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Sammanfattning 

En revisors uppgift är att granska företags redovisning, samt kontrollera att styrelse och VD 

sköter bolaget på ett korrekt sätt. En revisor måste alltid arbeta enligt god revisorssed och en 

aspekt i detta är deras oberoende.  En revisor har, både enligt lag och i rekommendationer 

tystnadsplikt. Att bryta tystnadsplikten kan leda till rättsliga konsekvenser, såsom skadestånd. 

Dock finns situationer då en revisor inte bara kan, utan ska kringgå tystnadsplikten. Denne har 

i specifika fall upplysningsplikt, ett exempel på detta är om det uppkommer fel och brister i en 

reviderad årsredovisning. Denna anmälningsplikt gäller även vid brottslig verksamhet.  

Lagen om anmälningsplikt kom 1999 och mötte då stark skepticism från revisorer. Enligt en 

undersökning säger 80 procent av en grupp revisorer att de vill vara säkra till minst 75 procent 

innan de anmäler brottsmisstanke (Larsson, 2004).  

Det är en stor uppgift som revisorer har, att säkerställa den ekonomiska information som 

bolagen lämnar ut till allmänheten. Det är väldigt viktigt att revisionsberättelsen som revisorn 

lämnar ifrån sig är pålitlig.  

Då en revisor har kravet att slå larm när en årsredovisning inte är i sin ordning uppstår en 

problematik då revisorn inte är hundra procent säker på sin sak. Detta på grund av att denne 

då riskerar att bryta mot tystnadsplikten. En revisor har stort inflytande och makt att 

smutskasta företag om denna väljer att slå larm om eventuella brott.  

Problematiken ligger i, när gäller vad, om situationen inte är självklar? Vilken plikt väljer 

revisorn i första hand att vara lojal mot? Tystnadsplikten eller anmälningsplikten? Det är först 

och främst det som denna uppsats ska söka svar på. Hur ser en revisor på dilemmat i 

tystnadsplikten kontra upplysningsplikten?  

Revisorerna verkar inte särskilt bekymrade att det skulle komma att uppstå ett dilemma kring 

tystnadsplikten kontra anmälningsplikten. Dock verkar revisorer överlag vara relativt måna 

om att i alla lägen hålla på tystnadsplikten och att anmäla brott ofta endast sker då revisorn är 

i stort sett hundra procent säker på att brott begåtts. 
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Abstract 

The mission of an auditor is to review companies’ financial statements, and to make sure that 

the board and the CEO run the company in a correct way. An auditor must always work 

according to auditors’ specific code of ethics, and one side of this is their independence. 

Auditors are obliged by law to practice confidentiality. To break this confidentiality can lead 

to legal implications. There are situations when an auditor not only can, but must go around 

his/her confidentiality. He/she is bounded by law to disclose, for example mistakes in the 

financial statements, but the duty of disclosure also apply on criminal activities. The law of 

disclosure came in 1999, and met great skepticism among auditors. According to a study, 80 

percent of a group of auditors said that they want to be sure for at least 75 percent before 

reporting a criminal suspicion.  

The auditors have a great responsibility to make sure that the economic information that 

companies hand out to the public is correct. It is very important that their audit report is 

reliable.  

Because auditors must alarm when a company’s annual report is not in order, there can be a 

problem if the auditor is not completely sure. This, because the auditor then risks to break his 

or her confidentiality. An auditor has influence and power to smear a company’s reputation if 

he/she chooses to alarm a crime suspicion.  

When to do what, if the situation is not obvious? What duty should auditors be loyal towards, 

confidentiality or the duty of disclosure? This, above all, is what this essay seeks answers to. 

How an auditor look at the dilemma of confidentiality versus disclosure.  

The respondents do not seem very concerned about the fact that there would even find 

themselves in this dilemma. Although it seems like auditors are very prone to keep quiet and 

stick to the confidentiality at all times, except when they are absolutely 100 percent certain 

the company has committed fraud. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

1.1.1 Revisorns roll 

En revisors uppgift är att granska företags redovisning. De ska även kontrollera att styrelse 

och VD sköter bolaget på ett korrekt sätt. Det är viktigt att en revisor arbetar enligt god 

revisorssed, något som finns lagstadgat i revisorslagen. Med hjälp av revision säkerställer 

företag att de har en kvalitetssäkrad redovisning. Inte alla bolag är tvungna att ha revisor. 

Beroende på företagets storlek, balansomslutning och nettoomsättning finns regler på vilka 

bolag som har revisorsplikt. Det finns olika typer av revisorer, titeln beror på grad av 

utbildning mm. Krav finns på vilken typ av revisorer som får revidera ett aktiebolag
 

(Bolagsverket, 2012). 

En revisor måste vara oberoende för att få ta på sig ett revisionsuppdrag. I revisionslagen 

finns bestämmelser för när en revisor bör avsäga sig ett uppdrag. Åtar sig en revisor ett 

uppdrag fastän omständigheterna säger att han/hon inte bör göra det uppstår en så kallad 

jävsituation (Riksdagen, 2012; Bolagsverket, 2012). 

1.1.2 Revisorers tillsyn 

Revisorsnämnden kontrollerar revisorers arbete och kontrollerar att allt går rätt till. Tillsynen 

kan delas upp i olika områden, dels den löpande kontrollen och dels den så kallade SUT, 

systematisk uppsökande tillsyn. De revisorer som granskas med SUT är bland andra revisorer 

i stora revisionsbolag och revisorer vars klienter främst är stora marknadsnoterade bolag. 

Vidare granskas revisorer som vägrat underkasta sig FARs kvalitetskontroll och revisorer som 

har ett stort antal uppdrag samtidigt, även med SUT. Vid upptäckt av allvarligare brister 

öppnas ett disciplinärende för vidare utredning (Revisorsnämnden, 2012). 

1.1.3 God revisionssed, god revisorssed 

En revisor måste arbeta enigt god revisionssed, det vill säga det som enligt revisorer anses 

vara god praxis. Närmare beskrivning av vad som anses vara god revisionssed beskrivs av 

FAR i diverse rekommendationer, där de internationella standarderna, International Assurance 

and Auditing Standards Board (IAASB) översatts till den svenska versionen International 

Standards on Auditing (ISA).  Dock handlar god revisionssed inte endast om skrivna 

rekommendationer, utan det är även en fråga om erfarenhet, gott omdöme och samvete. 

Aktiebolagslagens 9 kapitel behandlar revision och här står att läsa om kravet på revisorn att 

handla enligt god revisionssed (FAR, 2012). 

Med god revisorssed menas de etiska regler en revisor bör följa, varav en av dessa regler är 

just att följa god revisionssed. Regeln gäller inte bara revisionsuppdrag utan även de andra 

yrkessysslorna en revisor har, som exempelvis frågor rörande skatt och annan rådgivning. 

http://www.bolagsverket.se/foretag/aktiebolag/starta_aktiebolag/revisor/
http://www.bolagsverket.se/foretag/aktiebolag/starta_aktiebolag/revisor/
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(FAR, 2012) Att en revisor ska följa god revisorssed finns lagstadgat i revisorslagen 19§. Det 

är revisorsnämnden som utformar normerna för god revisorssed.  

1.1.4 Tystnadsplikt och upplysningsplikt 

En revisor har, både enligt lag och i rekommendationer tystnadsplikt gentemot sina klienter. 

Denna tystnadsplikt ska, enligt god revisionssed, även gälla då revisorn färdigställt sitt arbete 

och avslutat sin relation till kunden. Att bryta tystnadsplikten kan leda till rättsliga 

konsekvenser, såsom skadestånd. Dock finns situationer då en revisor inte bara kan, utan ska 

göra avsteg från tystnadsplikten. Han/hon har i dessa specifika fall upplysningsplikt och detta 

kan exempelvis vara om fel eller brister upptäcks i en reviderad årsredovisning. Gränsen 

mellan tystnadsplikt och upplysningsplikt kan i vissa situationer vara hårfin, det är i dessa 

situationer extra viktigt att revisorn dokumenterar sitt arbete i minsta detalj. I FARs 

rekommendationer radas anvisningar upp till hur man bör gå tillväga i dessa situationer. Där 

står bland annat att man noga bör se till att dokumentationen och de fakta som hör fallet till är 

väl underbyggt, det vill säga att man har säkra källor på alla uppgifter. Revisorn bör även 

noga tänka igenom hur upplysningen lämnas och till vem (FAR, 2012). 

Fem år efter att lagen om anmälningsplikt (upplysningsplikt) kom gjordes en undersökning 

med syftet att belysa revisorers inställning till denna. När lagen först kom, år 1999, möttes 

den av stark skepticism, dock har denna kritik mildrats med åren. En anledning till 

lagstiftningen sägs vara att myndigheter sällan haft tillgång till de dokument där brotten 

begås. Innan revisorns anmälningsplikt var det antingen konkursförvaltare eller 

skatterevisorer som upptäckte och anmälde ekonomisk brottslighet. När man sedan 

lagstadgade plikten för revisorer var det i förhoppningen av att en tredje person ”rekryteras” 

till processen att upptäcka och anmäla brott. Även om många revisorer ansågs vara kritiska till 

anmälningsplikten säger ett flertal att de använt anmälningsplikten för att lägga tyngd bakom 

sina ord i samtal med klienter, de hävdar att genom sin upplysningsplikt har de en viss 

auktoritet som gör att företagen är mycket mer måna om att följa lagen och att ta till sig av 

revisorns ord än innan. Det sägs även att revisorerna blivit mycket mer noggranna i valet av 

klienter. Revisorer är generellt måna om att inte anmäla misstanke om brott förrän de är 

relativt säkra på sin sak. Cirka åttio procent av respondenterna i undersökningen säger att de 

vill vara säkra till minst sjuttiofem procent innan de anmäler misstanke om brott. Utöver 

tystnadsplikten tros oviljan att anmäla även handla om att revisorn ofta har en flerårig relation 

till sin klient, till skillnad från exempelvis en konkursförvaltare (Larsson, 2004). 

I en undersökning sponsrad av Ernst & Young undersöktes amerikanska företag och dess 

anställdas vilja att rapportera om fusk. De kom fram till att cirka 39 procent av 

respondenterna var villiga att rapportera fusk om detta kunde göras anonymt. Många 

amerikanska organisationer använder sig av anonyma telefonlinjer dit folk kan tipsa om 

misstanke om brott. Detta sägs öka upptäkten av brottslig verksamhet i företag (Slovin, 2006). 
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1.2 Problemdiskussion 

Det är enkelt att hitta lagar och regler för vad en revisor får och inte får göra. En revisors roll 

är som tidigare nämnts klart definierad i revisionslagen.  En viktig aspekt är revisorns 

oberoende, då det är av stor vikt att revisionen sker objektivt. Har en revisor en 

beroendeställning eller en personlig relation till sin klient finns risken att revisorn skulle 

förbise brister i redovisningen. Eftersom det är revisorerna som kvalitetssäkrar redovisningen 

är det ytterst viktigt att revisionen utförs rätt och hederligt. Det är en stor uppgift som 

revisorerna har, och det är väldigt viktigt att revisionsberättelsen som revisorn lämnar ifrån 

sig är pålitlig.  

Då en revisor har kravet att slå larm när en årsredovisning inte är i sin ordning, uppstår en 

problematik då revisorn inte är helt hundra procent säker på sin sak. Detta på grund av att 

han/hon då riskerar att bryta mot tystnadsplikten. Detta leder tankarna in på hur vattentätt 

deras arbete egentligen är. Säkerligen finns det en felmarginal hos svenska revisorer. Som 

tidigare nämnts är detta ett område där gränsen mellan hur man bör agera i dessa komplexa 

situationer tenderar att vara mycket tunn. Det är inte alltid knivskarpa linjer mellan vad som 

är rätt och fel. En revisor måste noga överväga vad konsekvenserna ett larm om oriktigheter 

skulle kunna vara, inte bara för sig själv utan även för det reviderade bolaget.  

Revisorn har stort inflytande och makt att smutskasta företaget om denne väljer att slå larm 

vid eventuella fel. Följden kan då bli att revisorn inte är helt säker på sin sak och riskerar att 

förstöra företagets rykte, även i de situationer då företaget faktiskt har rätten på sin sida. 

Jag vill påstå att en revisionsberättelse väger förhållandevis tungt, och en felaktig upplysning i 

denna kan med största sannorlikhet smutskasta ett företag ganska rejält.  

Tillbaka till problematiken, när gäller vad, om situationen inte är självklar? Vilken plikt väljer 

revisorn i första hand att vara lojal mot? Det är först och främst det denna uppsats ska söka 

svar på.   

1.3 Problemformulering 

Hur ser revisorer på dilemmat i tystnadsplikten kontra upplysningsplikten? 

I lägen då dilemmat dyker upp, hur väljer revisorer att förhålla sig till tystnadsplikten 

respektive upplysningsplikten? 

1.4 Syfte  

Syftet med rapporten är att belysa problematiken en revisor står inför i situationer där det 

finns en ”gråzon”. Det vill säga då det inte är självklart vad som är rätt eller fel, anmäla 

brottsmisstanke där revisorn löper risken att bryta mot tystnadsplikten, eller att se mellan 

fingrarna och då riskera att släppa igenom felaktigheter och brottsliga aktiviteter i det 

reviderade bolagets årsredovisning. Detta är en mycket allvarlig företeelse, som bryter mot 

god redovisningssed, och eventuellt mot lagen.  
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1.5 Disposition 

Kapitel 1, Inledning 

Här lotsas läsaren in i uppsatsens huvudämne och problemformuleringen för undersökningen 

presenteras. Bakgrund till varför problematiseringen läggs fram och en diskussion till varför 

problemet bör granskas står att finna i första kapitlet. 

Kapitel 2, Metod  

Andra kapitlet beskriver tillvägagångssättet i undersökningen, metod och design. Motivering 

till valet av ämnet och uppsatsens validitet finns också med i detta kapitel. 

Kapitel 3, Teoretisk Referensram  

Här presenteras tidigare studier med teorier som passar ämnet. Huvudteorierna berör etik, 

varav två stora grenas inom etik beskriv, deontology och utilitarism.  

Kapitel 4, Empiri  

Det empiriska kapitlet lägger fram den informationen fallstudien lett till, det vill säga 

revisorernas svar från genomförda intervjuer. 

Kapitel 5, Analys  

Analys av det empiriska materialet med hjälp av modeller från ovan nämnda teorier. 

Kapitel 6, Slutsatser  

Slutsatser av analysen, svar på frågeställningar, eventuellt förslag på fortsatta studier.  
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2. Metod 

2.1 Ämnesval 

Val av ämne, revision, baseras på författarens nyfikenhet på hur pass trovärdiga revisorer 

egentligen är, samt vart revisorers lojalitet i första hand ligger. Intresset för vilka moraliska 

värderingar revisorer lägger vikt på i samband med situationer då tuffa beslut måste fattas är 

vad som ligger till grund för uppsatsens huvudsakliga frågeställning ”Hur ser revisorer på 

dilemmat i tystnadsplikten kontra upplysningsplikten?”.  

2.2 Vetenskapliga metoder 

En studie kan göras genom kvalitativ eller kvantitativ metod. En kvantitativ metod innebär att 

data samlas in metodiskt och kan sammanställas numeriskt. Om forskaren vill ha mätbar och 

precis data är kvantitativ metod att föredra. Vid kvantitativ forskning undersöks olika 

kvaliteter på en och samma variabel. Den samlade informationen ska sedan gå att rangordna 

(Andersen, Liungman & Mårtensson, 1994). De vanligaste kvantitativa metoderna är enkäter 

och enklare intervjuer. Det centrala i en kvantitativ undersökning är att forskaren vill ha så 

många svar som möjligt, detta för att resultatet ska ge en så rättvisande bild som möjligt. 

Eftersom man i en kvantitativ undersökning inte kan bygga på undersökningen i efterhand 

eller under pågående process, är förberedelserna mycket viktiga. Det är svårt att få fram 

djupgående information av en kvantitativ studie, däremot sägs denna metod vara både mindre 

tids- och resurskrävande (Eliasson 2006). 

Kvalitativ undersökning är mer svårdefinierad, men utgångspunkten är att ett fenomen inte 

går att mäta precist, varje fall är unikt. Resultat av kvalitativ forskning är i hög grad beroende 

av forskningssubjektet (Andersen, Liungman & Mårtensson, 1994) och innebär icke-numerisk 

data, det vill säga resultat av en kvalitativ studie består av ord snarare än siffror (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2009). Eftersom revisorers subjektiva uppfattning om uppsatsens 

specifika område med största sannolikhet inte går att sammanställa numeriskt kan vi 

konstatera att en kvantitativ undersökningsmetod inte är att föredra här. Vidare kan man med 

hög säkerhet konstatera att då målet med undersökningen är att få en förståelse för hur 

revisorer resonerar kring dilemmat är respondenterna själva nyckeln till undersökningens 

resultat, det vill säga undersökningen är således i hög grad beroende av forskningssubjektet.  

En kvalitativ studie är oftast baserad på att ett visst fenomen antingen förekommer, alternativt 

är märkbart frånvarande (Svenning, 2000). Målet med dessa undersökningar är att identifiera 

situationer eller fenomen som anses vara mindre eller inte alls undersökta. Fenomenet i detta 

fall är förekomsten av det moraliska dilemmat i att hålla på tystnadsplikten eller att följa 

upplysningspliktens krav. Man vill med en kvalitativ studie undersöka eventuella samband 

mellan dessa olika företeelser, samt ta reda på om dessa möjligtvis leder till vissa situationer 

eller relationer. Sambandet denna undersökning söker efter är om det finns någon röd tråd 

mellan respondenternas attityder gentemot dilemmat. 



Stina Rohdin 870314-5964 
 

6 
 

Vanliga frågeställningar i en kvalitativ studie är exempelvis ”Vad innebär…”, ”Vad 

kännetecknar…” Man kan säga att en kvalitativ metod innebär en företeelse-, egenskaps- och 

innebördssökande analys (Starrin & Svensson, 1994). Frågeställningarna som är aktuella i 

studien är ”Hur ser revisorer på dilemmat i tystnadsplikten kontra upplysningsplikten?” samt 

”I lägen då dilemmat dyker upp, hur väljer revisorer att förhålla sig till tystnadsplikten 

respektive upplysningsplikten?”. Detta visar att studien söker innebörden av dilemmat, det vill 

säga vad skapar det för etiska resonemang och finns det något förhållningssätt som är 

vanligare förekommande än andra? Med detta som argument för den kvalitativa studiens 

kännetecken kan fastslås att en företeelse-, egenskaps- och innebördssökande analys kommer 

att vara aktuell i uppsatsen. 

2.3 Studiedesign 

Uppsatsen består av en explorativ studie, det vill säga undersökningen har gjorts för att 

undersöka ett fenomen utan att ha någon direkt vetskap om hur problemet ser ut i praktiken 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Uppsatsens frågeställning är ”Hur ser revisorer på 

dilemmat i tystnadsplikten kontra upplysningsplikten?” och därför passar den explorativa 

utformningen bra in här, då jag från början inte haft någon specifik föraning om hur resultatet 

eller svaren från respondenter skulle komma att se ut. Vidare görs en explorativ studie med 

fördel på de närmsta berörda parterna (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009), den initiala källan 

till problemet, vilket denna studie gör, det vill säga det empiriska materialet är baserat på 

revisorernas egna åsikter. 

2.4 Respondenter 

Vid val av respondenter har största fokus varit på att det skulle vara auktoriserade revisorer 

med gedigen erfarenhet i branschen. Detta för att öka chanserna att de skulle känna igen 

dilemmat.  Jag har inte heller velat intervjua revisorer från samma byrå, anledningen till att 

jag anser detta vara relevant är för att jag ville minimera den eventuella risken i att revisorerna 

ska ha pratat ihop sig och att det då skulle kunna resultera i fyra olika intervjuer med i princip 

samma svar. 

För att hitta revisorer har jag använt mig av revisionsbolags olika hemsidor där det är relativt 

enkelt att hitta kontaktuppgifter. Därefter har jag skickat ut mail till en stor grupp revisorer i 

Skaraborg, Göteborg samt Stockholm. Dock sammanföll tiden för studien med revisorers 

mest hektiska tidpunkt, vilket gjorde att det var mycket svårt att få tag i respondenter som 

hade tid och intresse att ställa upp.  

Det empiriska avsnittet består av intervjumaterial från fyra olika respondenter. Samtliga av 

dessa är auktoriserade och har alla lång erfarenhet av revisorsyrket. Även om jag från början 

haft förhoppningar om att intervjua ett större antal revisorer, den ursprungliga tanken har varit 

omkring sex respondenter, så vill jag argumentera för att empirimaterialet är fullt dugligt för 

relevant analys, detta eftersom samtliga respondenter faktiskt känner igen dilemmat. Vidare 

representerar urvalet revisorer från både ”The Big Four”, det vill säga de fyra största 

internationella revisionsbolagen (I denna undersökning Pwc och Ernst & Young), Grant 
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Thornton som är en stor firma men som inte innefattas av de största jättarna, samt en lite 

mindre lokal revisionsbyrå. Detta gör att det är en relativt bred spridning och man kan i 

empiridelen se att dessa trots detta har en hel del gemensamma nämnare i form av moraliska 

resonemang och erfarenheter av problemet. 

2.5 Datainsamlingsmetod 

2.5.1 Sekundärdata 

Sekundärdata är information som samlats in och analyserats av andra än forskaren (Eliasson, 

2006). Denna uppsats består av sekundärdata i form av böcker och vetenskapliga artiklar.  

2.5.2 Primärdata 

De data som samlas in av forskaren själv genom kvalitativ eller kvantitativ forskning är 

primärdata (Eliasson, 2006). Denna uppsats presenterar i sitt empiriska kapitel primärdata 

inhämtat och sammanställt av uppsatsens författare. Detta är data från en kvalitativ studie i 

form av intervjuer med revisorer.  

Intervjufrågorna har inte skickats i förväg till respondenterna, anledningen till detta är att 

försöka få så spontana svar som möjligt. Ett argument för att inte ge respondenterna frågorna i 

förväg är att ämnet är relativt känsligt och risken är att om de på förhand vetat hur intervjun 

sett ut hade de kunnat noga förbereda sig hur på bästa sätt ”tassa runt” ämnet.  Jag vill påstå 

att spontana svar mycket väl kan innebära en öppnare dialog där respondenterna inte har tid 

att väga varje ord i förväg. 

Vid intervjuer bör man även ta i beaktning hur en person formulerar sina påståenden, inte bara 

vad han eller hon faktiskt säger (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Med detta i åtanke har 

alla intervjuer spelats in för att på så vis inte missa viktiga kommentarer och nyanser i svaren 

från revisorerna. Innan inspelningarna har jag frågat om lov och alla har varit positiva till det. 

Tiden för intervjuerna har varierat mellan 30 minuter till en timma.  

2.6 Uppsatsens trovärdighet 

I och med det snäva urvalet av respondenter är det möjligt att hävda att trovärdigheten i 

uppsatsen är relativt låg. Då trovärdigheten med största sannorlikhet skulle komma att öka om 

fler intervjuer hade gjorts, det vill säga om studien hade ett större urval respondenter, kan det 

påpekas att en absolut slutsats inte går att dra utifrån intervjumaterialet.  

Dock kan jag argumentera för intervjuernas trovärdighet i sig, med tanke på den 

branscherfarenhet revisorerna har. Respondenternas erfarenheter samt, som nämnts tidigare, 

den spridning mellan stora och mindre bolag som urvalet representerar bidrar till väl 

underbyggt empirimaterial. Vidare är alla revisorer anonyma, vilket har ökat chanserna för att 

de känner en större trygghet till att prata fritt och att svara samvetsenligt. 
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2.7 Analysmetod 

Till skillnad från kvantitativ data som analyseras genom diverse diagram och tabeller, utgår 

en analys av kvalitativt material ifrån meningen bakom detta. Man kan med fördel summera 

det empiriska materialet för att underlätta analysen (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). I 

denna uppsats finns en kort summering av revisorernas åsikter och längst ner under 

empiriavsnittet. Vidare har intervjumaterialet analyserats med hjälp av de teorier som står att 

finna under den teoretiska referensramen. Analysen består även av jämförelser mellan de 

olika respondenternas svar, det vill säga synliggörande av både likheter samt olikheter mellan 

dessa.  
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3. Teorietisk referensram 

3.1 Generell etik 

Landers (2004) hävdar att när folk tänker på professionell etik, professionell skepticism eller 

oberoende är deras värden av detta sammankopplat med yrkets regelverk snarare än 

yrkesgruppens roll i och påverkan av samhället. Han tror att en yrkesgrupps etik styrs av 

regler snarare än grunden av enskilda individers moraliska principer (Landers, 2004). Men 

revisorers enskilda moralska värderingar kan påverka och underlätta deras beslutsfattande i 

situationer där etiska dilemman förekommer. De revisorerna med höga moraliska värderingar 

tycks ofta göra mer oberoende val (Warming-Rasmussen & Windsor, 2003). Det komplexa 

regelverk som revisorer arbetar inom gör att många tappar grundtanken bakom professionell 

etik och bara fokuserar på reglerna i sig. I juni 2002 skrevs en artikel av James Largay 

(”Lessons from Enron”) där han konstaterar att det troligtvis inte finns möjlighet att rada upp 

ett regelverk så brett att det täcker in alla situationer där personer försöker kringgå den rättvisa 

bilden som en bolagsredovisning ska uppvisa (Landers, 2004). 

Dock är det många yrkeskategorier som hellre lägger krut på att ta fram ett regelverk baserat 

på koder, lagstiftning och så vidare, än att ta fram regler utifrån etiska och moraliska 

synvinklar. Jamal och Bowie (1995) föreslår att man kanske hellre borde se till att utforma ett 

ramverk som matchar allmänhetens krav på moraliska aspekter. Ett exempel på en moralisk 

värdegrund som tycks falla i glömska alltför ofta är var revisorers största lojalitet bör ligga, 

många tycks tro att denna bör vara gentemot klienten, dock är detta något snedvridet då 

revisorers professionella etik bör rikta den mot allmänhetens intressen (Landers, 2004). 

Generellt är etik definierat som en systematisk studie av moraliska principer, reflekterande val 

och standarder av rätt och fel uppförande. Professionell etik innefattar, precis som generell 

etik, att göra val baserade på konsekvenser och på alternativa handlingar. (Adams, Malone & 

James, 1995). Barlaup, Drønen & Stuart (2009) tar upp två nyckelfrågor som etik byggs 

kring; ”Vad är det bästa sättet att leva mitt liv?” och ”Vad är det rätta att göra i denna 

situation?”. Ibland finns inte ett rätt sätt och situationen har inget självklart val, detta är ett 

etiskt dilemma.  

Tidigare forskning på etiska problem inom redovisning har generellt undvikit vad som är rätt 

och fel, respektive bra och dåligt. Fokus har istället legat på etiskt och icke-etiskt handlande. 

Flera teorier om etik har blivit identifierade och använda för att lösa etiska dilemman. Två av 

dessa är utilitarism och deontologi (Adams, Malone & James, 1995). 

3.2 Utilitarism 

Detta är en teori baserad på kriteriet av att uppnå det bästa möjliga. Enligt denna princip ska 

man, när man ställs inför ett etiskt problem, avgöra vilka konsekvenser som ska innebära det 

bästa möjliga resultatet för flest möjliga personer. Därav är det därför enligt utilitarister 

acceptabelt att offra en för det större goda. Vad som spelar störst roll är konsekvenserna av 
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handlandet snarare än själva agerandet i sig. Handlingarna har inget direkt värde, förutom då 

man undersöker effekten av vad som följer av dem (Adams, Malone & James, 1995).  

Utilitarismens anhängare skiljer mellan vad som är rätt och vad som är fel. Om en handling 

inte är rätt är den orätt, och vice versa. Om en handling är rätt, har vi inget annat val än att 

utföra den. En handling är rätt om, och endast om det inte finns något alternativ som skulle ge 

bättre konsekvenser. Vi har handlat rätt i en situation om det inte funnits något alternativ som 

hade gett oss bättre följder.  

Det kan finnas flera handlingar som anses riktiga. En handling är endast obligatorisk om den 

anses medföra bättre konsekvenser än de andra. Har alla lika bra följder anses alla vara rätt. 

Man maximerar det goda för att skapa en så bra värld som möjligt. Orätt är en handling som 

utförs trots att det finns andra alternativ med bättre konsekvenser. Vad som avses med bra 

konsekvenser råder det dock delade meningar om. Saker och ting är antingen bra eller dåliga 

beroende på hur de få oss att känna. Det är känslorna hos individer som spelar roll här. Moore 

(1873-1958) har gjort en lista över de tre saker som han anser vara de enda som i sig själva 

anses vara goda. Dessa tre är välbehag, vänskap och estetiskt tillfredsställande. De handlingar 

som är rätt är alltså de som ökar just dessa tre faktorerna i världen (Rachels & Rachels, 2010). 

Den klassiska utilitarismen vill maximera välbefinnande och denna gren kallas hedonistiska. 

Man mäter på en skala hur människor upplever livet på insidan, alltså hur denne själv 

upplever just sin vällust. Man förutsätter här att alla är på en viss nivå av vällust i ett bestämt 

ögonblick. Att mäta vällust är dock svårt att göra. Att maximera mängden välbefinnande är 

vad hedonisterna hela tiden strävar efter. Man mäter bara det positiva värdet, det vill säga 

vällusten. En människas olust är irrelevant i sammanhanget. Man tittar bara på en skala, 

graden av välbefinnande (Rachels & Rachels, 2010). 

3.2.1 Act utilitarism 

Denna gren av utilitarism säger att konsekvenserna av varje individuell handling måste 

utvärderas för sina goda och dåliga effekter, och i en specifik situation. Detta för att en 

speciell handling skulle producera olika konsekvenser i olika situationer.  Konsekvenserna av 

varje val måste sedan analyseras. Resonemang och beslutsprocess följer sedan och baseras på 

värde och troligt utfall (Adams, Malone & James, 1995). 

3.2.2 Rule utilitarism 

Här fokuserar man på de regler som handlingen föregås av. Man strävar dock fortfarande efter 

det bästa möjliga för flest möjliga, utilitarismens huvudsakliga ståndpunkt. Beslutsfattaren 

avgör vilken regel som skulle innebära det bästa möjliga konsekvenserna. Många favoriserar 

denna teori, då man eliminerar processen där man måste utvärdera alla möjliga alternativa val 

(Adams, Malone & James, 1995). 
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3.3 Deontologi 

Denna teori lägger fokus på själva handlingen, till skillnad mot utilitarismen, och en viktig del 

är själva resonemangsprocessen. Den moraliska handlingen är dikterad av en regel. Vad som 

skiljer konceptet från rule utilitarism är att konsekvenserna skulle ha liten, eller ingen alls, 

effekt på det moraliska beteendet enligt rule deontologi-teorin (Adams, Malone & James, 

1995). Etiska beslut är inte rättfärdigade endast utifrån konsekvenserna av dem, det är istället 

själva handlingen i sig som har värde. Värdet av handlingen värderas av motivet för dem, inte 

konsekvenserna. Man skiljer på om motiven är pliktbaserat eller baserat på egenintresse.  

Plikten kan till exempel vara befallande, intuition eller ”socialt kontrakt” skrivet av samhället. 

Ett exempel på det senare är att hålla löften, betala skulder mm. Detta har inget att göra med 

konsekvenser utan något som anhängare av deontologi ser som en självklarhet, en slags plikt. 

Immanuel Kant är en känd filosof som har mycket med deontologin att göra. Den ultimata 

moralen är att söka praktiska resonemang, inte nyttomaximering, konsekvenser eller intuition. 

Det gäller att analysera sina beslut, alla individer ses som likvärdiga och därför bör de etiska 

reglerna vara utformade för att passa allas intresse (Buchholz, 1989). 

Eftersom vi har olika mål och preferenser blir ändå moral någonting objektivt. På grund av 

detta ska moral byggas på principer som alla rationella människor har gemensamt. Individer 

agerar moraliskt rätt när de frivilligt agerar på det sätt förnuftet säger. Viljan att vara 

moraliskt korrekt kommer från det som är allmänt känt. Dessa regler har inga undantag och är 

absolut bindande. Vi ska agera på ett visst sätt vare sig vi har lust eller inte. Vill man vara en 

rationell person är man således bunden till att följa dessa regler (Buchholz, 1989). 

Det finns många som hävdar att man inte kan skilja en handling från dess konsekvenser och 

deontologin har fått stark kritik för sitt synsätt att konsekvenserna är irrelevanta vid moraliskt 

handlande. De moraliska reglerna kan i vissa situationer krocka, exempelvis i frågan om man 

ska berätta sanningen eller vara tyst för att skydda någon. Detta dilemma är svårbehandlat och 

stämmer överens med problemet i uppsatsen. Det finns enligt deontologin inget rätt svar 

(Buchholz, 1989). 

3.4 Yrkesetik 

En organisation bör sträva efter att uppmuntra etiskt beteende. Dock sägs detta inte vara helt 

enkelt, då man kan riskera att omkullkasta ett företag om för mycket tid och resurser läggs på 

detta arbete. Det moraliska arbetet är ju bland annat en fråga om tid, och dagens komplexa 

organisationer kanske inte alltid har denna tid att avvara. Sims tror dock att företag behöver 

gå framåt och arbeta aktivt med etiska frågor, för att utforma en positiv etisk företagskultur. 

(Sims 1992) Det finns ett samband mellan att agera i ett etiskt dilemma och risken att göra 

skada. Revisorer har en tendens att väga in personliga moraliska värderingar när det finns risk 

för att skada klienten (Sweeney, Pierce & Arnold Sr., 2013).  

Det är en vanlig uppfattning att yrkesetik varken kan eller bör skilja sig från allmänna normer 

och etiska begrepp. Alla individer har vissa grundläggande principer och värderingar, vilka är 

i stort sett nödvändiga för att kunna leva, exempelvis omsorg om andra, samt förbud mot våld 
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och så vidare. Men utöver allmän etik finns det yrkesetik, där man bör specificera vilka 

normer som är annorlunda, det vill säga typiska för ett visst yrke. Silfverberg säger att 

yrkesetiken kan ses som en allmän tillämpning av etiska normer med tillägg för 

yrkesspecifika krav. Filosofen Per Bauhn hävdar att yrkesetik kan ge en felaktig bild av 

grundläggande allmän moral. Man ska dock fortsätta utveckla modeller för moraliskt 

handlande inom olika yrkesgrupper (Silfverberg, 1996). 

Vissa studier visar på att en revisors etiska tankesätt ofta är en reflektion av revisionsbyråns 

etiska klimat (Sweeney, Pierce & Arnold Sr., 2013). Dock säger Kung och Huang (2013) att 

den absolut största källan till revisorers yrkesetik är den enskilda individens privata 

värderingar. Vidare säger de att om en revisor har bristande moraliska värderingar hjälper 

knappast lagar och standarder. Enligt Öhman, Häckner, Jansson & Tschudi (2006) är svenska 

revisorers tankesätt och moraliska ställningstaganden relativt lika, eftersom de har mer eller 

mindre samma utbildning, och står ofta inför liknande arbetssituationer. Dessutom arbetar ofta 

revisorer i team och diskuterar svåra dilemman med varandra.   

Det finns specifika teorier och ramverk för olika etiska synsätt, dessa kan till exempel vara 

uppbyggda utifrån att underlätta för allmänheten eller yrkesplikt. International Ethics 

Standards Board (IESB) har samlat fem grundläggande principer en revisor bör förhålla sig 

till för att arbeta med god yrkesetik; integritet, objektivitet, professionell kompetens, 

tystnadsplikt och professionellt uppförande (Barlaup, Drønen & Stuart, 2009). 

3.5 Revisorns roll och förväntningar på revisorer 

En revisor bör ju vara oberoende gentemot sin klient, det vill säga kunna vara opartisk i sitt 

revisionsuppdrag. Detta oberoende sägs vara en av de allra viktigaste aspekterna i revisorns 

yrkesroll, en så kallad hörnsten inom revisionsyrket. Att behålla självständighet kan vara en 

mycket svår uppgift (Gendron, Suddaby & Lam, 2006). Att en revisor håller på sitt oberoende 

är viktigt när stora företag revideras, utan oberoendet finns egentligen ingen direkt mening i 

att låta en utomstående revidera bolaget (Kaplan, 2004). 

Kerler och Killough (2009) har undersökt om det finns något samband mellan huruvida en 

revisor varit nöjd med tidigare arbete hos en klient och dennes företroende till densamma i 

framtida revisionsuppdrag, och vidare om denna tillit kan leda till en högre risk att fel och 

brott går revisorn obemärkt förbi. Resultaten indikerade dock att så inte var fallet, revisorer 

kan enligt denna studie bibehålla en professionell skepticism oavsett tidigare historia med 

klienten.  

Enligt Abdolmohammadi, Fedorowicz och Davis (2009) blir ekonomer ofta utpekade som en 

arbetsgrupp som saknar etik, och hänvisar till Flanagan and Clarke (2007, 488) vilka hävdar 

att det ofta är svårt för revisorer att fatta beslut i etiska dilemman eftersom individers egna 

moraliska dilemman kan skiljas markant från yrkets regler och standarder (Abdolmohammadi, 

Fedorowicz och Davis, 2009). På grund av flertalet bolagsskandaler, såsom WorldCom och 

Parmalat, över åren har revisorer hamnat i blickfånget och deras yrkesetik hårt granskad 

(Barlaup, Drønen & Stuart, 2009). Då revisorer fungerar som ett slags skyddsnät mot 
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ekonomisk brottslighet och felaktigheter i bolags bokföring har de ett stort ansvar gentemot 

allmänheten. Trots detta förekommer det ändå brottslig verksamhet. En revisor måste i alla 

lägen vara objektiv och oberoende. Även om revisorer har regler att förhålla sig till kan dessa 

inte fullt täcka kvalitet och integritet, dessutom förekommer situationer som inte omfattas av 

något specifikt regelverk och i dessa situationer är revisorns yrkesetik mycket viktig (Kung & 

Huang, 2013).  

Revisorsyrket är reglerat med både lagar och standarder, trots detta hävdar Öhman, Häckner, 

Jansson & Tschudi (2006) att yrket är baserat till stor del på revisorns professionella 

bedömningar och talar om ”struktur kontra bedömning” i vilket det förstnämnda innefattar 

exempelvis regelverk och standarder medan det sista handlar om revisorns förmåga att ta 

olika aspekter i beaktning och därav fatta beslut och göra olika bedömningar. Det är vanligt 

att inom branscher som är noga kontrollerade utarbeta tankemönster och standardiserade 

referensramar att utgå ifrån (Öhman, Häckner, Jansson & Tschudi, 2006). 

3.6 Hantering av moraliska dilemman 

I Sverige är revisorn skyldig att undersöka även skatter och rapportera brottslig aktivitet hos 

sina klienter, dock är deras arbete baserat på tystnadsplikt fram till den punkt då de upptäcker 

brott. Vissa anser att revisorer tycks vara mer lojala gentemot klienter snarare än mot 

allmänheten och investerare, detta skulle luta åt att de håller på tystnadsplikten snarare än 

upplyser om brottsmisstankar (Öhman, Häckner, Jansson & Tschudi, 2006). 

Enligt Hassink, Meuwissen & Bollen (2010) så upptäcks de grövsta ekonomiska brotten av 

mindre revisionsbolag, dock följer revisorer från fyra största byråerna i högre mån 

rapporteringsstandarder. Det är mindre vanligt att revisorer tränas noga för hur de ska hantera 

upptäckt av brott bland sina klienter, vilket får Hassink, Meuwissen & Bollen (2010) att 

föreslå att revisorers bristande kunskap om hur man bör gå tillväga när brott upptäcks får dem 

att avstå från att rapportera.   

En orsak till att revisorsyrket ofta blir utpekat som en yrkeskategori som saknar etik är det så 

kallade förväntningsgapet (expectation gap) med vilket menas att allmänheten har orealistiskt 

höga förväntningar på revisorn. Fokus i litteraturen rörande förväntningsklyftor på revisorer 

har varit huruvida revisorer upptäcker felaktigheter och brottslig verksamhet överhuvudtaget, 

det är mindre skrivet om hur revisorer som faktiskt hittar fel och brott faktiskt agerar. 

Naturligtvis har allmänheten krav på att revisorn ska rapportera om alla möjliga brott och fel, 

men även här finns en klyfta i vad som är rimligt att förvänta sig av revisorn, i litteraturen 

kallad prestationsklyftan, (performance gap). Denna kan bero på en rad olika faktorer såsom 

bristande kunskap om hur man ska hantera brott eller brist i oberoendet vilket skapar 

intressekonflikter. Det finns studier som visar på att revisorer struntat i att rapportera brottslig 

verksamhet för att kunna bibehålla sin relation med klienter. Dock finns det relativt lite 

forskning kring hur revisorer hanterar brottslig verksamhet, vilket möjligtvis skulle kunna 

förklaras med att det är relativt ovanligt vilket gör att de studier som faktiskt görs ofta baseras 

på potentiella fall snarare än riktiga händelser (Hassink, Meuwissen & Bollen 2010). En 

revisors rapport om brottsmisstanke kan skada ett bolag oerhört hårt och revisorns rykte kan 
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även den komma att skadas vid en anmälan, vilket gör att dilemmat blir mycket svårhanterat 

(Benson, 2012; Alleyne, Hudaib & Pike, 2013). 

Adams, Malone och James (1995) ställer sig frågan hurivida revisorer alltid utgår ifrån koden 

för att utreda tystnadspliktens dilemma. Eller baseras besluten på moraliska värderingar, det 

vill säga, tar man hänsyn till andra faktorer än regler? Vidare utreder de om dessa två, det vill 

säga moral och regler, kan kombineras. Gällande de etiska aspekterna har de undersökt två 

möjliga moraliska synsätt, utilitarism och rule deontologi.  

Om revisorn skulle tillämpa utilitarism skulle detta innebära att varje individuell situation 

rörande klient-tystnadspliktinformation vara utvärderad för att se om det skulle vara mer 

moraliskt rätt att avslöja informationen än om han/hon skulle hålla sig till tystnadsplikten. 

Tystnadsplikten skulle bara följas om detta innebar de bästa möjliga konsekvenserna för flest 

antal personer.  

Skulle revisorn istället agera enligt rule deontologi skulle han/hon följa reglerna i alla lägen 

och under alla omständigheter gällande klientinformation och tystnadsplikt. Här tar författarna 

inte upp problematiken i att även upplysningsplikten är lagstadgad.   

Deras resultat kan hänvisas till Rule utilitarism. Dessa resultat innebär, enligt Adams, Malone 

och James (1995), att revisorer inte tar största möjliga hänsyn till moraliska värderingar. Dock 

påpekar forskarna att detta är en relativt liten studie och detta bör tas i åtanke vid jämförelser 

av deras resultat. Vidare sägs det att revisorer bör ta större hänsyn till etik och kriteriet av det 

”bästa möjliga goda” i sitt arbete. När revisorer står inför ett val är beslutsprocessen ofta en 

konflikt mellan deras ansvar gentemot investerare och andra intressenter, respektive ansvaret 

mot klienten. Att lösa etiska dilemman på ett passande sätt sägs vara beroende av en revisors 

förmåga att kunna uppfatta en professionell etisk kod.   

Det finns situationer där man är tvungen att handla på ett visst sätt, detta benämns av diverse 

moralfilosofer som det ”naturligt onda”, det vill säga något som naturligt måste ske. Det har i 

princip samma etiska status som sjukdomar och naturkatastrofer, alltså det går inte att 

undvika, även om ingen önskar dem. Det är ingen viljestyrd handling, trots att det naturligt 

onda i många fall orsakar människor lidande (Brytting, 2005). 
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I analysen kommer empiridelen i första hand jämföras med hjälp av teorin kring utilitarism 

och deontologi för att söka svar på hur de moraliska tankebanorna kring dilemmat går. Nedan 

följer en kort summering av huvuddragen i respektive moral-teori. 

 

Utilitarism; tre ingredienser som anses vara centrala 

1) En handling ska alltid bedömas utifrån följderna av denna, allt annat är irrelevant. 

2) Konsekvenserna bedöms enbart efter hur stor mängd lycka handlingen har skapat.  

3) Allas lycka ses som likvärdig, oavsett relationer, social status med mera (Rachels & 

Rachels, 2010). 

 

Deontologi; tre kriterier för att en handling ska vara moraliskt rätt 

1) Den ska vara möjlig att göra universell, det vill säga det som är moraliskt rätt för en 

person, måste vara det för alla. Ett exempel på detta är att oärlighet skulle ju aldrig kunna bli 

moraliskt rätt för alla, universellt, även om det skulle vara det för en enstaka person. 

2) Respektera rationella individer, en handling är etiskt korrekt så länge man inte trampar på 

någon annan för att själv nå sina mål. Man ska alltså respektera andra individer. Folk ska bli 

behandlade med respekt samt ha sina rättigheter, man får inte offra någons rättigheter även 

om detta skulle öka allmänhetens välfärd. Här skiljer sig deontologin starkt från utilitarismen 

som förespråkar idén om att offra en för det större goda. 

3) Respektera individers självständighet, en handling är moraliskt rätt om denna handling 

respekterar individers valfrihet, det vill säga man ska behandla alla lika och man får inte 

tvinga någon till någonting. Alla personer har moralisk värdighet och bestämmer själva över 

sina handlingar och beslut. En självständig person är fri från omvärldens kontroll och 

bestämmer därför själv över sitt liv. (Buchholz, 1989) 
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4. Empiri  

Respondenter 

R1 är auktoriserad revisor och har över 20 års erfarenhet av revisionsyrket. Han arbetar i 

Stockholm hos Grant Thornton. 

R2 arbetar på Revisorscenter i Skövde, han är auktoriserad revisor och har ca 14 års 

erfarenhet i branschen. 

R3 är anställd hos PricewaterhouseCoopers (PWC) i Göteborg, han är auktoriserad och har 

över 15 års erfarenhet som revisor.  

R4 arbetar på Ernst & Young i Skövde, han är auktoriserad revisor med över 10 års 

erfarenhet. 

4.1 Tystnadsplikten 

R1 säger att tystnadsplikten i sig är något extremt viktigt, man får absolut inte yppa något om 

sina klienter till någon utanför bolaget. Dock tror han att detta är ganska vanligt, att revisorer 

pratar om sina klienter utanför arbetet. Han säger att i och med tystnadsplikten bör kunden 

kunna känna sig trygg i sin relation till revisorn. Vidare säger han att han tror att de flesta 

klienter känner sig trygga i att inte bli utpekade för bokföringsbrott eller penningtvätt eller 

liknande, något som troligtvis grundas i att de allra flesta faktiskt har rent mjöl i påsen.   

Enligt R4 är tystnadsplikten rejält strikt och han nämner som exempel att man på bolagets 

stockholmskontor har låsta sektioner mellan olika avdelningar, han nämner dock inte hur det 

egentligen ser ut på hans egen byrå i Skövde men säger att tystnadsplikten är något som man 

som revisor ständigt bör ha i åtanke, inte minst utåt mot allmänheten. 

Gällande tystnadsplikt revisorer emellan säger R1 att den finns, men är inte alls lika strikt som 

utåt bolagets väggar. Vissa situationer kräver av revisorn att man konsulterar en annan 

revisor, i dessa situationer kan denne då lita på att den andra revisorn har tystnadsplikt och 

informationen läcker såldes inte ut ur bolaget. Vid revision av börsnoterade bolag säger R1 att 

informationen kan vara extra känslig, dessa uppdrag behandlas därför ofta av revisorsteam. I 

och med detta har revisorerna alltid någon att bolla idéer med och bolagets information 

stannar inom det speciella teamet.  

På firman där R2 arbetar gäller tystnadsplikten byrån som helhet, information kan således 

delas kollegor emellan men läcker inte utanför firmans väggar. Han noterar dock att det inte 

är särskilt snyggt att sitta och diskutera klienters känsliga information på fikarasten. Men du 

som revisor har en skyldighet att diskutera olika dilemman med kollegor, för att på så vis 

kunna göra en välgrundad bedömning. 

Även R4 säger att vid konsulterande med en revisorskollega kan man lita på att informationen 

stannar inom byråns väggar, dock anser han att man inte bör nämna det reviderade bolagets 

namn.  
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Samtliga revisorer är ense om att man bör ta hjälp av kollegor när man utreder ett yrkesetiskt 

dilemma.  

R1 hävdar att om det vore tillåtet för revisorer att ha personliga relationer till sina klienter 

hade troligtvis fler revisorer hållit på tystnadsplikten i större utsträckning än idag. Men 

eftersom lagen kräver ett oberoende mellan klient och revisor så aktar sig revisorer noga för 

att hamna i någon närmare relation med sina kunder. Han tror att oberoendet är en mycket 

viktig faktor för att bibehålla förtroendet från allmänheten i utövandet av revisionsyrket.  

4.2 Upplysningsplikten 

När lagen om upplysningsplikt kom, år 1999, var det en del diskussion revisorer emellan. 

Generellt sett var revisorer negativt inställda till lagen. Man var framförallt rädd att denna 

skulle komma att sabotera förtroendet från klienterna och att dessa inte skulle vara lika öppna 

som tidigare. R1 tyckte att det till en början handlade om att man hade svårt att veta hur man 

egentligen skulle förhålla sig till lagen. Men idag har den satt sig och man blir allt duktigare 

på att hantera frågor kring upplysningsplikten. Inte heller upplever han att förtroendet från 

kunderna ändrats.  R3 säger sig inte ha märkt någon större skillnad, men påpekar att det var ju 

ändå tretton år sedan lagen trädde i kraft. Dock minns han att det var en viss debatt kring det, 

precis som R1 nämnt ovan. R4 vill påpeka att en revisors uppgift inte är att aktivt söka efter 

brott och nämner ett citat han fastnat för; en revisor ska varken vara en knähund eller 

blodhund, men däremot en vakthund.  

I lägen där man stöter på tveksamheter kan revisorn trycka lite extra på sin 

anmälningsskyldighet och R1 tar upp ett exempel där små företag belastar företag med privata 

kostnader. I ett scenario där man som revisor upptäcker detta kan man upplysa klienten om 

kravet man har som revisor, just att anmäla saker som detta och att det faktiskt ses som 

brottsligt. Kunden är då oftast väldigt snabb med att korrigera detta. Dock vill han 

understryka att det bara är i extrema fall han använder sig av upplysningsplikten för att lägga 

extra tyngd bakom sina ord. Han upplever att en revisors auktoritet i sig är så pass stor att 

detta ofta är onödigt. 

4.3 Etik och moral 

För att gå så långt som att anmäla en brottsmisstanke tycker samtliga revisorer att man bör 

vara hyggligt säker på sin sak. Specifikt vad de menar med hyggligt säkra ges ingen exakt 

beskrivning av. R1 menar att de flesta säkerligen vill göra en egen liten utredning innan man 

skickar ärendet vidare. Någon slags procentsiffra (på hur säker man bör vara) vill han inte ge, 

men säger att relativt säker bör man vara.  

R2 säger sig hellre vilja fria än fälla, kan han undvika att anmäla gör han gärna det. Vidare 

säger han att detta gäller även vid oren revisionsberättelse, risken är så pass stor att man 

skadar bolaget. Visst kan det finnas fel, men att skadan du åsamkar bolaget ändå är större än 

själva felet i sig. Naturligtvis finns felaktigheter där du inte har något annat val än att skriva 

orent, men är felen av mindre karaktär kan man som revisor oftast nöja sig med att lämna 
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erinran eller att skriva till styrelsen om saken. Det gäller att hela tiden bedöma graden av 

väsentlighet, även gällande brottsmisstanke. Han tror att en anmälan i sig, även om denna inte 

skulle leda till vidare utredning, ses som allvarligt. Man sätter liksom igång processen redan 

vid anmälan och detta bara i sig kan göra stor skada på det reviderade bolaget. Han tror på att 

ha en öppen dialog med kunden där du hela tiden delger dina synpunkter och inte minst 

misstankar om brott.  

Att någon revisor felaktigt skulle ha brutit mot tystnadsplikten, det vill säga anmält 

brottsmisstanke som sedan visat sig vara felaktig, håller R1 för osannolikt. Detta för att han 

tror att de flesta, precis som han, inte skulle anmäla förrän de vara tämligen säkra på sin sak. 

Han nämner att kanske är det så att revisorer rentav är lite väl försiktiga vad gäller anmälan 

om brott, kanske finns det många brott som aldrig uppdagas? R4 tror att man rentav skulle 

kunna dubblera fallet anmälningar, men att i flertalet fall kanske revisorerna känner att de inte 

har tillräckligt på fötterna. Han säger att man vill vara mer än femtio procent säker, inte bara 

för klientens skull utan även av egenintresse. Att anmäla kan få konsekvenser även för 

revisorn själv.  

R4 menar att det finns en risk i att revisorn värderar sina klienter utefter exempelvis storleken 

och arvodet, vilket kan leda till att det är olika svårt att anmäla samma typ av brott men i olika 

bolag. Det är således viktigt med revisorns oberoende och inte minst dennes integritet. 

Gällande revisionsberättelser säger han att många revisorer även kan vara för snabba med att 

skriva orent, för att på så sätt ”skriva av sig” ansvar och ha ryggen fri. Detta, hävdar han, 

handlar om både omdöme och erfarenhet. R2 tycker däremot inte att det finns någon skillnad i 

attityden gentemot kunden beroende på vem denne är. Ansvaret är ju hur som helst detsamma. 

Skillnaden består för honom snarare i hur påpekanden läggs fram, eftersom det faktiskt är 

människor de arbetar med. Här håller R4 med, han använder talesättet att tala med bönder på 

bönders vis och med lärda på latin. Det vill säga anpassa kritiken till personen den riktar sig 

till för att få en så bra kommunikation som möjligt. R1 upplever att det är stor skillnad mellan 

att revidera ett ägarlett eller ett publikt företag. I revisionsarbetet med ett publikt bolag måste 

man väga sina ord noga och se till att information hamnar hos rätt personer. Även här är det 

viktigt hur man framför sin kritik. Han noterar dock att oavsett hur känsligt ett bolag är för 

kritik kan man ändå inte avstå från att framföra denna.  

4.4 Hantering av det etiska dilemmat 

R1 säger att just dilemmat i huruvida man ska upplysa brottsmisstankar inte kommer upp 

särskilt ofta. Hans firma har stränga client-acceptance procedurers, det vill säga att klienter 

kollas noga upp innan man åtar sig ett nytt uppdrag. Han säger att byrån ställer höga krav på 

sina klienter och att de bedriver seriös verksamhet, samt att med hjälp av vad han anser vara 

noggranna kontroller hamnar de således inte ofta i dessa situationer. Visst finns alltid risken 

ändå, även fast bolaget drivs av seriösa och ärliga människor och i dessa situationer handlar 

det nog främst om skattebrott eller bokföringsbrott. Han tror att de flesta revisorer har det i 

ryggraden, hur de ska agera när dessa situationer uppstår.  
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R2, som arbetar på en mindre revisionsbyrå, säger sig vara trygg i att han alltid kan få hjälp av 

FARs jurister om dilemmat skulle komma att uppstå. Dock poängterar han att scenariot är så 

pass sällsynt att han ser det som ett relativt litet problem. På en stor byrå, som R4 arbetar på, 

finns alla resurser inom firman, de olika staberna har resurser och kunniga människor, såsom 

en riskkontrollfunktion och affärsjurister. Han säger sig alltid veta vart han ska vända sig om 

problemet uppstår. R3 tror att de flesta brotten begås i de lite mindre bolagen, han säger sig 

själv ha förmånen att arbeta främst med stora bolag och löper således mindre risk att stöta på 

brottslig verksamhet.  

R2 har under sin 14 år långa revisorskarriär anmält ett enda brott. Han var då relativt osäker 

på huruvida han skulle anmäla eller inte, det var enligt hans bedömning inte fråga om något 

direkt uppsåt utan berodde mest på att bokföringen i sig var i dålig ordning. Det rörde sig om 

bokföringsbrott och han diskuterade fallet med åklagarmyndigheten, som prioriterade bort 

fallet som inte ansågs ha någon större relevans. Således utreddes inte fallet vidare och genom 

vägledning av FARs jurister kom han fram till att det rätta var att skriva en oren 

revisionsberättelse. Han understryker att man i dessa situationer bör ta hjälp av både kollegor 

och jurister.  

Ett klart exempel på en situation där R4 skulle anmäla brottsmisstanke är om han skulle 

misstänka penningtvätt. Han säger som exempel som han skulle revidera ett bolag där det helt 

plötsligt skulle strömma in pengar utan giltig förkaring var dessa kom ifrån, i ett sådant 

scenario skulle han direkt misstänka penningtvätt. Ett annat exempel han på rak arm kan ge 

skulle vara om han som revisor i ett bolag med spridda aktieägare skulle märka att vissa ägare 

skor sig på de andra ägarna. Som exempel på detta skulle kunna vara att någon börjar sälja ut 

tillgångar ur bolaget. Detta skulle innebära att likabehandlingsprincipen sätts ur spel. 

R1, som även han arbetar på ett större bolag och varit revisor i över 20 år, har anmält 

brottsmisstanke endast två gånger. Båda gångerna har det varit frågan om bokföringsbrott. 

Vid det ena tillfället fick han helt enkelt inte in någon bokföring och vid det andra hittade han 

en hel del felaktigheter vid revision av en advokat som försatts i tvångslikvidation. Det senare 

fallet visade sig få en snabb avskrivning då advokaten i fråga avlidit. Första fallet, bolaget helt 

utan bokföring, hade redan börjat utredas av ekobrottsmyndigheten som långt tidigare fått in 

anmälningar på bolaget.  

R1 tycker att det kan vara svårt att veta någon precis gräns vad gäller bokföringsbrott och 

känner sig trygg med att ha bra stöd från de interna funktioner som finns på firman han 

arbetar för. Vid brottsmisstanke finns möjlighet att prata med en risk manager. R4 säger att i 

alla stora företag finns så kallade chain of commands, det vill säga specifika steg man bör 

följa i dessa typer av ärenden. Standard för hans bolag är att ärenden av brottslig karaktär 

skickas till deras QRM avdelning (Quality Risk Management), men innan dess samlar 

revisorn noga information och dokumenterar väl. Det finns ingen som sitter själv och 

laborerar med dessa frågor. R1 säger att det är väldigt obehagligt att behöva skicka iväg ett 

ärende, det vill säga anmäla en klient. Som revisor har man ett visst förtroende från 

bolagsägare och det vill man förvalta på bäst sätt.  
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Sammanfattning 

Gällande tystnadsplikten uttrycker både R1 och R4 att denna är extremt viktig. R1 och R2 

anser att tystnadsplikten dock är allra viktigast utåt bolagets väggar och de talar om att det i 

flera lägen går att tala om olika fall revisorer emellan. 

Både R1 och R4 minns att när lagen om upplysningsplikt kom var det viss debatt kring detta, 

men idag anser de båda att man som revisor har lärt sig hantera dessa frågor. R4 påpekar att 

det inte handlar om att aktivt söka efter brott. R1 vill också framhålla att man som revisor kan 

använda sig av upplysningsplikten för att lägga extra tyngd bakom sina ord och på så vis få 

viss auktoritet med hjälp av denna. 

Gällande beslut om att anmäla brottsmisstanke är samtliga överens om att man bör vara 

relativt säker på sin sak först. R2s måtto tycks vara att hellre fria än fälla, både han och R4 

talar om att det troligtvis finns ett mörkertal, det vill säga de tror att det finns många fall där 

revisorer är väl försiktiga och R4 talar till och med om möjligheten att dubblera antalet 

anmälningar. Det talas även om egenintresset i dilemmat, samt att det kan ligga en tyngdpunkt 

i vilken typ av klient det rör sig om (storlek på arvode exempelvis). I kontrast till detta menar 

R2 och R4 att skillnader mellan bolag först och främst visas i att man talar med klienter på 

olika sätt (hur man lägger fram kritik exempelvis), snarare än bedömer etiska dilemman olika. 

R1 anser att dilemmat är ovanligt eftersom de opålitliga företagen sållas bort i och med de 

stränga client-acceptance-proceures.  Samtliga revisorer har bara stött på dilemmat ett fåtal 

gånger. De ger dock exempel på fall då de skulle anmäla och dessa är solklara potentiella fall 

då brott begås. 
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5. Analys 

5.1 Etik 

Alla respondenterna är överens om att man bör ta hjälp av kollegor när man utreder ett 

yrkesetiskt dilemma, R1 säger att på hans byrå arbetar man ofta i revisorsteam. Med ett så tätt 

samarbete, vilket tycks vara mer regel än undantag just vid moraliska dilemman, tycks 

sannorlikheten att revisorers etiska tankemönster ska färgas av varandra. Sweeney, Pierce & 

Arnold (2013) anser att en revisors etiska ställningstaganden ofta speglar revisionsbyråns 

moraliska klimat. Detta känns inte som en omöjlighet eftersom revisorerna i undersökningen 

alla talar om stödet och samarbetet med andra revisorer inom byrån vid moraliska dilemman. 

Dessutom säger R1 att han ofta känner sig osäker på var gränsen går och då tar hjälp av 

interna stödfunktioner, vilket låter som om hans egna moraliska värderingar inte ges fritt 

spelrum.   

Å andra sidan kan man ju vända på det och hävda att samarbetet innebär att flera olika etiska 

synsätt tas i beaktning. Kanske är det så, som Kung & Huang (2013) hävdar, att revisorers 

olika privata värderingar speglar deras yrkesetik. Exempelvis säger alla respondenterna att vid 

en eventuell brottsanmälan vill man vara tämligen säker på sin sak och R1 hävdar att många 

säkerligen vill göra en egen liten utredning först, detta motsäger R4s konstaterande, att ingen 

revisor sitter ensam och laborerar med etiska dilemman. Samtidigt säger R1 att på hans firma 

finns tystnadsplikt revisorer emellan men att denna inte alls är så pass strikt som utåt bolagets 

väggar, varför skulle det då vara nödvändigt för en revisor att ensam bolla med dilemmat när 

hjälp finns att tillgå? Detta stödjer R4s påstående att ingen ska behöva sitta ensam med dessa 

frågor, då man kan ta hjälp av kollegor utan bryta mot byråns regler. 

Kanske kan man tala i termer av ”Vad kom först, hönan eller ägget?”, det vill säga 

revisionsbyråers gemensamma yrkesetik kanske bygger på varje revisors enskilda etiska 

resonemang som blivit kontorets allmänna principer med hjälp av samarbete. Däremot ges 

väldigt få exempel på etiska tankegångar under intervjuerna och de pratar mycket om stöd 

från interna funktioner. Även om lite etiska resonemang är tydliga i intervjuerna med 

revisorer så är deras åsikter överlag mycket lika varandra. Till exempel deras övertydliga 

prioriteringar av klienter i förhållande till intressenter. Det vill säga deras filosofi om att i alla 

lägen hellre vilja fria än fälla.  

Vidare kan man då fundera över om detta handlar om klienternas bästa eller om det är av 

egenintresse, för visst är det så att revisorer i allra högsta grad är beroende av sina kunder, 

precis som vilken annan bransch som helst, så i förlängningen kan det vara fråga om att rädda 

sitt eget skinn? Att låta småfel passera för att behålla stora klienter. R4 säger exempelvis att 

det finns en risk för att revisorer värderar klienter utifrån storlek på både kunden som företag 

och kontraktets arvode, detta skulle ju absolut kunna stödja påståendet att revisorer har ett 

tydligt egenintresse. Han säger klart och tydligt att denna värdering kan ge upphov till att det 

är olika svårt att anmäla samma typ av brott beroende på just denna faktor. Adams, Malone & 

James (1995) talar om utilitarismen där det är fullt acceptabelt att offra en för det större goda. 
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Som tidigare nämnt ovan finns en viss prioritering mot att fria gentemot att anmäla eventuella 

brott, vilket vi här leker med tanken skulle kunna baseras i mångt och mycket på egenintresse, 

detta egenintresse kan då beskrivas som raka motsatsen till vad Adams, Malone & James 

(1995) redogör för då revisorer tycks vara benägna att offra den stora massan för att själva 

åtnjuta de goda konsekvenserna av en handling, vilket i detta fall skulle vara att slippa 

eventuella negativa konsekvenser av att felaktigt anmäla en klient.   

5.2 Revisorns roll 

R1 medger att han tror att om det vore tillåtet för revisorer att ha personliga relationer med 

sina klienter skulle detta troligtvis medföra att fler revisorer höll ännu hårdare på 

tystnadplikten. Lojalitet till personliga kontakter är kanske ännu större än yrkesmässiga. 

Därför är oberoendet troligtvis en mycket viktig ingrediens i revisorers arbete. Utan 

oberoendet kanske fler brott aldrig skulle komma att uppdagas. Är det så att eftersom R1 

medger att fler revisorer skulle kunna ha ett närmare förhållande till klienter är det troligtvis 

regler, och inte yrkesetik som håller revisorer oberoende? Det låter på R1 som att detta är 

något som han skulle ha föredragit om det var tillåtet. Gendron, Suddaby & Lam (2006) 

beskriver oberoendet som en hörnsten inom revisionsyrket och enligt Kaplan (2004) finns 

ingen direkt mening med att låta en utomstående revidera ett bolag om tystnadsplikten inte 

följs. Dock medger Gendron, Suddaby & Lam (2006) att det kan vara en tuff uppgift att 

bibehålla oberoendet i alla lägen. Huruvida det är svårt att hålla på oberoendet eller inte talar 

R1 inte om, utan säger enbart att ett regelverk som tillät personliga relationer till klienter 

skulle enligt honom vara att föredra. Detta kan ses som problematiskt med tanke på att 

oberoendet beskrivs enligt teorin som något så oerhört viktigt.  

Upplysningsplikten har funnits sedan 1999 och när den först kom var flera revisorer rädda att 

denna skulle komma att sabotera relationer mellan revisorer och reviderade bolag. Frågan är 

om den har kommit att stärka intressenters förtroende för revisionsyrket? Som tidigare nämnt 

tycks revisorers förhållande till klienter väga otroligt tungt, men man kan fråga sig om dessa 

värderingar lyser igenom till andra intressenter? Iså fall skulle effekten kunna vara att dessas 

förtroende för revisorer är relativt lågt. Det blir på något sätt som en variant av utilitarismen 

som Adams, Malone & James (1995) talar om, eller kanske snarare omvänd utilitarism, där 

den stora massan är de som offras för att rädda skinnet på de som revisorerna själva anser vara 

de viktigaste, det vill säga klienterna, eller i förlängningen kanske till och med revisorerna 

själva?  Hur som helst, samtliga revisorer är ändå ense om att i slutändan kom inte mycket att 

förändras i och med lagen. Kanske beror detta på att det är så pass ovanligt att stöta på 

brottslig verksamhet att man helt enkelt sällan behöver befatta sig med lagen om 

upplysningsplikt och därför är lagen inte så stor del av revisorers vardag. Fast om mörkertalet 

för brottslig verksamhet är så pass stor så är det kanske snarare så att revisorer själva valt att 

ingen stor förändring hänt i och med denna? 

R1 medger att han i vissa lägen har använt upplysningsplikten för att lägga extra tyngd bakom 

sina ord, men säger samtidigt att detta oftast inte är nödvändigt eftersom revisorer i allmänhet 

har ett så pass stort inflytande i alla fall. Hur som helst skulle man kunna resonera kring 

huruvida detta handlar om utilitaristiska/anti-utilitaristiska tankar, att revisorn väljer att bara 
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”hota” med upplysningsplikten och således slippa anmäla, överlag tycks ju den allmänna 

åsikten vara att in i det sista undvika anmälan. Hela den mentaliteten stämmer faktiskt in på 

någon slags omvänd utilitarism i form av att se mellan fingrarna för att skona det reviderade 

företaget. Utilitarismens huvuddrag är ju att få ut bästa möjliga konsekvenser för flest möjliga 

(Adams, Malone & James, 1995), den stora massan av intressenter bör enlig denna teori vara 

den målgruppen man vill sträva efter att hålla nöjda. Man skulle kunna fundera över hur 

många som i det långa loppet skulle dra fördel av att fel och brott passerar på grund av 

revisorns rädsla för att anmäla, externa intressenter är troligtvis en större grupp och att fel 

passerar är ju knappast i deras intresse, alltså skulle det kunna motsäga utilitarismen som 

strävar efter mest möjlig nytta för flest möjliga individer (Rachels & Rachels, 2010). För om 

man egentligen tänker på det, vilka tjänar egentligen revisorer? Klienter eller intressenter? 

Själva beskrivningen av revisorsrollen, det vill säga deras rolla att säkerställa att finansiell 

information som lämnas till intressenter är korrekt, visar tydligt att revisorer bör tjäna 

intressenter. Visst måste väl huvudsyftet då vara att skydda dessa? Det är dock enligt Landers 

(2004) vanligt förekommande att man luras att tro att revisorers lojalitet bör ligga hos klienten 

snarare än hos allmänheten. 

5.3 Förhållande till- och förtroende från klienten kontra allmänheten 

Eftersom R1 säger att de har stränga client-acceptance-procedurers och R3, som arbetar på ett 

stort revisionsbolag, säger att deras klienter är så pass pålitliga kanske detta faktiskt i viss mån 

försvagar deras omdöme, eftersom de redan har så pass stort förtroende. Enligt Hassink, 

Meuwissen & Bollen (2010) så upptäcks de grövsta ekonomiska brotten av mindre 

revisionsbolag, vilket visserligen stödjer R3s påstående. Men frågan är om man verkligen kan 

hävda så tvärt att det är så. Dessa client-acceptance procedures som han säger att de stora 

bolagen har, kanske inte bara skapar en trygghet i att informationen är korrekt, utan kanske 

snarare det omvända? Det vill säga att i och med revisorers trygghet från början, alltså att i 

och med kontrollerna vet de att klientera har rent mjöl i påsen, gör att de blir lite mindre 

skärpta? 

Respondenterna tycks ha en slags rädsla för att stöta sig med sina klienter, men inte en enda 

har talat om allmänhetens granskande ögon. R1 säger att i och med tystnadsplikten kan 

klienten känna sig trygg, men när lagen grundades var det troligtvis med tanken om att skydda 

intressenter (inte minst aktieägare) från brott, det vill säga att de ska kunna känna sig trygga. 

Det är intressant med tanke på att revisorers rykte ändå bör ligga även någonstans i 

allmänhetens ögon, med tanke på den ovan nämnda rollen revisorer har, det vill säga att 

säkerställa tillförlitligheten i finansiell information för intressenter. Idealet för etiska 

värdegrunder här borde således höra till utilitarismen, alltså att den stora massan kan lita på 

att deras bolag är hederliga. Men, som sagt, detta verkar ju inte riktigt vara fallet och för 

tanken till revisorers motiv till att i alla lägen hålla sig väl med klienter.  

Visst tjänar revisorer bolagen, men å andra sidan tjänar ju inte minst bolags arvoden 

revisionsbolagen. Detta stöds av R4, som klart och tydligt säger att man överväger in i det 

sista att anmäla även av egenintresse, då en anmälan kan ha konsekvenser även för revisorn. 

Dessa konsekvenser skulle kunna vara av rent monetära grunder, det vill säga man är rädd för 
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att förlora en klient och således arvodet från denna. Det skulle även kunna tolkas såsom 

revisorer är rädda om sitt rykte, alltså att en felaktig anmälan skulle sprida dåligt rykte hos 

övriga klienter och dessa kanske skulle bli misstänksamma mot revisorn. Enligt Hassink, 

Meuwissen & Bollen (2010), struntar revisorer ofta i att anmäla för att kunna behålla god 

relation till sina klienter. Detta känns relativt förenligt med den aktuella studien. 

Den trygghet revisorerna vill ingjuta hos reviderade bolag kan hänvisas till rule utilitarism, då 

det är själva regeln i sig, det vill säga tystnadsplikten, som strävar efter goda konsekvenser i 

form av trygghet och tillit (Adams, Malone & James, 1995). 

R1 säger att om det hade varit tillåtet att ha nära relationer till sina klienter hade troligtvis fler 

revisorer hållit på tystnadsplikten. Detta kan tolkas som att lojaliteten i tystnadsplikten utgår 

från relationer snarare än yrkesetik. Det borde i en perfekt värld inte ha någon betydelse, 

menar han då att fler revisorer idag väljer att anmäla brottsmisstanke än att hålla på 

tystnadsplikten? Eftersom R4 hävdar att det troligtvis skulle gå att dubblera fallet anmälningar 

skulle man ju då kunna tolka detta som att dessa revisorer (det vill säga femtio procent av de 

som upptäcker brott, men väljer att inte anmäla) har en opassande nära relation till sin klient? 

Detta är en möjlig teori om man sammanlänkar R1s konstaterande att det finns en högre 

lojalitet till tystnadsplikten vid närmare band med klienter samt R4s påstående att det finns ett 

stort mörkertal.  Men man måste också ta hänsyn till att det troligtvis inte finns många 

konkreta exempel på det förstnämnda, det vill säga R1s teori om hur revisorer skulle bete sig 

utan kravet på oberoende, eftersom detta är strängt förbjudet och således kan man egentligen 

bara fundera på hur detta skulle te sig. Därför säger det kanske mer om just R1 än om 

revisorer i största allmänhet. Å andra sidan finns ju oberoendet lagstadgat av en anledning, 

vilket skulle kunna stödja hans påstående.  

Hur som helst är det väldigt intressant att både R1 och R4 tror att så pass stor del av revisorer 

i Sverige väljer tystnadsplikten framför anmälningsplikten. Detta läser jag ut ur deras 

påstående om att det finns ett mörkertal av brott som enligt R1 och R4 går obemärkta förbi, 

samt att antalet anmälningar skulle kunna dubbleras. Eftersom de säger detta så självklart, har 

de då sett typexempel på detta? Eller kanske de själva har valt att hålla på tystnadsplikten 

även om de innerst inne vetat att de borde anmält? Påståendet att man skulle kunna dubblera 

antalet anmälningar tolkar jag som att de anser att dessa fall borde anmälas. Visst skulle de 

själva aldrig sitta i intervju och berätta om egna upplevelser då de borde ha anmält, men inte 

gjort det.  

5.4 Tystnadsplikten kontra upplysningsplikten 

Något som är gemensamt för alla revisorerna är att de alla värdesätter tystnadsplikten högt 

och ser det som något nödvändigt för att kunna hålla en professionell relation till kunder och 

samtidigt ha ett förtroende från allmänheten. Dock finns det en skillnad i deras tolkning av 

tystnadsplikten; medan R1 säger att tystnadsplikten egentligen är mest strikt utåt allmänheten 

och R2s byrå anser att tystnadsplikten gäller byrån som helhet, menar R4 att tystnadsplikten 

är något extremt viktigt och som man alltid bör tänka på. Han nämner dock som undantag att 

man kan prata med andra revisorer i vissa specifika fall, men utöver det kan hans inställning 
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tolkas som att tystnadsplikten i mångt och mycket även bör gälla mellan kollegor. Som 

tidigare nämnt anser de alla hur som helst att revisionsyrket är byggt kring tystnadsplikten och 

att detta är något extremt viktigt, ur ett etiskt perspektiv tycks detta stämma överens med det 

deontologiska synsättet eftersom inget specifikt hänsynstagande egentligen görs för vad 

konsekvenserna av tystnadsplikten egentligen är eller blir (Adams Malone & James, 1995). 

Hänsyn till konsekvenser av handlande, det vill säga någon form av utilitarismen (Adams 

Malone & James, 1995; Rachels & Rachels, 2010) kommer först in i bilden gällande 

upplysningsplikten, dock inte så som regeln tycks lämpad för, det vill säga att intressenter ska 

känna en trygghet i och med denna lag, utan fokus är fortfarande på klientens bästa och denna 

strävan att slippa handskas med anmälan om brott. Detta uttrycks tydligt i R2s åsikt att kan 

man undvika att anmäla gör man gärna det. Han pekar inte på något specifikt fall utan 

värderar klientens förtroende i största allmänhet högre. Dessutom påstår R1 att scenariot där 

revisorer felaktigt brutit mot tystnadsplikten är osannorlikt därför att han tror att de flesta, 

precis som han själv, vill vara väldigt säkra på sin sak. Här kan man faktiskt få en viss 

uppfattning om begreppet relativt säker på sin sak, då han skriver under på att det är högst 

osannorlikt att fenomenet felaktigt brutit mot tystnadsplikten ens förekommer. Alltså, man 

skulle kanske i princip kunna likställa begreppet relativt säker med helt säker i 

sammanhanget? 

R2 säger att på grund av risken att skada ett bolag vill han i största möjliga mån undvika även 

oren revisionsberättelse. Han säger att felet i sig faktiskt kan vara mindre än skadan bolaget 

lider av oren revisionsberättelse. Här tar R2 på sig ett stort ansvar och detta kan diskuteras hur 

etiskt det egentligen är att låta fel passera med motivet att bolaget eventuellt kan lida, det 

ligger ju trots allt i intressenternas intresse att en redovisning är korrekt och med största 

sannorlikhet är detta något man bör kunna ta som en självklarhet, det vill säga att revisorer 

anmärker på felaktigheter, eftersom detta är deras huvuduppgift. Man kan ställa sig frågan om 

revisorer inte faktiskt väger sitt eget inflytande väl högt genom att säga så definitivt att skadan 

bolaget lider av deras ord är mycket högt. Kanske är detta något som kan variera mellan 

bolag, det vill säga deras ställning, bransch med mera, samt vad det rör sig om för typ av fall. 

Varför är inte revisorer lika livrädda för att missa brott som de är för att felaktigt anmäla? 

Man tycker att konsekvenserna bör vara lika stora. Kanske handlar det om att revisorer är de 

slutliga granskarna och efter detta kommer väl bolag ”undan” med eventuella brott och de 

som passerat revisorn förblir dolda, risken för att det kommer upp till ytan är således mindre 

än om en revisor felaktigt anmäler, därav kanske den stora respekten för att anmäla 

brottsmisstanke. 

Att revisorer skulle komma att känna sig säkrare när de anmäler brott i och med lagen får jag 

ingen känsla av. Det verkar ändå som att mina respondenter är av den allmänna åsikten att 

man väntar in i det sista innan man faktiskt gör en anmälan. Är man så pass säker på sin sak 

kanske det inte heller finns någon otrygghet i att göra en anmälan.  

En annan allmän uppfattning tycks vara att de flesta fel och brott begås i de mindre bolagen. 

Mina respondenter har huvudsakligen bestått av representanter för större bolag, där det 

således kan vara svårare att hitta bra information kring hur dessa frågor behandlas, just för att 
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det är så ovanligt och revisorer kanske inte tänker på dessa problem i sitt vardagliga arbete. 

Hade intervjuerna gjorts i mindre revisionsbolag finns naturligtvis därför möjligheten att 

svaren hade sett något annorlunda ut.  

Samtliga av revisorerna har väldigt få erfarenheter av att ha anmält brott eller brottsmisstanke. 

Faktum är att ingen av dem ger ett exempel på en anmälan som varit tveksam, utan bara fall 

som solklart varit felaktiga. Detta skulle ju kunna visa på att de inte, som de påstår, vill vara 

tämligen säkra på sin sak, utan snarare vill vara till hundra procent säkra. R2, som endast 

anmält ett specifikt fall, där det var fråga om bokföringsbrott, var även då osäker på om han 

skulle göra en anmälan, detta på grund av att det troligtvis inte finns något uppsåt, utan att 

bokföringen bara var i dålig ordning. Dock skulle man kunna fundera på om alla brott skulle 

utredas i dessa tankebanor, visst finns risken att många brottslingar då skulle gå på fri fot. Om 

en utredare skulle väga in huruvida ett brott har viss mån av uppsåt, eller vad som kan klassas 

som bakomliggande faktorer till ett brott. Kanske härstammar denna rädsla kring 

bokföringsbrott från att, som R4 så fint utryckte det ”En revisor ska varken vara en knähund 

eller blodhund, men däremot en vakthund” deras huvuduppgift är inte att aktivt söka efter 

brott och när de då snubblar på något blir de tvungna att gå utanför sin egen roll.  
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6. Slutsatser 

Respondenterna tycks inte alls oroade över dilemmat, dels för att de konstaterar att detta är 

såpass ovanligt, men också för att de väger in det stora stöd de får av diverse stödfunktioner 

inom byrån samt möjligheten att ta hjälp av andra revisorer. Enligt respondenterna är det 

sällsynt att man ens behöver befatta sig med lagen om upplysningsplikt, något som enligt dem 

gör att detta sällan blir ett orosmoment i vardagen för en revisor. Samtidigt har analysen pekat 

på att det finns en möjlighet till ett visst mörkertal av ”gråzoner” eller rentav faktiska brott 

som aldrig kommer upp till ytan. Respondenterna talar inte om sig själva här, utan enbart om 

andra de vet om alternativt kan tänka sig göra detta. Uttalanden om att ”andra gör så, men 

inte jag” lämnar en hel del åt fantasin. Dock kan ingen direkt slutsats dras ifrån detta, endast 

ett påpekande om att det finns viss övertygelse om att detta förekommer, det vill säga att brott 

faktiskt släpps igenom. 

En stark lojalitet gentemot tystnadsplikten är genomgående, vilket även återspeglas i deras 

benägenhet att fria hellre än fälla, något som man nästa skulle kunna beskriva som en viss typ 

av måtto. Dock är det något otydligt om detta görs av lojalitet till klienten eller av rent 

egenintresse. 

De centrala frågeställningarna i denna uppsats är  

1. Hur ser revisorer på dilemmat i tystnadsplikten kontra upplysningsplikten? 

och 

2. I situationer där skillnaden mellan att riskera att inte anmärka alternativt att riskera att 

bryta mot tystnadsplikten, hur anser revisorer att de bör agera? 

1. Efter att ha talat med fyra revisorer med flera år av erfarenhet i branschen kan man 

konstatera att deras allmänna uppfattning tycks vara att dilemmat inte uppfattas som något 

större bekymmer då det så sällan uppstår. De gråzoner som undersökningen vill utreda talas 

ytterst lite om, respondenterna lägger mest krut på att diskuttera vikten av tystnadsplikten och 

de solklara fall de har erfarenhet av eller kan tänka sig uppstå. Det etiska förhållningssättet 

lutar i hög grad mot någon slags omvänd utilitarism, då stort värde läggs vid konsekvenserna 

för det reviderade bolaget vid en eventuell anmälan om brottsmisstanke dock inte för flest 

möjliga, som i fallet skulle innebära övriga intressenter. Dessa personers intressen diskuteras 

inte alls av respondenterna.  

2. I situationer dilemmat dyker upp vill respondenterna vara väldigt säkra på sin sak, de 

värderar tystnadsplikten oerhört högt. Men eftersom de tror att man skulle kunna anmäla fler 

brott kan man med stor sannorlikhet konstatera att revisorer i mångt och mycket anser att 

tystnadsplikten går först och endast i extrema, solklara fall ska man anmäla brottsmisstanke. 

Största fokus är att hålla sig väl med klienten och allmänhetens intressen faller lite bort ur 

respondenternas resonemang. Dock finns flera indikationer på att den starka lojaliteten till 

tystnadsplikten kan ligga i revisorernas egenintresse.  
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Bilaga 1. Egna Reflektioner 

Jag bestämde mig relativt tidigt att skriva mitt examensarbete på egen hand. Något jag 

kommit att både ångra och vara glad för. Den största svårigheten i att arbeta själv har varit att 

analysera mitt material, då jag saknat någon att bolla idéer och diskuttera med. Vad som varit 

både roligt och lärorikt är att jag fått genomgå hela processen och lagt upp mitt arbete utifrån 

min egen förmåga.  

Examensarbetet i sig har lärt mig att arbeta självständigt och med fasta rutiner. Själva valet i 

att inrikta uppsatsen mot revision är något som jag är mycket glad åt, då mitt intresse för detta 

yrke vuxit allteftersom arbetet fortgått. Vidare har arbetet lärt mig uppbyggnaden i att 

genomföra en empirisk undersökning, använda en korrekt struktur i en c-uppsats.  

Min undersökning visar på att brottslig verksamhet i redovisningsbranchen är ytterst liten, 

något som jag faktiskt blev något förvånad över. Jag gick in i mitt arbete med inställningen att 

jag skulle få relativt andra svar än vad jag slutligen fick. Ur uppsatssynpunkt känner jag att 

detta var något av en besvikelse, då lite av spänningen och vitsen med uppsatsen gick förlorad 

här. Å andra sidan är detta givetvis något betryggande. Delar av analysen har handlat om att 

läsa mellan raderna och lyssna efter vad revisorer inte säger, detta för att samtliga av dem var 

relativt hämmade i sin dialog. 

Antalet respondenter var dock något för liten, vilket försvårat möjligheterna att dra slutsatser 

tillämpbara på revisorer i största allmänhet. Dock finns likheter mellan dem och därför skulle 

det vara mycket intressant med en liknande studie med fler respondenter.  
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Bilaga 2. Förslag på vidare forskning 

Jag föreslår att en fortsatt studie skulle kunna undersöka revisionsbranschens beredskap och 

eventuella utbildning inför brottslig verksamhet. Hur förbereder man sin personal för 

svårigheten i att hitta brottslig verksamhet vid revision? 
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Bilaga 3. Intervjufrågor 

Hur länge har du arbetat som revisor? 

Arbetade du när lagen om upplysningsplikt kom? 

Märkte du iså fall någon skillnad mot arbetet innan lagen? 

Anser du att du är trygg i hur du ska agera när du ställs inför dilemmat huruvida du ska 

upplysa om en misstänkt felaktighet, eller hålla på tystnadsplikten? 

Är det vanligt förekommande att hitta bokföringsmässiga fel i revisionsarbetet? 

Hur skulle ett typiskt fall se ut där du väljer att bryta mot tystnadsplikten? 

Var går gränsen, hur pass säker måste man vara för att bryta mot tystnadsplikten?  

Känner du till något fall där en revisor felaktigt brutit mot tystnadsplikten, det vill säga där det 

inte varit något fel i bokföringen? 

Är det vanligt att ta hjälp av kollegor när man utreder dilemmat? 

Känner du att det finns något slags kod/regelverk att följa i dessa situationer? 

Har din byrå några speciella standarders för denna typ av situationer? 

Finns det någon hjälp att få i dessa situationer? (Ex. juridiskt ombud) 

Tror du att fler revisorer skulle hålla på tystnadsplikten om revisorns oberoende inte var 

lagstadgat? 

Är det olika svårt att upplysa om felaktigheter beroende på vem klienten är? 

 

 


