även analyseras med hjälp av principal- 

agentteorin. De äldre revisorernas inställning har över lag varit att de sett tystnadsplikten som 

viktigare än anmälningsskyldigheten då intresset ligger i att ha en bra relation med sina 

klienter och behålla dem. Detta kan leda till att revisorn som agent uppfyller företagsägarens 

begäran snarare än myndigheternas begäran (Shroeder, et al., 2001). Revisorn granskar alltså 

företagets årsredovisning och säkerställer informationens kvalitet, enligt Gordon & Hamer 
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(1983), men om kvaliteten inte är tillräcklig anmäler inte revisorn detta utan försäker hjälpa 

företaget till att rätta oklarheterna för att inte förstöra relationen med klienten och på så sätt 

maximera sitt eget intresse. Enligt ovanstående har vi alltså ett agentproblem med de äldre 

revisorerna (Hatch, 2002) (DeJong & Smith, 1984).  

5.3 Revisorns oberoende 

King (2002) menar att det inte finns en revisor som är helt oberoende oavsett hur pass ärlig 

revisorn är. Detta antagande är något som äldre revisorerna stärker. Ä2 uttalade sig under ett 

tillfälle och sa “finns det en människa som är helt oberoende?”. Enligt Ä2s uppfattning finns 

det säkert revisorer som är helt oberoende i teorin men dock inte i praktiken och menar att om 

man arbetar i ett mindre samhälle kan man inte isolera sig från klienterna, utan att man ska 

hantera saker på rätt sätt. Även Ä1 erkänner att denne inte har kunnat vara helt oberoende 

under sin karriär. Även detta visar att det finns ett agentproblem bland de äldre revisorerna då 

de anser att alla revisorer inte är helt oberoende och visar tecken på att de själva inte heller 

uppfyller oberoendekravet till fullo (Hatch, 2002) (DeJong & Smith, 1984). Anledningen till 

detta kan vara att de äldre revisorerna ser tystnadsplikten som viktigare än 

anmälningsskyldigheten och därför inte vara helt oberoende och väljer oftare klienternas sida 

i sådana fall. Tidigare hade revisorerna endast tystnadsplikten att förhålla sig till, enligt lag, 

och det gjorde senare att detta institutionaliserades med tiden. Nu är tystnadsplikten mer eller 

mindre normativ. De äldre revisorerna påverkas även i det här fallet av den normativa 

isomorfin. 

De yngre revisorerna ser annorlunda på oberoendet till skillnad från Kings (2002) teori. Y1 

har alltid sett sig som en oberoende revisor och menar att man har lyckats vara oberoende om 

en annan revisor utför samma uppdrag och kommer fram till samma resultat som en själv. I 

enlighet med den tvingande isomorfin inom den ny institutionella teorin tyder Y1s syn på 

oberoendet att alla revisorer ska arbeta och agera likadant (DiMaggio & Powell, 1983). Y2 

menar att denne har kunnat sköta sitt arbete med ett självständigt ansvar, utan att ha varit 

bunden till någon speciell. De yngre revisorerna har alltså anpassat sig till de lagar och regler 

som finns genom den tvingande isomorfin. 

Vidare menar dock Warming-Rasmussen & Jensen (1998) att revisorns oberoende är en av de 

faktorer som påverkar hur kvaliteten på revisionen upplevs av intressenter, vilket Ä1 håller 

med om då denne tycker att oberoendet är extremt viktigt i branschen fastän alla revisorer inte 

är oberoende. Då en revisor får i uppdrag av principalen att granska sina klienters företag får 

revisorn någon sorts befogenhet för sitt eget beslutsfattande, vilket stärker Ä1s synsätt på att 

oberoendet är extremt viktigt i branschen (Jensen & Meckling, 1976). Om oberoendekravet 

inte uppfylls är risken stor att revisorns granskning inte speglar verkligheten.  

5.4 Förväntningsgapet 

Enligt samtliga respondenter finns det en huvudfaktor till varför det förekommer olika 

förväntningar på revisorer och huvudfaktorn är okunskap om revisionsyrket. Även Cassel 

(1996) påpekar i sin studie att den främsta faktorn som påverkar förväntningarna brukar bero 

på att olika aktörer i revisorns omgivning har olika syn på revisorn som oftast inte stämmer 

överens med verkligheten om vad en revisor egentligen gör. Ä1 påpekar att ju mindre 
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kunskap en aktör har inom området, desto större blir förväntningsgapet. De yngre revisorerna 

menar att många ofta blandar ihop begreppet revisor och redovisningskonsult. Detta kan bero 

på att en revisor och en redovisningskonsult har samma kompetens. Många revisorer har 

tidigare arbetat som redovisare innan de övergår till revision.  

Både Y1 och Y2 berättar även att många revisorer går utanför yrkesramen och hjälper sina 

klienter fastän det inte ingår i en revisors arbetsuppgifter. De har en negativ inställning på 

detta och menar att en revisor i grund och botten ska skärpa sina klienter och inte hjälpa dem. 

Det kan bero på att revisorerna riskerar att bli dömda för medhjälp till brott om de hjälper och 

ger råd till sina klienter och klienterna senare väljer att utnyttja de råd som de har fått i syfte 

till att begå ett ekobrott. Detta kan vara en konsekvens av förväntningsgapet. Vissa tror till 

exempel att revisorn ska ge råd om hur ett företag kan bli mer effektivt eller att varna när 

revisorn märker att företaget är ineffektivt fastän detta inte är lagstadgat (Dahlqvist, et al., 

2011). Många revisorer kanske försöker leva upp till vissa förväntningar trots att det 

egentligen inte är deras uppgift. Ä2 berättar att denne gärna vill gå längre med att hjälpa 

företagen med olika frågor och att förväntningsgapet inte spelar så stor roll. Detta kan påverka 

övriga revisorer som inte vill göra något annat än deras egentliga arbetsuppgifter då klienterna 

med stor förmodan väljer en revisor som hjälper dem, hellre än att skärpa dem. På så sätt kan 

det leda till att hela revisionsyrket i framtiden utvecklas till klienternas fördel och stärker den 

ny institutionella teorin där alla revisorer måste anpassa sig till marknaden och på så sätt 

efterlikna varandra genom att i framtiden härma de revisionsbyråer det går bra för, enligt den 

mimetiska isomorfin (DiMaggio & Powell, 1983).  

Dunn (1996) menar att hela revisionsyrket kan få kritik av media på grund av omgivningens 

höga förväntningar som i sin tur leder till att yrkets status försvagas. För att det inte ska gå så 

långt tror vi att revisorer sakta men säkert kommer välja att leva upp till sina klienters 

förväntningar istället för andra intressenters förväntningar, för att kunna använda detta som ett 

konkurrensmedel och öka sin kundkrets. Om revisorerna samtidigt kan leva upp till de krav 

från myndigheternas sida som är lagstadgade kan revisorn hitta en rimlig balans i framtiden. 

Med andra ord hjälpa och rådgiva sina klienter samtidigt som de finansiella rapporterna 

granskas rättvist.  
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5.5 Ekonomisk brottslighet 

Enligt BRÅ (2012) är skattebrott och bokföringsbrott de vanligaste ekobrotten som sker i 

Sverige. Våra samtliga respondenter gick med på detta då antaganden från vissa respondenter 

bygger på erfarenhet och andras bygger på den kunskap som de besitter inom området. Y1 

som har granskat många företag som har varit nära att gå i konkurs är en av respondenterna 

som håller med om det och hans antaganden bygger på dennes erfarenhet. Y1 påpekar att 

även skattebrott kan förekomma då detta sker oftast i en kombination med bokföringsbrott 

vilket stärker Emanuelsson Korsells (2003) studie. Vidare menar Y1 att de flesta 

bokföringsbrott som sker, förekommer på grund av okunskap och inte uppsåtligen. Y2 kan 

tänka sig att skattebrott är det vanligaste ekobrottet då vissa företag som det går dåligt för 

tenderar att redovisar onödiga kostnader för att minska intäkter och betala mindre skatt, vilket 

stämmer överens med Dahlqvist et al (2011) och Ekobrottsmyndigheten (2013) som ser detta 

som det vanligaste inom ekonomisk brottslighet.   

Vidare menar Ä1 att många klienter är entreprenörer och har en affärsidé vilket i sin tur leder 

till att de har sina egna planer som de följer utan att ta hänsyn till bokföringen. Kronqvist et al 

(1997) ser detta i sin studie som ett bokföringsbrott då han menar att en näringsidkare måste 

uppfylla sin bokföringsskyldighet vilket gör det möjligt att spegla verksamhetens resultat eller 

alla ekonomiska transaktioner som har skett i enlighet med verkligheten, annars betraktas det 

som ett bokföringsbrott. Vidare menar Ä1 att även förskingringar kan förekomma när det 

gäller kontanthantering, vilket Emanuellsson Korsell (2003) håller med i sin studie då han 

påpekar att pengar brukar försvinna ur systemet vid ett skattebrott. Ä2 berättar att risken för 

att ett ekobrott sker inom kontantbranschen är stor på grund av så kallad “svart arbete” då 

dessa situationer är väldigt svåra att greppa, vilket stämmer överens med 
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Ekobrottsmyndighetens (2013) information. Svartarbete redovisar företagarna inte och därför 

är det inget som revisorerna vet om.  

De signaler som gör revisorer extra misstänksamma skildes åt från yngre revisorer till äldre 

revisorer.  De yngre revisorerna uppmärksammades framför allt av brist på bokföringen hos 

sina klienter och menade det ofta är ett tecken som kan leda till ett misstänkt ekobrott. De 

yngre revisorernas erfarenheter stämmer överens med ekobrottsmyndighetens upptäckter som 

även de har märkt att brister inom bokföringen är en av de typer av fall som kan leda till ett 

brott. Dahlqvist (2003) förtydligar detta problem genom att påpeka att den information som 

finns i bokföringen utgör senare en grund för bedömning om ett ekobrott föreligger. De äldre 

revisorerna har gemensamt att jämföra tidigare års bruttovinst, branschnyckeltal samt 

årsredovisningar över huvudtaget, framför allt för företag inom restaurangbranschen. Avviker 

jämförelserna för mycket, uppmärksammas revisorerna och kan misstänka ett ekobrott. Enligt 

Leijonhufvud & Wennberg (2007) finns det en avvikelsegräns på 30 procent som det 

bokförda värdet inte får över- eller understiga, i jämförelse till det verkliga värdet. Händer 

detta kan ett bokföringsbrott föreligga. Avvikelsegränsen är ingenting som någon av 

respondenterna nämner som en varningssignal, speciellt inte de yngre revisorerna. De äldre 

revisorerna är inne lite på ämnet när det gäller att jämföra aktuell information med tidigare års 

finansiella information. Vi märker att de yngre revisorerna tar hänsyn till 

Ekobrottsmyndighetens statistik när det gäller vanliga varningssignaler som kan leda till brott, 

medan de äldre revisorerna kanske har mer erfarenhet då de har jobbat längre inom yrket och 

jobbar lite mer på deras egna sätt genom att använda mer traditionella arbetsmetoder för att 

upptäcka oklarheter. Arbetsmetoder som har funnits inom yrket under en längre tid och 

arbetsuppgifter som de äldre revisorerna hellre väljer att fortsätta arbeta enligt, än att byta till 

något nytt (Jeffrey, 1992). De äldre revisorerna har alltså påverkats av den normativa 

isomorfin (DiMaggio & Powell, 1983). 

Enligt Bazerman et al (2002) är det enklare att skada främlingar än personer man känner, i det 

här fallet revisorernas klienter. Våra yngre respondenter faller inte in i denna teori då de inte 

skulle tvekat att anmäla och att förlora kunden har ingen betydelse för dem, så länge de följer 

lagarna och gör rätt för sig. De tror dock att det kan förekomma. Y1 har varit i kontakt med 

ekobrottsmyndigheten för att diskutera ett misstänkt brott men antagligen var inte det 

misstänkta brottet tillräcklig för att kunna anses som ett brott, annars skulle Y1 antagligen 

anmält detta, med tanke på att revisorn ändå har kontaktat ekobrottsmyndigheten angående 

fallet. Då frågan som ställdes angående om respondenterna har anmält ett brott tidigare kunde 

vara väldigt känslig frågade vi även om respondenterna kände någon kollega som har anmält 

ett brott. Denna fråga ställdes för att det skulle bli mindre personligt så att respondenterna 

kunde känna sig mer bekväma och svara på frågan. Både Y1 och Y2 svarade att de “kände” 

kollegor som har anmält ett brott. De kan lika gärna ha pratat om sig själva. Det verkar som 

att de yngre revisorerna hellre följer de rutiner, manualer och lagar och regler som finns idag 

för att inte riskera sin egen ställning gentemot myndigheterna. De påverkas alltså utav den 

tvingande isomorfin. Två av de äldre revisorerna passar in i Bazerman et als (2002) teori. Ä1 

vet att det förekommer att en revisor inte anmäler för att inte förlora sin klient. Ett litet brott 

skall ingen revisor anmäla menar Ä1 då denne inte vill förlora sina kunder vilket gynnar både 
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Ä1 som revisor och klienterna. Revisorn går så långt att denne till och med hellre väljer att 

avgå än att anmäla. Ä3 berättar att även denne har brutit mot anmälningsskyldigheten men 

inte i syfte att behålla kunden vilket tyder på att denne inte velat skada sina klienter då de har 

en relation med revisorn. Respondenten påpekar även att han aldrig har anmält ett brott. Ä3 

tillägger även att det kan vara vanligare bland äldre revisorer att de bryter mot 

anmälningsskyldigheten då plikten är ganska ny och inte har ingått i revisionsyrket från 

början. Ä2 ville inte svara på frågan om denne har avstått från att anmäla för att inte förlora 

sin klient, men svarade i ett tidigare skede att det har funnits fall som denne kunde anmäla 

men fallen ledde inte någonvart. Ä2 kanske inte valde att svara på frågan för att denne har 

brutit mot anmälningsskyldigheten för att behålla sin kund men tyckte att det var en känslig 

fråga och inte ville uttala sig, trots den erbjudna anonymiteten. En annan teori som Bazerman 

et al (2002) har är att ju längre relation revisorn har haft med klienten, desto svårare blir 

beslutsfattandet för revisorn. De äldre revisorerna har antagligen haft längre relation med de 

flesta av deras klienter än de yngre och kan därför påverka deras beslutsfattande, medan de 

yngre revisorerna inte verka ha det problemet. Vi märker att yngre revisorer är mer benägna 

att anmäla ett ekobrott än vad de äldre revisorerna är. Detta tolkar vi som att äldre revisorer 

tar mer risker i att inte anmäla än yngre revisorer, som går efter lagar och regler för att inte 

riskera något (Harrison, et al., 2007).   
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6 Slutsats 

Kapitlet handlar om uppsatsens slutsatser som vi fick fram av våra undersökningar och 

studier samt svar på studiens problemformuleringar. Vidare beskrivs studiens begränsningar, 

studiens bidrag samt förslag till fortsatt forskning inom det valda området. 

 

I enlighet med studiens problemformulering har vi kommit fram till resultat och slutsatser. Vi 

ville undersöka om längden av revisorernas erfarenheter kan påverka deras syn på 

anmälningsskyldigheten samt svårigheter som kan förekomma mellan 

anmälningsskyldigheten och tystnadsplikten, då dessa plikter ligger i motsatsen till varandra.  

Vi ser tydligt och klart att de revisorer som började jobba innan laginförandet har en osäker 

och mindre klar inställning till anmälningsskyldigheten jämfört med de revisorer som började 

sitt arbete efter laginförandet. Anledningen till detta är att de äldre revisorerna alltid har haft 

tystnadsplikten i baktanke och ser detta som ett grundantagande för sitt arbete. Enligt deras 

syn och uppfattning är tystnadsplikten byggstenen som ger revisionsprocessen identitet och 

det är förtroendet som är nyckelordet inom revisionen, vilket bygger på tystnadasplikten 

(Carrington, 2010). De yngre revisorerna har alltid haft en klar bild över de båda plikterna då 

anmälningsskyldigheten fanns då de började jobba som revisorer, vilket har lett till att de har 

sett anmälningsskyldigheten jämlik med tystnadsplikten. Vi märkte att revisorernas agerande 

och inställning påverkas mycket av deras tidigare erfarenheter, vilket även Jermias (2001) 

stärker då denne menar att de erfarenheter och värderingar som revisorerna har haft sedan 

tidigare, påverkar deras agerande. Detta har resulterat till att de yngre revisorerna har en mer 

positiv och stabil syn och uppfattning på anmälningsskyldigheten. Vi vill även tillägga att vi 

inte strävar efter att skilja mellan äldre och yngre revisorer som två helt olika kategorier, utan 

att vi har kommit fram till att erfarenheter som skapats innan och efter laginförandet har 

medfört olika syn och uppfattningar på anmälningsskyldigheten. Vår slutsats är att de äldre 

revisorerna ser sig själva som entreprenörer som vill bygga sin verksamhet på välgrundade 

och pålitliga förhållanden och därmed väljer att hellre hjälpa sina klienter istället för att 

anmäla dem och skada relationen däremellan. De vill alltså inte ses, enligt Holmquist (2000), 

som någon sorts agent för myndigheterna då det kan vara skadligt för kundernas förtroende. 

De yngre revisorerna ser vi som byråkrater som vill basera sina handlingar endast i enlighet 

med statens lagar och regler och tar mindre hänsyn till etik och moral gentemot sina klienter. 

Denna slutsats stämmer även överrens med Peterson, et al. (2001) studie då de menar att ju 

äldre man blir, desto mer tar man hänsyn till etik och moral. Vi har även kommit fram till att 

varken de äldre eller de yngre revisorerna har som avsikt att bryta mot 

anmälningsskyldigheten genom att förbise ett misstänkt ekobrott, utan att deras handlingar 

kan skilja sig. De äldre revisorerna väljer att hjälpa sina klienter att rätta till oklarheter som 

förekommer, oavsett om oklarheterna har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet, för att inte gå 

vidare med anmälan. Om problemet kvarstår avgår hellre de äldre revisorerna än att anmäla 

brottet. Eftersom de äldre revisorerna antagligen har haft många av sina klienter under en 

längre period, kan det vara svårt för revisorn att fatta beslut om att anmäla eller inte 

(Bazerman, et al., 2002). Som revisor har man visserligen skyldighet att varna klienten innan 

anmälan skickas vidare till åklagaren. De yngre revisorerna vill inte hjälpa sina klienter utan 
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varnar dem endast och om problemet kvarstår anmäler de yngre revisorerna sin klient till 

åklagaren.  

Svårigheter mellan anmälningsskyldigheten och tystnadsplikten finns inte hos de yngre 

revisorerna då de till punkt och prickar väljer att utgå utifrån de lagar och regler som finns och 

förhåller sig därför till den tvingande isomorfin. Däremot har de äldre revisorerna svårigheter 

mellan anmälningsskyldigheten och tystnadsplikten då de lägger större vikt på tystnadsplikten 

än vad de yngre revisorerna gör. Vi har kommit fram till att de yngre revisorerna påverkas 

mer av den tvingande isomorfin och att de äldre revisorerna påverkas mer av den normativa 

isomorfin (DiMaggio & Powell, 1983). Ju mindre erfarenhet en revisor har, desto mindre 

upplevs svårigheten mellan anmälningsskyldigheten och tystnadsplikten. Detta beror på att de 

äldre revisorerna tar större hänsyn till etik och moral snarare än vad de yngre revisorerna gör 

(Peterson, et al., 2001). Utöver revisorernas egna värderingar finns även branschens etik och 

moral som påverkar revisorns beslutsfattande (Johansson & Jonsson, 1990). 

Anmälningsskyldigheten är ganska ny och ingår inte i branschens traditionella 

verksamhetsområde (Dahlqvist & Holmquist, 2010). Därför väger tystnadsplikten mer när 

branschens etik diskuteras. Eftersom de äldre revisorerna har varit verksamma som revisorer i 

branschen väldigt länge, förhåller de sig till branschens traditionella etik och moral. Följande 

figur visar graden av svårigheten mellan anmälningsskyldigheten och tystnadsplikten 

beroende på när revisorerna började arbeta som revisorer. 
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Sammanfattningsvis vill vi trycka på att erfarenheten hos revisorer kan vara den starkaste 

faktorn till hur en revisor agerar vid ett misstänkt ekobrott. Det är dock inte så att det finns 

brister i kunskapen mellan äldre och yngre revisorer utan att de äldre revisorerna har upplevt 

två olika förhållanden, en tid utan anmälningsskyldigheten samt en tid med 

anmälningsskyldigheten. De äldre revisorerna har större motståndskraft till att förändra sitt 

arbetssätt och revisionsyrket var bekvämare att arbeta inom under perioden innan 

anmälningsskyldighetens laginförande år 1999 (Jeffrey, 1992). 

6.1 Studiens begränsningar 

Vi har i studien haft två yngre revisorer och tre äldre revisorer som respondenter. Detta kan 

ifrågasättas då de yngre revisorerna inte har varit så mycket yngre eftersom de började arbeta 

som revisorer ungefär i tid med anmälningsskyldighetens laginförande, 1999. De yngre 

revisorernas svar har dock kunnat särskiljas, med stora marginaler, med de äldre revisorernas 

svar. Ju senare, efter 1999, en revisor blir verksam som revisor, desto mer kommer de följa de 

rutiner, lagar och regler som finns och skillnaderna kommer att bli ännu större jämfört med de 

skillnader som vi har kommit fram till i denna studie. Varför vi har kommit fram till de 

slutsatser som vi har är för att vi har märkt att de yngre revisorerna påverkas mycket utav den 

tvingande isomorfin då de handlar exakt efter regelboken. De äldre revisorerna handlar mer 

efter de normer som har funnits inom branschen under en längre period och som har 

institutionaliserats. De äldre revisorerna påverkas alltså mer av den normativa isomorfin. 

Visserligen har studiens yngre revisorer varit revisorsassistenter, under tiden innan de blev 

godkända eller auktoriserade. Som revisorsassistent hamnar man dock inte i en 

beslutsfattande situation då dessa inte har makt över beslutsfattandet i att anmäla eller inte. 

Därför kan revisorsassistenter inte uppleva svårigheten mellan anmälningsskyldigheten och 

tystnadsplikten. Svårigheten kan upplevas först en revisor blir godkänd eller auktoriserad.   

6.2 Studiens bidrag 

Studiens bidrag är att öka förståelsen för hur revisorer ser på anmälningsskyldigheten 

beroende på om de började vara verksamma inom revisionsyrket innan eller efter införandet 

av anmälningsskyldigheten. Studien kan vara till hjälp för olika berörda myndigheter genom 

att uppmärksamma dem om att det oftare förekommer ett agentproblem, när det gäller 

anmälningsskyldigheten, hos revisorer som började vara verksamma innan 1999. Även olika 

intressenter kan ta nytta utav studien då exempelvis nystartade företag och företag som vill 

byta revisor, får en klarare bild över hur revisorer arbetar i praktiken med 

anmälningsskyldigheten samt tystnadsplikten. Andra intressenter, så som investerare och 

aktieägare, kan även få en klarare bild över hur revisorer hanterar dessa två skyldigheter vilket 

i sin tur minskar förväntningsgapet i revisionsyrket.  

6.3 Förslag till fortsatta studier 

Ett förslag till en fortsatt studie är att undersöka hur intressenter som har varit med under en 

längre period ser på perioden innan samt efter införandet av revisorns anmälningsskyldighet 

samt hur de upplever att lagen har påverkat dem. Ett annat förslag är att fördjupa sig i äldre 

samt yngre revisorers etik och moral gentemot sina klienter.  
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Bilaga 1 - Frågeformulär 

Bakgrund 

1. Är du en godkänd eller en auktoriserad revisor? 

2. Hur länge har du jobbat som revisor? 

3. Vad anser du vara svårast inom ditt yrke och varför? 

Anmälningsskyldigheten, tystnadsplikten och revisorns oberoende 

4. Vilka nackdelar samt fördelar tycker du att anmälningsskyldigheten har? 

5. Vilka nackdelar samt fördelar tycker du tystnadsplikten har? 

6. Vem är en oberoende revisor enligt din uppfattning? 

7. Hur vanligt kan det vara att en revisor bryter mot anmälningsskyldigheten? 

8. Hur vanligt kan det vara att en revisor bryter mot tystnadsplikten? 

9. Vilka svårigheter har du som revisor upplevt när det gäller anmälningsskyldigheten 

kontra tystnadsplikten? 

10. På vilka sätt kan du garantera kundernas förtroende när det gäller tystnadsplikten? 

Ekonomisk brottslighet 

11. Vad för slags ekobrott anses vara vanligast hos klienter som revisionsbyråer granskar 

och varför? 

12. Vilka faktorer och signaler gör att Ni blir extra misstänksamma som leder till att Ni 

upptäcker ett ekobrott? 

13. Tror du att det kan hända att en revisor inte anmäler ett misstänkt brott för att Inte 

förlora kunden? 

14. Har du eller några av dina kollegor hamnat i en situation där ett misstänkt ekobrott har 

skett och i så fall hur agerade den personen? 

15. Vem vänder ni er till i den här revisionsbyrån när ni misstänker ett ekobrott? 

 

Tack på förhand! 
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Bilaga 2 - Egna reflektioner 

Reflektioner: Sayyed Mohammad Said 

Jag och Aram bestämde oss att skriva examensarbetet tillsammans sedan första året vi lärde 

känna varandra. För tre år sen hade vi olika uppfattningar och idéer om vad vår uppsats kan 

handla om. Första året bestämde jag mig att skriva om varumärket och allmänt immateriella 

tillgånger så som Goodwill etc. I fortsättningen kom jag på att mitt intresse har ändrats och 

jag blev mer inriktad mot något som jag själv är intresserad att jobba med i framtiden. 

Revision och revisorsarbete väckte mitt intresse då jag har valt inriktningen redovisning och 

fick lära mycket inom området under de olika terminer och kurser. Slutligen kom jag och 

Aram på att det skulle vara intressant att undersöka hur revisorer kan motverka eller 

medverka ett ekobrott. 

 I början skickade vi in vårt ämne som handlade om revisorers roll och agerande inom 

ekonomisk brottslighet och ville undersöka hur de kan motverka eller förbise ett ekonomiskt 

brott. I fortsättningen kom vi på att det inte är ens revisorns uppgift att upptäcka något brott 

utan revisorn har roll som granskare och ska bara anmäla om det finns några oklarheter. 

Därför bestämde vi oss att skriva om de möjligheter och val som revisorer har vid misstanke 

av ett ekobrott vilket härledde oss till anmälningsskyldigheten och olika revisionsstandarder 

som ISA. Under studiens gång fick vi förstå att i ISA står det redan tydligt och klart om hur 

en revisor ska agera när de misstänker ett ekobrott och det var då helt onödigt att slösa tid och 

undersöka ett område som redan har klara lösningar. Slutligen kom vi fram till hur längden av 

erfarenheter innan och efter laginförandet av anmälningsskyldigheten kan påverka revisorers 

agerande och beslut. Detta ämne kom vi båda överens om och tyckte att det är riktigt 

intressant att samla information om detta.   

Företagsekonomisk metodkursen var till stor hjälp för mig då jag fick veta exakt hur man ska 

gå tillväga när man skriver en akademisk uppsats. Jag har redan haft information om detta 

men metodkursen kompletterade det genom de olika seminarier och inlämningar för varje del. 

Det har varit roligt, intressant och spännande att se vad vi har kommit fram till med hjälp av 

de kunskaper vi har fått under dessa tre år. Att intervjua revisorer och se hur de arbetar i 

verkligheten var också en fördel för mig då jag redan har valt att bli revisor och nu jag fick 

veta hur lagändringar och erfarenheter kan påverka revisionsyrket. 
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Reflektioner: Aram Mohammadi 

Båda jag och Mohammad har under våra tre år på Högskolan i Skövde velat bli revisorer och 

det har därför varit intressant för oss att undersöka hur revisorer arbetar. Från början ville vi 

undersöka om hur revisorer kan bli vilseledda i en granskningsprocess av ett företag så att vi 

själva inte skulle hamna i den situationen i framtiden. Senare började vi intressera oss av 

revisorns anmälningsskyldighet och tystnadsplikt och vilka svårigheter som kan förekomma 

däremellan.  

När det gäller företagsekonomisk metodikkurs tyckte jag, till en början, att den var onödig då 

jag trodde att vi skulle skriva samma uppgifter som vi skulle till examensarbetet. Senare 

märkte jag dock hur mycket denna kurs har hjälpt oss i vårt skrivande. Den har hjälpt oss att, 

först och främst, komma igång med studien. Med hjälp av kursen har vi ständigt fått feedback 

på hur vi ska arbeta samt hur de olika kapitlen skulle se ut, vilket senare kunde hjälpa oss i 

examensarbetet.  

Med hjälp av den kunskap som jag har fått, under min period på Högskolan i Skövde, har jag 

tillsammans med Mohammad kunnat utföra denna studie och märker nu hur mycket denna 

utbildning har lärt mig.  

Tack vare examensarbetet har jag nu fått lära mig om det område jag själv har velat fördjupa 

mig inom och nu har jag en mycket klarare bild av hur revisorer arbetar i praktiken. 
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Arbetsfördelning 

Under studiens gång har vi alltid träffats och skrivit arbetet tillsammans. Vi har alltså inte 

fördelat arbetet på något sätt. Under alla intervjuer som skett har vi båda varit närvarande där 

Aram förde intervjun med revisorn och spelade in samtalet, medan Mohammad antecknade 

det revisorn sa med hjälp av en dator. Vi har även tillsammans kommit fram till de frågor som 

skulle ställas vid intervjuerna.  Valet var medvetet då vi båda ansåg att arbetets kvalitet ökar 

när vi skrev tillsammans. Även om det bara kunde vara en av oss som skrev så satt den andra 

alltid bredvid och kommenterade och kom med olika synpunkter som den andra kanske 

missat. Vi båda har varit duktiga på att hitta artiklar till studien, som vi senare har 

sammanfattat var för sig för att vidare sammanställa dem. Detta har varit bra eftersom den ena 

kanske har missat något i artiklarna som den andra har kompletterat. På så sätt har vi fått ut 

det bästa från varandra och kunnat ge uppsatsen en god kvalitet. Under studiens gång har vi 

ständigt tagit hänsyn till varandra och hjälpte varandra då den ena kanske var trött en dag och 

den andra fick komplettera hans arbete och vice versa. Vi planerade även de dagar som vi 

skulle träffas i förväg för att vi båda skulle ha möjlighet till att vara närvarande. Detta har 

skötts galant då ingen av oss har missat något.  

Sammanfattningsvis var arbetsfördelningen väldigt rättvis och bra då vi har skrivit studien 

tillsammans och under alla moment har båda varit närvarande. 
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Bilaga 3 - Lagar och regler 

Följande är de lagar och regler som studien innehåller, taget från Sveriges Rikes Lag, 2013. 

Aktiebolagslag (2005:551) 

9 kap. Revision 

Skyldighet att ha revisor 

1 § Ett aktiebolag ska ha minst en revisor, om inte annat följer av denna paragraf. 

I bolagsordningen för ett privat aktiebolag får det anges att bolaget inte ska ha någon revisor. 

Andra stycket gäller inte om bolaget uppfyller mer än ett av följande villkor: 

1. medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 3, 

2. bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor, 

3. bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 3 miljoner kronor. 

Tredje stycket gäller även för moderbolag i en koncern, om koncernen uppfyller mer än ett av 

de villkor som anges där. Vid tillämpningen ska fordringar och skulder mellan 

koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader 

som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst. 

Om ett privat aktiebolag vid utgången av ett räkenskapsår har en revisor registrerad i 

aktiebolagsregistret, ska bolaget alltid ha en revisor som lämnar en revisionsberättelse för det 

räkenskapsåret. Lag (2010:834). 

Revisorns uppgifter 

3 § Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 

verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande 

som god revisionssed kräver. 

Om bolaget är moderbolag, skall revisorn även granska koncernredovisningen, om en sådan 

har upprättats, samt koncernföretagens inbördes för hållanden. 

5 § Revisorn skall efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. 

Bestämmelser om berättelsens innehåll och den tidpunkt då den skall lämnas till bolagets 

styrelse finns i 28-36 §§. 

Om bolaget är ett moderbolag som är skyldigt att upprätta koncernredovisning, skall revisorn 

även lämna en koncernrevisionsberättelse enligt bestämmelserna i 38 §. 

6 § I samband med revisionen skall revisorn till styrelsen och den verkställande direktören 

framställa de erinringar och göra de påpekanden som följer av god revisionssed. 

Bestämmelser om erinringar finns i 39 §. 
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Revisorns tystnadsplikt 

41 § Revisorn får inte till en enskild aktieägare eller till någon utom stående obehörigen 

lämna upplysningar om sådana bolagets angelägenheter som revisorn får kännedom om när 

han eller hon fullgör sitt uppdrag, om det kan vara till skada för bolaget. 

Åtgärder vid misstanke om brott 

42 § En revisor ska vidta de åtgärder som anges i 43 och 44 §§, om han eller hon finner att det 

kan misstänkas att en styrelseledamot eller den verkställande direktören inom ramen för 

bolagets verksamhet har gjort sig skyldig till brott enligt någon av följande bestämmelser: 

1. 9 kap. 1, 3, 6 a och 9 §§, 10 kap. 1, 3, 4 och 5 §§ samt 11 kap. 1, 2, 4 och 5 §§ brottsbalken, 

och 

2. 2, 4, 5 och 10 §§ skattebrottslagen (1971:69). 

En revisor ska även vidta de åtgärder som anges i 43 och 44 §§, om han eller hon finner att 

det kan misstänkas att någon inom ramen för bolagets verksamhet har gjort sig skyldig till 

brott enligt 10 kap. 5 a–5 e §§ brottsbalken. 

Om revisorn finner att en misstanke av det slag som avses i första eller andra stycket bör 

föranleda honom eller henne att lämna uppgifter enligt 3 kap. 1 § lagen (2009:62) om åtgärder 

mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ska dock åtgärder enligt 43 och 44 §§ inte 

vidtas. Lag (2012:303). 

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). 

44 § 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, 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. Lag (2010:834). 

Bokföringslag (1999:1078) 

7 kap. Arkivering av räkenskapsinformation m.m. 
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Tid och plats för förvaring 

2 § Dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara 

räkenskapsinformation ska vara varaktiga och lätt åtkomliga. De ska bevaras fram till och 

med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. De ska 

förvaras i Sverige, i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt. 

Maskinutrustning och system som behövs för att presentera räkenskapsinformationen i den 

form som anges i 1 § första stycket 1 eller 2 ska hållas tillgängliga i Sverige under hela den tid 

som anges i första stycket. Lag (2010:1514). 

Brottsbalk (1962:700) 

20 kap. Om tjänstefel m. m. 

3 § Röjer någon uppgift, som han är pliktig att hemlighålla enligt lag eller annan författning 

eller enligt förordnande eller förbehåll som har meddelats med stöd av lag eller annan 

författning, eller utnyttjar han olovligen sådan hemlighet, dömes, om ej gärningen eljest är 

särskilt belagd med straff, för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år. 

Den som av oaktsamhet begår gärning som avses i första stycket, dömes till böter. I ringa fall 

skall dock ej dömas till ansvar. Lag (1980:102). 

Revisionslag (1999:1079) 

Revisorns uppgifter 

5 § Revisorn skall granska företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens 

förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed 

kräver. 

Om företaget är moderföretag, skall revisorn även granska koncernredovisningen och 

koncernföretagens inbördes förhållanden. 

Revisorns tystnadsplikt 

35 § En revisor får inte till den som saknar rätt att få kännedom om företagets angelägenheter 

obehörigen lämna upplysningar om sådana företagets angelägenheter som revisorn får 

kännedom om när han eller hon fullgör sitt uppdrag, om det kan vara till skada för företaget. 

Lag (2004:1189). 

Revisorslag (2001:883) 

Tystnadsplikt 

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

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

obehörigen röja sådana uppgifter. Revisorn ska se till att biträde till honom eller henne iakttar 

dessa föreskrifter. 
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I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i 27 b och 27 c §§ samt i 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:564). 

/Rubriken upphör att gälla U:2013-06-01/ 

Försäkring 

27 § /Upphör att gälla U:2013-06-01/ Revisorer och registrerade revisionsbolag skall teckna 

försäkring eller hos Revisorsnämnden ställa säkerhet för den ersättningsskyldighet som 

revisorn eller bolaget kan ådra sig i sin revisionsverksamhet. 

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden bevilja undantag från kravet på försäkring 

eller säkerhet. 

 


