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Författarnas tack 
 
 

Vi vill först framföra vårt stora tack till samtliga företagsrepresentanter som medverkat i 

denna studie, vilka givit oss svar på flertalet frågetecken som uppkommit under studiens gång. 

Den akademiska alstringen hade inte varit möjlig utan ert bidrag. Vi vill även rikta ett stort 

tack till vår eminenta handledare Thomas Carrington, som bidragit med stor assistans på hög 

akademisk nivå. Ditt engagemang och dina spontana möten har givit oss en god vägledning 

genom den vetenskapliga världen. Ett varmt tack riktas även till de opponenter som granskat 

vårt arbete. Era kommentarer och idéer har varit ytterst viktiga för denna studies utveckling 

och färdigställning.  

 

Avslutningsvis riktas ett stort tack till vår framstående hemlige vän på branschorganisationen 

FAR.  
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Sammandrag 
 

Den 1 januari år 1999 infördes lagen om revisorers anmälningsplikt i syfte att bli en del av 

lösningen för att bekämpa ekonomisk brottslighet. Införandet av anmälningsplikten fick 

delade bemötanden hos revisorerna men har under tiden blivit mer accepterad, mycket för att 

lagen idag inte tillämpas i alltför stor utsträckning. Studien fokuserar på vilka föreställningar 

revisorer har till lagen om anmälningsplikten, ifråga om den tillämpas i sitt rätta syfte. Många 

revisorer är idag positivt inställda till lagens utformning. Däremot har revisorns förtroende 

minskat på senaste tiden till följd av flertalet förekommande revisionsskandaler, som även 

gett sig uttryck i ett förväntningsgap. Följande problematik undersöks utifrån en kvalitativ 

ansats med auktoriserade revisorer. Studien visar att tillämpningen av lagen om 

anmälningsplikten förekommer sällan men att det råder delade meningar om lagen omfattas 

av revisorers kompetensområde och vid vilken grad av misstanke en anmälan bör göras. 

Avslutningsvis ska även nämnas att det förekommer bransch- och klientsållning i de ”fyra 

stora”. Detta har således medfört att ekonomisk brottslighet idag inte existerar i lika stor 

omfattning.   

 

Nyckelord: Anmälningsplikt, revisorn, revision, ekonomisk brottslighet, förväntningsgap.   
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Definitioner 
	  
 

ABL   Aktiebolagslag (2005:551) 

BRÅ   Brottsförebyggande rådet 

EU  Europeiska unionen 

FAR  Föreningen auktoriserade revisorer 

EBM   Ekobrottsmyndigheten 

RL   Revisorslag (2001:883) 

RN   Revisorsnämnden 

SKM  Skattemyndighet 

SOU   Statens offentliga utredningar 

Vd  Verkställande direktör 

ÅRL   Årsredovisningslag (1995:1554) 
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1. Introduktion 
_____________________________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund och problematisering 
 
	  

Sedan mitten av 1800-talet har revisionsbranschen varit debatterad för sin betydelse att förhindra 

ekonomisk brottslighet (Mjölnevik, 2010). Efter införandet av anmälningsplikten har många 

revisionsbyråer i Sverige infört nya rutiner för att hantera fall där anmälningsskyldigheten kan 

aktualiseras. I dessa rutiner har störst fokus lagts på att upptäcka fler oegentligheter än tidigare 

(Larsson, 2004).  

 

Idag råder brist på förnyelse som ska leda till ökad revisionskvalitet. EU-kommissionens 

reformpaket och andra externt drivna regleringsåtgärder skulle ytterligare kunna hämma 

innovationskraften och verka i riktning mot en ökad regelefterlevnad och anpassning, snarare än 

nytänkande. En risk är att revisorskompetensen förskjuts från att ha sin tyngdpunkt på 

professionellt omdöme och stark professionell integritet, till att istället handla om att följa 

procedurer och ständigt vara uppdaterade om vilka standarder som gäller (Catasús et al., 2013). 
 

Samhället befinner sig i en förtroendekris och revisionsbranschen har på senaste tid fått utstå 

mycket kritik där kritikerna hävdar att revisorer inte fullföljer sina åtaganden som oberoende 

granskare (SOU 2004:47). Revisorerna menar dock att de upprätthåller sitt ansvar samt följer de 

standarder som redan finns upprättade. Kritiken kan till stor del bero på ett förväntningsgap 

mellan intressenter och revisorer, avseende vad som faktiskt ingår i revisorns roll (Catasús et al., 

2013). 
 

Revisionsskandaler och finanskriser har under de senaste åren eldat på oron för investeringar och 

även minskat förtroendet för revisionsbranschen. Vad som har blivit gemensamt för de frekvent 

förekommande skandalerna är att dessa varje gång lett till införande av nya regler (Larsson, 

2014). Detta för att i sin tur stärka revisorns roll och revisionen då den inte har ansetts varit 

tillräckligt bra. Problematiken ligger mycket i om lagen fyller sin funktion avseende revisorers 

anmälningsskyldighet vid misstanke om brott. Revisorers anmälningsplikt har varit starkt 

kritiserad sedan dess införande och även medfört ett ifrågasättande av vilken typ av roll revisorn 

innehar. Revisorerna anser att de har en viktig yrkesroll, men ingen myndighetsroll vid 

förebyggande och anmälan av ekonomisk brottslighet, en uppfattning som staten inte delar i lika 

stor utsträckning (Larsson, 2004). 
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Mot bakgrund av ovanstående problematisering önskar denna studie att undersöka, utifrån 

revisorers perspektiv, vad revisorer har för föreställningar kring anmälningsplikten samt hur lag, 

branschorganisation, brott och skandaler kan förstås utifrån ett utökat förväntningsgapet i 

samhället.  
 

1.2 Syfte och frågeställning 
 
	  

Det huvudsakliga syftet med vår studie är att analysera de förhållningssätt revisorer har till lagen 

om anmälningsplikt, vid misstanke om brott. Vi vill, utifrån revisorers synsätt, belysa vilka 

skyldigheter de har enligt lag och branschregler samt identifiera hur samhällets förväntningsgap 

har påverkat revisorerna. Vidare ska studiens analys ge en förståelse av den diskrepans mellan 

den teoretiska tillämpningen och det praktiska förhållningssätt som finns av anmälningsplikten. 

Resultatet av undersökningen kommer att tillföra en inblick av de bakomliggande faktorer 

revisorerna anses ha till sina föreställningar kring anmälningsplikten. För att undersöka detta 

kommer följande frågeställning behandlas: 
 

 

 

• Vilka föreställningar har revisorerna kring deras anmälningsplikt? 
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2. Teoretisk referensram 
_____________________________________________________________________________________________ 

I följande kapitel vill vi ge läsaren en inblick i de lagar och rekommendationer som en revisor 

bör förhålla sig till i revisionsarbetet. Vi har därför valt att redogöra för revisorns roll och 

förtroende samt beskriva förväntningsgapet och revisionen. Kapitlet avslutas med en beskrivning 

av ekonomisk brottslighet samt hur teorin i sin helhet kan ses från bransch- och individnivå. 
_____________________________________________________________________________________________ 

2.1 Revisorns roll 
 

2.1.1 Revisorn 
 
Revisorns huvudsakliga uppgift är att utföra en oberoende granskning av en organisations 

ekonomiska förvaltning. En revisor ska med en professionell och skeptisk inställning planera, 

bedöma och uttala sig om ett företags bokföring, förvaltning och årsredovisning (Moberg, 2006). 

I kapitel 9 § 3 ABL (SFS 2005:551) återfinns reglerna om revisorers åtagande, där det tydligt 

framgår att revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och vd:ns 

förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. 

Målet med revisionen är att lämna en fullständig och korrekt revisionsberättelse, då den 

tillsammans med årsredovisningen ska utgöra ett trovärdigt beslutsunderlag för företagets 

intressenter (Moberg, 2006). 
 

Revisorn innehar den yrkesroll som står för den granskande och stödjande rollen i ett företag och 

har som uppgift att säkerställa minoritetsägare och andra utomståendes rätt till information av 

hög kvalitet (Catasús et al., 2013). Revisionen anses även numera skydda andra 

bolagsintressenter såsom borgenärer, anställda samt kapitalmarknadsaktörer och genom 

revisorsuppdraget, blir revisorns utlåtande även en kvalitetsstämpel för det granskade bolaget. 

Revisorn har därför en förtroendeskapande ställning och dess funktion, är just att tillhandahålla 

en granskning av den information som återfinns i bolagens årsredovisningar, för att på så vis 

skapa det ”nödvändiga förtroendet” (Mjölnevik, 2010). 
 

Det mest centrala för en revisor är att göra revisionen och lämna en rapport utifrån tillämpliga 

lagar, avtal eller stadgebestämmelser som finns inom klientföretaget. Revisionsverksamheten är 

väldigt strikt styrd av lagbestämmelser, rekommendationer från branschorganisationen FAR och 

god yrkessed men att ge råd, i form av konsultation, i anslutning till iakttagelser vid granskning, 

anses även ingå i revisorns arbete (Moberg, 2006). Branschorganisationen FAR har som mål att 
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skapa en förståelse och ett intresse för revisionsbranschen genom att utfärda rekommendationer, 

uttalanden, utbildningar och utveckla revisionsyrket för dess tillhörande verksamhetsområden. 

FAR:s vision är att ligga steget före vilket omfattas av ett förtroende samt hjälpa branschen att 

göra nytta för näringsliv och samhälle (FAR, 2013).  

 

Revisorn får ofta rollen som ett ”bollplank” utan att det klart utsagt ska ingå i revisionen. I de 

flesta fall får revisorn en rådgivarroll, eftersom revisorn genom sitt uppdrag har en djup insyn i 

bolaget, som få andra har. Genom rådgivning får revisorn även en förbättrad kännedom om de 

problem som kan existera med avseende på intern kontroll och olika risker, vilket bidrar till att 

förbättra revisionsarbetet. En preventiv funktion skapas genom rådgivning, då den medverkar till 

att lagar och förordningar efterlevs, till exempel att iaktta god skatteetik (FAR, 2005). Mot detta 

anförs ofta det så kallade ”självgranskningshotet”, innebärande att revisorn kan hamna i en 

situation och måste granska sina egna råd gentemot klient (Moberg, 2006).  

 

2.1.2 Revisorns förtroende 
 
Förtroendet som fenomen förutsätter att det finns en grundläggande gemensam moral, 

innebärande att parterna har samma syn på vad som är rätt och fel. Därför är det rimligt att anta 

att förtroendet kräver tid att utvecklas. Ett förtroendeproblem uppstår när människor inte längre 

kan förlita sig på övriga medmänniskor (Mjölnevik, 2010). Av betydelse för ett gott förtroende 

ska revisorerna utföra sina revisionsuppdrag opartiskt och självständigt samt vara objektiva i sitt 

ställningstagande. Det som är komplicerat för revisorn är att på ett förtroendefullt sätt fullgöra 

sitt uppdrag som en oberoende granskare och samtidigt leva upp till sina skyldigheter och 

förväntningar hos bolaget, investerare samt övriga intressenter. Detta kan även diskuteras inom 

ramen för agentteorin. För att kunna bygga upp och underhålla långsiktiga relationer, torde det 

finnas ett förtroende mellan samtliga inblandade parter (Campbell et al., 2001). 
 

Idag inför företag allt fler interna kontrollsystem i syfte att undvika felaktigheter i 

redovisningsmaterialet. Kontrollsystem kan även användas för att begränsa risken för 

resultatavvikelser. Ett internkontrollsystem agerar därför som ersättare för förtroendet 

(Mjölnevik, 2010). Revisionen har en betydelsefull funktion på en kapitalmarknad som garant 

för kvaliteten i företagens finansiella information. Det är revisorernas uppgift att skapa 

förtroende för informationen, vilket i sin tur förutsätter att kapitalmarknadens aktörer har 

förtroende för revisorerna (Catasús et al., 2013). Moberg et al. (2006) ansåg att förtroendet i 

förhållande till en revisors kontrollerande funktion skapas i och med att revisorn utför sitt arbete 
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enligt god revisionssed. Förtroendet, i förhållande till revisorns vägledande funktion, skapas 

genom råd av en oberoende revisor. 

 

2.1.3 Förväntningsgapet 
	  

Revisorers arbete berör ett stort antal intressenter som har olika behov och förväntningar på 

revisionen. Detta innebär att revisorn har en inbyggd konflikt i sin roll. Ett ”förväntningsgap” 

uppstår när olika intressenters förväntningar på revision inte svarar mot vad revisorn faktiskt kan 

och får göra (FAR, 2005). 
 

Revision som disciplin har under många år haft föreställningar om ett förväntningsgap. Detta är 

en uppfattning som visar på att revisorerna inte anses utföra sitt uppdrag så som det förväntas av 

deras primära intressenter. Det kan förklaras genom att intressenterna verkar besitta ett stort 

informationsgap som skulle kunna reduceras om intressenterna hade ökad kunskap om vad 

revisorsyrket omfattar (Catasús et al., 2013). 
 

Förväntningsgapet kan, enligt Innes et al. (1997) beskrivas på flera olika vis. Skillnader i 

uppfattning ska inte enbart beröras utan även skillnader mellan deskriptiv och normativ 

utgångspunkt ska beaktas. Den deskriptiva utgångspunkten beskriver uppfattningen om vad 

revisorer gör, till skillnad från den normativa utgångspunkten, som omfattas av vad revisorer 

borde göra. Resonemanget visualiseras med hjälp av nedanstående figur. 

 

 
Figur- 2.1.4 Förväntningsgap, (Öhman, 2007). 
	  

Figuren illustrerar de skilda tolkningar i begreppet förväntningsgap. Det är rimligt att kunna 

skilja mellan intressenters och revisorers uppfattningar gällande 1, vad revisorerna gör samt 2, 

vad de borde göra. Det är även möjligt att utgå från 3, intressenternas uppfattningar eller 4, 

revisorernas uppfattningar samt att i respektive fall, intressera sig för skillnader i uppfattningar 

mellan vad revisorer gör och borde göra. Därutöver går det även att jämföra 5, intressenters 
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uppfattningar om vad revisorer gör, med revisorers uppfattningar om vad de borde göra och 6, 

revisorers uppfattning om vad de gör med intressenters uppfattningar om vad revisorer borde 

göra. Bortsett från vilket alternativ som väljs, kan det konstateras att förväntningsgapet 

symboliserar det problematiska förhållandet mellan intressenter och revisorer (Innes et al., 1997). 

 

2.1.4 Revisionen 
	  

Revisionen har en stor betydelse för ägarna i bolaget samt övriga intressenter såsom kreditgivare, 

leverantörer, klienter, anställda samt stat och kommun (Moberg, 2006). Revisionens syfte är att 

lämna en revisionsberättelse, vilken uttalar sig om årsredovisningen och bokföringen samt om 

styrelsens och vd:ns förvaltning (FAR, 2005). Revisorn kan antingen välja att till- eller avstyrka 

att resultat- och balansräkningen fastställts, att styrelsen tillsammans med vd:n beviljas 

ansvarsfrihet samt att resultatet behandlas som föreslagits i förvaltningsberättelsen (FAR, 2006). 

Revisionen ger en ökad trovärdighet åt den finansiella informationen och vid genomförandet av 

revisionen är den mycket beroende av hur lagstiftning och standarder för redovisningen är 

utformad (Catasús et al., 2013). 
 

Under revisionsplaneringen skapas det en referensram, vilken är dominerande under revisionens 

förlopp. Planering har en väsentlig betydelse för utfallet av granskningen, där även kvalitén 

betraktas vara beroende av denna fas. Vad som beaktas i samband med planeringen och vid 

genomförandet av revisionen, är risken för att oegentligheter eller brister ska följa med i 

årsredovisningen (FAR, 2012). Revisorn ska därför i sin tur bedöma revisionsrisken och utforma 

granskningsåtgärder som ska säkerställa att denna risk minskar. I samband med inledningen av 

revisionen kan kvalitetskontroller genomföras för att ge revisorn en uppfattning och förståelse 

om bolagets verksamhet (Moberg, 2006).  

 

2.2 Lag och branschorganisation  
	  

2.2.1 Tystnadsplikten 
	  

Tystnadsplikt föreligger av det förtroendeuppdrag revisorn har till sin klient, en relation som 

utgörs av revisorn och bolagsledningens samarbete. Förtroendet skapas genom att revisorn 

agerar oberoende samt iakttar den lagstadgande tystnadsplikten (Moberg, 2006). Tystnadsplikten 

regleras i lag och rättspraxis samt vägleds av uttalanden från branschorganisationen FAR. FAR:s 

uttalanden av god revisorssed utgör tillsammans med lagreglerna, ramen för tystnadsplikten. 
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Det finns undantag från tystnadsplikten där revisorn dessutom har en så kallad upplysningsplikt 

som kan förekomma på en bolagsstämma. Revisorn har då en skyldighet att svara på 

bolagsstämmans frågor, under förutsättning att det inte kan skada bolaget av väsentlig betydelse. 

Revisorn är även skyldig att ge upplysningar till sin medrevisor, moderbolagsrevisor, ny revisor, 

särskild granskare, lekmannarevisor och konkursförvaltare. Revisorn ska därutöver lämna 

upplysningar vid förundersökningar i brottmål (FAR, 2005).  
 

Revisorns ansvar, i form av den straffrättsliga tystnadsplikten, återfinns i 9 kap. 41 § ABL och 

har följande lydelse: ”En revisor får inte till en enskild aktieägare eller utomstående obehörigen 

lämna upplysningar om sådana bolagets angelägenheter som han får kännedom om när han 

fullgör sitt uppdrag, om det kan vara till skada för bolaget”. 
 

Vidare återfinns revisorns skyldighet att iaktta sekretess i 26 § RL (SFS 2001:883):”En revisor 

får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för annan, använda uppgifter som han 

har erhållit i sin yrkesutövning. Han får inte heller obehörigen röja sådana uppgifter. Han ska 

se till att biträde till honom iakttar dessa föreskrifter”. 
 

FAR har utfärdat ett antal etiska regler för att vägleda revisorns lagstadgade skyldighet och följa 

god revisorssed. Tystnadsplikten berörs i regel nr. 5 i FAR:s yrkesetiska regler (2008): ”En 

ledamot får inte röja sådana sakförhållanden eller upplysningar för utomstående som ledamoten 

fått kännedom om under sitt arbete, om ledamoten inte har upplysningsplikt enligt lag eller 

behörigt tillstånd i övrigt. Ledamoten får inte heller utnyttja sådan information på ett sätt som är 

till fördel för ledamoten själv eller till skada eller nytta för någon annan”. 

 

Om revisorn misstänker brott hos klienten, bryts tystnadsplikten och en anmälningsplikt tar 

därefter form. 

2.2.2  Anmälningsplikten 
	  

Vid årsskiftet 1998 lämnades en proposition till Riksdagen med förslag till skyldighet för 

revisorer att anmäla vid misstanke om ekonomisk brottslighet till polis eller åklagare. 

Bakgrunden till införandet av anmälningsplikten var att lagstiftaren ville att revisorerna skulle 

kunna uttala sig om oegentligheter inom bolagen, men att lagen om tystnadsplikt begränsade 

dem. Innan införandet kunde revisorn endast påpeka brottsmisstankar i revisionsberättelsen. 

Detta ansågs inte vara ett tillräckligt medel för att förebygga ekonomisk brottslighet, då 
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revisionsberättelsen tidigast offentliggjordes sju månader efter avslutat räkenskapsår. Regeringen 

såg de externa revisorerna som en potentiell och outnyttjad resurs i det brottsförebyggande 

arbetet och valde därför att införa anmälningsplikten den 1 januari 1999 (Moberg, 2006). Ett 

syfte till anmälningspliktens införande var att bättre kunna tillgodose ägarnas och övriga 

intressenters intressen samt att förhindra konkurrens med otillåtna metoder (Larsson, 2004). 

Lagbestämmelserna återfinns i 9 kap. 42-44 §§ ABL och har enligt 42 § följande lydelse: ”En 

revisor skall 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 9 kap. 44 § ABL ska revisorn, senast fyra veckor efter att ha underrättat styrelsen om sina 

brottsmisstankar, avgå som revisor, anmäla detta till Bolagsverket och göra en anmälan till 

åklagare (FAR, 2006). Syftet med detta är att uppmärksamma styrelsen på förhållandet, 

undanröja oklarheter och initiera att de skadliga effekter som den brottsliga handlingen har gett 

upphov till sedan avhjälps. Revisorn är emellertid inte skyldig att avgå om den ekonomiska 

skadan har avhjälpts eller om bolaget anmäler misstanke om brott till polis eller åklagare. 

Slutligen behöver inte revisorn, efter att ha underrättat styrelsen, avgå eller göra anmälan om det 

misstänkta brottet är obetydligt. Bestämmelsen är avsedd för mindre betydlig brottslighet i form 

av bokföringsbrott eller bedrägeribrott. Däremot ska en bedömning väga in vad skadan av den 

misstänkta gärningen skulle kunna innebära för aktieägare och övriga intressenter. När revisorn 

har fullgjort sin handlingsplikt och påpekat missförhållanden för bolaget och detta inte gett 

önskad effekt, ska revisorn göra en anmälan (Moberg, 2006). 

 

Bestämmelsen till lagen om anmälningsplikten är konstruerad att en anmälan ska ske redan vid 

en mycket ringa misstanke. Detta för att markera att revisorn själv inte ska genomföra någon 

utredning av förhållandena i bolaget, vilket istället är en fråga för polis eller åklagare (FAR, 

2006). Revisorns uppgift är inte att aktivt leta efter brottslighet, men om det vid genomförande 

av granskningen uppstår misstanke om brottslighet, har revisorn således handlingsplikt. Om 

revisorn skulle underlåta att anmäla till åklagare, kan det i sin tur bidraga till att revisorns 

agerande blir granskat av RN (Larsson, 2004). För att revisorerna ska kunna skydda sig själva, 

anser FAR att revisorerna kommer att vilja genomföra klientkontroller, som rätteligen inte var 

grundsyftet med lagen om anmälningsplikten. Lagstiftaren har genom anmälningsplikten öppnat 

upp för ett ökat behov av preventiv utvärdering av nya revisionsuppdrag, vilket är något FAR 

inte anser ska ingå i revisorernas roll, vid ett eventuellt anmälningsförfarande (FAR, 2013). 
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2.3 Brott och skandaler 
	  

2.3.1 Ekonomisk brottslighet 
	  

Ekonomisk brottslighet är ett samlingsbegrepp för brott av ekonomisk vinning (EBM, 2004). 

Utmärkande för de flesta ekonomiska brott är att dessa omfattas inom legal näringsverksamhet 

och i privata miljöer, där samhällets kontrollfunktioner sällan har tillträde (BRÅ, 2009). Den 

ekonomiska brottsligheten förekommer i många skilda skepnader och områden som; skattebrott, 

bokförings- och borgenärsbrott, svindleri, trolöshet mot huvudman, grov förskingring, grovt 

bedrägeri om brottet begåtts i näringsverksamhet, insiderbrott, korruption, IT-relaterad 

brottslighet, brott på kreditmarknaden och marknadsmissbruk samt penningtvätt (SOU 2011:47). 

De mest frekventa registrerade ekonomiska brotten som omfattas av 80 % av de inkommande 

ärendena, är bokföringsbrott och skattebrott. Dessa har haft en stadig ökning sedan år 2001 

(EBM, 2007a). 
 

Den ekonomiska brottsligheten har med tiden blivit alltmer påtaglig och har numera kopplingar 

till övrig brottslighet (SOU 2011:47). Gränsöverskridande kriminella samarbeten har även 

eskalerat (EBM, 2010). Eftersom ekonomisk brottslighet sker inom ramen för legal verksamhet 

försvåras arbete i att särskilja olagliga handlingar från lagliga. Stora kontrollinsatser kan därför 

behövas för att upptäcka och kartlägga de brottsliga transaktionerna bland samtliga 

affärsuppgörelser (SOU 2011:47). 
 

Problematiken kring denna brottsutveckling är att flertalet brott är så kallade spaningsbrott som 

först måste upptäckas genom granskning eller kontroll. Dessa brott anmäls väldigt sällan då de 

innehar mer diffusa brottsoffer såsom samhället, skattebetalarna och marknaden. I sin tur har 

detta medfört att den registrerade brottsligheten i högsta grad speglar myndigheternas insatser, 

istället för den faktiska brottsligheten (EBM, 2010).  

 

Antalet upptäckta skattebrott är exempelvis beroende avseende hur många revisioner och övriga 

kontroller SKM utför, men även beroende på vilken typ av revision och allmänna kontroller som 

genomförs. En ytterligare anledning till varför det är svårt att redogöra för den ekonomiska 

brottsutvecklingen är för att det saknas en heltäckande nationell underrättelsebild (SOU 2011:47). 

Vad som däremot kan konstateras är att brottsstatistiken visar på att den anmälda ekonomiska 

brottsligheten i Sverige ständigt ökar i jämförelse med andra brottstyper (EBM, 2010). Detta har 

i sin tur lett till ökade kostnader för enskilda medborgare, näringsidkare och för samhället i stort. 
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Enligt en rapport från EBM begås det i Sverige mer än hälften av brotten av anställda, som oftast 

utgörs av företagsledningen eller chefer på mellannivåer. Orsaken till detta torde vara att chefer 

har lättare att manipulera bolagens interna kontrollsystem (DN, 2008). 

 

2.3.2 Revisionsskandaler 
	  

Efter den senaste finanskrisen år 2008 samt efter diverse revisionsskandaler, har politiker riktat 

större uppmärksamhet mot revisionen och dess avgörande betydelse för en fungerande 

aktiemarknad. På EU-nivå har flera initiativ tagits för att reglera revisionen ytterligare och det 

politiska intresset väcker frågan i vems intresse revisionen genomförs (Catasús et al., 2013). 

Trots att syftet med revisionen är att granska den finansiella informationens tillförlitlighet, 

inträffar revisionsskandaler som har tytt på det motsatta. 
 

Under 2000-talet har flera revisionsskandaler uppmärksammats i media där ansvariga revisorer 

har stämts, fällts till böter eller till och med fått fängelsestraff. De inblandade revisorerna har 

som följd blivit granskade av RN, som utdömer påföljder vid bristfälliga ageranden (SOU 

2004:130).  

 
I samband med skandaler har trycket ökat från intressenterna att revisorerna bör tydliggöra sitt 

oberoende inom revisionen. Detta har i sin tur medfört strängare lagar, avseende granskning samt 

striktare dokumentation som ska påvisa revisorns opartiskhet i revisionsberättelsen 

(Affärsvärlden, 2002). För att säkerställa en revisors oberoende, infördes en rekommendation 

avseende revisorsrotation, som återfinns i 9 kap. § 21a ABL. Där framgår det att en revisor vid 

uppdrag för ett noterat bolag, inte får delta i revisionen i mer än sju år. Syftet med denna rotation 

är att minimera risken för att den affärsmässiga relationen mellan revisor och klient inte ska 

kunna övergå till ett vänskapligt förhållande (Catasús et al., 2013). 
 

För att öka förtroendet för revisionsbranschen har FAR kommunicerat ett antal lärdomar. 

Revisorer föreslår därför numera att styrelser ska teckna ansvarsförsäkringar (FAR, 2013). För 

att reducera marknadens förväntningsgap diskuteras en utveckling av revisionens omfattning där 

revisorer ska kunna uttala sig mer än enbart om redovisningen i bolagen. Det finns en tydlig 

efterfrågan att revisorn ska få granska företagets interna kontroll, om företaget uppfyller 

förväntningar avseende etik och moral. Idag finns det ett sort gap mellan allmänhetens och 

marknadens förväntningar avseende vad som faktiskt ingår i revisorns lagstadgade roll. Detta har 

tidigare skapat förvirring och vidare lett till uppkomna revisionsskandaler. Utbildning krävs 
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avseende revisorns roll och vilka förväntningar som är rimliga, utifrån lagstiftning och annan 

reglering. Syftet bör vara att samtliga intressenter till exempel kunder, lagstiftare och allmänhet 

ska känna fullständigt förtroende för branschen (FAR, 2013). 
 

2.4 Bransch- och individnivå  
	  

2.4.1 Institutionella teorin 
	  

Den institutionella teorin omfattar ett brett område med flertalet uppslag och synsätt. För att 

skapa en institution måste individer gemensamt forma en social process som kan bli accepterad 

och institutionaliserad (Selznick, 2009). Författaren Selznick (2009) ansåg däremot att en sådan 

process växer fram med tiden tillsammans med människor och deras intresse, som i sin tur bidrar 

till att den externa miljön utvecklas. Denna teori går därför att applicera på revisorers 

förhållningssätt till olika lagar och riktlinjer (Artsberg, 2005). 
 

Författaren Artsberg (2005) menar att den främsta rättskällan kommer från lagen, där 

redovisningslagstiftningen är en ramlag som således även kräver andra normkällor, beträffande 

vad som är rätt och fel. Enligt ÅRL (SFS 1995:1554) är det enligt rådande praxis att god 

redovisningssed efterföljs och att revisorn följer rekommendationer från normgivande organ. I 

specifika fall kan revisionen avvika från allmänna råd och rekommendationer. 

Revisionsbranschen har visat att den delvis verkar i en självreglerande miljö, där revisorerna kan 

påverka de framtida förändringarna inom branschen. 
 

Tystnadsplikten kan beaktas som en accepterad institution, då den under en lång tid varit en av 

revisorernas betydelsefulla förordningar och bör därför inte ifrågasättas. Laginförandet av 

anmälningsplikten år 1999 var något som institutionen inte varit delaktig i att skapa. FAR hade 

några år tidigare motsatt sig den nya lagen, vilket visar på branschens starkt negativa inställning 

till anmälningsplikten (Korsell & Engerstedt, 2004). 

 

Efter införandet visade en enkätundersökning gjord av Korsell och Engerstedt (2004), på 

uppdrag av BRÅ, att nästan hälften av revisorerna fortfarande var negativt inställda till 

införandet av anmälningsplikten. Revisorernas skepticism kan ha bidragit till att 

anmälningsplikten inte ansetts som en institution, eftersom individerna inte ville tillämpa den 

lagstadgade anmälningsplikten. Ett antal år efter anmälningsplikten trätt i kraft, betvivlades det 

fortfarande om lagen ska falla under begreppet institution. Införandet av anmälningsplikten kan 
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därutöver anses stå i konflikt med tystnadsplikten, något som även har uppdagats i medier och 

tidigare forskningsstudier (Korsell & Engerstedt, 2004 & SvD, 2004). 

 

2.4.2 Agentteorin 
	  

Agentteorin redogör för relationen mellan en principal och en agent. Båda parterna är 

nyttomaximerare, vilket leder till att de inte agerar som den andra önskar. Teorin ger därför inget 

utrymme för ett altruistiskt beteende, vilket syftar till att ingen av parterna har ett motiv att öka 

någons välbefinnande, utan enbart se till sitt egenintresse. Innebörden av agentrelationens 

förhållande är att agenten får betalt genom att maximera principalens välfärd. Teorin visar på att 

agenten är riskavert och är inte villig att ta någon risk utan att principalen ger någon form av 

kompensation. (Svanströms, 2008) 
 

Vidare kan teorin tillämpas inom revisorns granskningsarbete. Problematiken kan därefter uppstå 

med avseende på om principalen och agenten inte har likvärdiga motiv att utgå ifrån. Författaren 

Svanström (2008) förklarar denna problematik utifrån en oberoende revisor som kontrollerar 

agentens (företagsledningens) handlingar. Principalen är i detta fall ägarna som använder 

revisorn för att kontrollera agenten (företagsledningen). Från en agentteoretisk synpunkt blir 

revisionen ett medel som begränsar företagsledningens handlingsutrymme. Revisionen ger även 

principalen (ägarna) en bekräftelse om att kvalitén på informationen som företagsledningen 

lämnar är korrekt och kontrollerar även företagsledningen som helhet. Revisorn kan styra 

företagsledningens beteende genom att hänvisa till lagar och regler, för att säkerställa kvalitén av 

de finansiella rapporterna (Svanströms, 2008).  
 

Agentteorin kan i denna studie tillämpas för att länka samman revisorn, företagsledningen och 

företagets intressenter, med hänsyn till gällande regelverk. Med hjälp av en djupare förståelse av 

relationen och regelverket, kan revisorns brottsförebyggande roll samt beroendeställning även 

analyseras. 

 

2.4.3 Etik och moral 
	  

Ekonomiska bedömningar och handlingar har alltmer påverkats av de känslor och den moral två 

parter kan besitta. Moral hänvisas till individens uppfattning om vad som är rätt och fel. Detta 

framgår tydligt i hur individen väljer att agera i olika situationer och vad individer gör eller 

underlåter att göra. Begreppet etik innebär karaktär och beskriver mer ingående vad som är rätt 
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och hur diverse parter bör bete sig. Inom revision definieras etik som en komplicerad process om 

hur individer ska agera i specifika situationer (Thorne, 2001). Vid komplicerade situationer har 

ett etiskt dilemma uppstått (Duska et al., 2003). Kort förklarat kan ett etiskt dilemma förklaras 

genom att försöka se till de motsättningar i vad som är bäst för en själv kontra vad som är bäst 

för samhället. Inom revisionsbranschen är etik och moral en viktig utgångspunkt. Begreppen är 

även viktiga för studier om revisorernas förhållningssätt till olika lagar, seder och 

rekommendationer.  

 

Precis som advokater, fungerar revisorer som rådgivare till sina klienter. Revisorn kan förebygga, 

förhindra och även understödja ekonomisk brottslighet vilket medför att reglerna om yrkesetik är 

väsentliga för revisorer. Duska et al. (2003) beskriver olika beslutssituationer där framtida 

effekter påverkar valet. Antingen används en destruktiv metod, där valet grundar sig i antalet för- 

och motargument, utifrån hållbarhet och relevans. Ett ytterligare tillvägagångssätt är att tillämpa 

en deduktiv metod. Dessa faktorer ställs då mot individens principer, för att på så sätt komma 

fram till en slutsats. En beslutssituation kan bestå av flertalet olika alternativ som en person 

tvingas välja mellan. Det är inte enbart ett alternativ som leder till en viss handling, utan även de 

alternativ som ger ett passivt utfall. En revisors passivitet att inte anmäla vid misstanke om brott, 

kan därför vara ett medvetet beslut. (Duska et al., 2003) 
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3. Metodologisk utformning 
_____________________________________________________________________________________________ 

I följande kapitel kommer vi att beröra studiens metodologiska ansats och motiven till valet av 

respektive metod. En redogörelse kommer att ske för intervjuprocessen som ligger till grund för 

vårt empiriska resultat. Slutligen kommer vi beröra de skilda implikationer som valet av metod 

medfört samt hur relevans och trovärdighet har behandlats. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
3.1 Undersökningsmetod 
 
För att besvara ansatsens syfte krävdes en primärförståelse av hur revisorerna förhåller sig till 

anmälningsplikten samt hur ekonomisk brottslighet har bemötts. För att skapa denna förståelse 

valde vi att utgå från en fallstudie med kvalitativt fokus. Denna metod har en tendens att uppfatta 

specifika personers beskrivningar och kan ofta associeras med småskaliga studier (Patel & 

Davidson, 2003). Valet av den kvalitativa ansatsen bygger på metodens potential att återge 

respondenternas egna åsikter. 
 

För att öka studiens validitet och bidra till en ökad analytisk generalisering, har flera sekundära 

källor tillämpats. Sekundärlitteraturen samlades in för att skapa en bakgrund, förståelse och 

vidare analysera uppsatsens syfte. Insamling av data utfördes för att etablera en vetenskaplig 

förankrad förståelse innan intervjuerna genomfördes. När primärinformationsinsamling 

applicerades, valdes den för att på ett korrekt sätt etablerar en förståelse som studien krävde 

(Saunders et al., 2009). Genom att undersökningen främst behandlar revisorernas egna 

reflektioner och åsikter, valdes en modifierad intervjuteknik med en låg grad av struktur och 

mellanhög grad av standardisering. Detta bidrog till breda svarsmöjligheter, men frågornas 

utformning och följd var densamma. Denna intervjuteknik var tidskrävande som i sin tur 

fordrade att respondenterna var villiga att svara öppet. En tydlig jämförelse var svår att utföra i 

och med att respondenterna tolkade frågorna olika och svarade varierat. 
 

3.2 Urval av företagsrepresentanter  
 
Då studien syftar till att kartlägga och undersöka enskilda revisorers förhållningssätt till lagen 

om anmälningsplikt, kontaktades åtta auktoriserade revisorer för att ge studien en högre validitet 

än vad ett mindre urval hade genererat. De för studien väl valda företagen var KPMG, EY, 

Deloitte och PWC. Begränsningen gjordes eftersom de “fyra stora” är väl etablerade inom 
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revisionsbranschen och skulle således ge tämligen jämlika svar, något en mindre revisionsbyrå 

troligen skulle avvika från. Enligt författarna Francis och Yu (2009) har de “fyra stora” en högre 

revisionskvalité än mindre revisionsbyråer. Larsson (2004) beskriver i sin rapport att de mest 

kritiska revisorerna till anmälningsplikten är revisorer i storstäder med flertalet klienter. Det 

homogena urvalet av auktoriserad revisorer, anställda på någon av de “fyra stora”, möjliggjorde 

en djupare förståelse och penetrering av vårt studieobjekt, än om ett heterogent urval hade 

tillämpats. Således fokuserade urvalsprocessen på de respondenter som var väl insatta och 

delaktiga inom revisionsyrket. Ett kriterium innefattade att samtliga respondenter var 

auktoriserade och hade i sin tur erfarenhet från både ägarledda och stora globala bolag. För att 

erhålla ytterligare en dimension av det empiriska materialet skedde en kompletterande intervju 

med en bolagsjurist, verksam på en av de ”stora fyra”, för att således kunna bearbeta det 

empiriska materialet bättre. Denna jurist har inspirerat och influerat studien men är som sådan 

inte en del av empiri, analys eller resultat, då vårt fokus ligger på revisorernas synsätt.  

 
3.3 Tillvägagångssätt 

 
3.3.1 Intervjuprocessen 
	  

Uppsatsens primära data bygger på åtta personliga intervjuer av en semistrukturerad utformning. 

Intervjuerna utfördes med auktoriserade revisorer samt en bolagsjurist på Stockholms fyra största 

revisionsbyråer, under december månad år 2014. De personliga intervjuerna var konfidentiella 

och varade i cirka 40 minuter, där ett intervjuschema skickades ut en vecka i förväg (se 

intervjuschema i Appendix 1). Företagsrepresentanternas anonymitet skildras i vår empiri i form 

av det grekiska alfabetet där respondenterna erhållit en bokstav. Den semistrukturerade 

utformningen möjliggjorde en individspecifik utformning av vissa frågor för att erhålla en 

förståelse avseende hur olika begrepp och synsätt illustrerades för respektive respondent och 

företag (Saunders et al., 2009). Anonymiseringen bidrog till att respondenterna på ett mer 

förtroendefullt sätt kunde redogöra utförliga och detaljerade svar, vilket var nödvändigt för 

undersökningen. 
 

En testintervju på en auktoriserad revisor utfördes för att kontrollera att den semistrukturerade 

utformningen var tillräckligt anpassad samt minska risken för en intervjueffekt (Denscombe, 

2000). Författaren Denscombe (2000) förklarade intervjueffekten som något problematisk, då 

respondenterna kan uppfatta frågor olika och därmed ge varierande svar. Ett intervjuschema 

förbereddes, vilket omfattar fyra huvudsakliga områden, för att angripa studiens syfte från olika 
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infallsvinklar. Dessa områden kategoriserades efter revisorns roll, branschorganisation och 

lagstiftning, brott och skandaler samt framtid. Områdena delades i sin tur upp i delfrågor som var 

utformade av mer standardiserade frågor för att på så sätt konkretisera revisorernas egna åsikter 

och resonemang. Kombinationen av de öppna och mer specifika frågorna bidrog till att 

respondenterna fick svara fritt inom det bestämda området samt att konkret information, 

beträffande den enskilda revisorn och företaget, tillkännagavs (Saunders et al., 2009). Det bör 

även tilläggas att lämpliga följdfrågor även ställdes för att vidga förståelsen av den givna 

informationen som respondenten gav. 
 

3.3.2 Behandling av empiriskt material 
	  

Svårigheter kan enkelt förekomma kring kvalitativa undersökningar, då kvalitativ datainsamling 

enkelt kan förknippas med analysen. Förväxlingar kring insamling och analys av data är 

tämligen frekvent (Denscombe, 2000). Detta bidrog till att kvalitativ data förbereddes och 

organiserades innan den analyserades. Analysarbetet tog form efter att samtliga personliga 

intervjuer hade genomförts. Transkriberingen utfördes därefter i så nära anslutning till 

intervjuerna som möjligt, för att ta tillvara på respondenternas exakta tankar, formuleringar samt 

att deras icke verbala uttryck skulle kunna redogöras på ett korrekt sätt (Saunders et al., 2009). 

Sammanställningen av respondenternas svar följde en och samma sammanställningsstrategi, 

vilket bidrog till att fånga de centrala delarna och göra det kvalitativa materialet jämförbart.  

 

3.4 Källkritik 
 
För att göra en kvalitativ studie trovärdig måste forskarna kunna påvisa att insamlad data har 

behandlats seriöst och på ett relevant sätt. Intervjuer ska ske adekvat och utfallet bör ge en 

rättvisande verklighetsbild. Intervjuschemat till respondenterna och vårt tillvägagångssätt bör 

därför redovisas. Detta ger uppsatsen en tydligare bild om studiens utfall och kan därför avgöra 

studiens trovärdighet (Trost, 2010). Med detta i åtanke finns en medvetenhet om de kvalitativa 

undersökningsbristerna. Ett hinder med fallstudier är att utfallet inte kan generaliseras till en hel 

population och är därför inte fullt tillämpbart för att förklara samtliga auktoriserade revisorers 

föreställningar till anmälningsplikten. Därmed är studiens syfte inte att åstadkomma ett 

generaliserbart resultat för övrig population (Saunders et al., 2009). Urvalet av respondenter 

behövde nödvändigtvis inte vara representativt med vad majoriteten ansåg, utan respondenternas 

bredd och variation studerades istället. Studien bedömds bestå av en hög reliabilitet, då resultatet 
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i princip torde bli likvärdigt om undersökningen hade utförts inom en snar framtid igen, förutsatt 

att inga yttre faktorer skulle variera (Denscombe, 2000).  
 

Avslutningsvis består studiens Internetkällor, facklitteratur, rapporter och regelverk bland annat 

från branschorganisationen FAR, Statens offentliga utredningar, tidningsartiklar och tidskrifter. 

Mängden och validiteten av de primära och sekundära källorna uppfyller kraven för att ge 

läsarna den bredd och förståelse, som denna undersökning syftar till. 
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4. Empiri 
_____________________________________________________________________________________________ 

I nedanstående kapitel presenteras resultaten från de intervjuer som genomförts. Inledningsvis 

presenteras en översiktlig redogörelse av respondenterna och därefter ges en presentation av 

revisorerna, företagsvis. Företagsrepresentanternas anonymitet skildras i studien av det 

grekiska alfabetet, där revisionsbyråerna erhållit en bokstav och revisorerna en siffra. 
_____________________________________________________________________________________________ 

4.1 Presentation av respondenter 
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  Revisorer	  

	  

	  
	  	  År	  i	  	  

	  	  	  	  	  branschen	  
	  

	  
Arbetsområde	  

	  
Aktiv	  

	  	  	  	  medlem	  i	  	  
	  	  FAR	  

	  
	  	  	  	  	  	  Anmält	  
	  	  	  	  	  klient	  

	  
Attityd	  till	  	  	  	  	  	  
anmälnings-‐
plikten	  	  

	  
Skandaler	  	  
påverkat	  

förtroendet	  

	  
Tolknings-‐
svårigheter	  	  
i	  lagen	  

	  
Delta	  1	  

	  

	  
25	  år	  

	  	  
Stora	  börsnoterade	  bolag	  

	  
Delvis	  

	  
Nej	  

	  
Positiv	  

	  
Nej	  

	  
Ja	  

	  
Delta	  2	  

	  

	  
15	  år	  

	  	  	  	  	  	  Verksam	  i	  noterade	  och	  ägarledda	  
bolag,	  främst	  i	  detaljhandeln.	  

	  
Ja	  

	  
Nej	  

	  
Positiv	  

	  
Nej	  

	  
Ja	  

	  
Epsilon	  1	  

	  

	  
30	  år	  

Yrkeserfarenhet	  med	  alla	  sorters	  
bolag,	  arbetar	  i	  byråns	  

supportgrupp.	  

	  
Ja	  

	  
Ja	  

	  
Positiv	  

	  
Nej	  

	  
Ja	  

	  
Epsilon	  2	  

	  

	  
15	  år	  

Publika	  och	  ägarledda	  bolag.	  	  	  	  	  	  
Konsultuppdrag	  och	  tolkning	  av	  

revisionsfrågor.	  

	  
Nej	  

	  
Nej	  

	  
Neutral	  

	  
Nej	  

	  
Ja	  

	  
Pi	  1	  
	  

	  
30	  år	  

Privatägda,	  statliga	  och	  	  
globala	  klienter.	  

	  
Ja	  

	  
Nej	  

	  
Positiv	  

	  
Ja	  

	  
Ja	  

	  
Pi	  2	  
	  

	  
10	  år	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Inriktning	  mot	  små	  och	  stora	  bolag.	   	  
Nej	  

	  
Nej	  

	  
Positiv	  

	  
Nej	  

	  
Nej	  

	  
Kappa	  1	  

	  

	  
30	  år	  

	  	  	  	  	  Arbetsam	  i	  alla	  typer	  av	  branscher	  	  
och	  storlekar	  av	  klienter.	  

	  
Delvis	  

	  
	  	  	  	  	  Övervägt	  

	  
Neutral	  

	  
Nej	  

	  
Ja	  

	  
Kappa	  2	  

	  

	  
10	  år	  

Ägarledda	  bolag	  och	  delaktig	  i	  
större	  uppdrag.	  

	  
Nej	  

	  
Nej	  

	  
Neutral	  

	  
Ja	  

	  
Ja	  

Tabell 4.1 Översikt auktoriserade revisorer 

 

 
4.2 Revisorns syn på sin roll 
 

Samtliga intervjuade revisorer på revisionsbyråerna Delta, Epsilon, Pi och Kappa har en 

likvärdig uppfattning över sin egen yrkesroll, som uttrycks i olika form. Delta 1 anser att 

revisorernas primära roll idag är att säkerställa den finansiella rapporteringen och bevilja 

ansvarsfrihet för styrelsen. Kappa 1 menar att revisorns främsta uppgift är att upprätthålla ett 

förtroendesamband till sin klient. Delta 2 upplever att revisorn har en viktig roll i att upprätthålla 

en typ av moral, men även att skydda bolaget, aktieägarnas värde och se till att bolagen lämnar 

korrekt finansiell information. Revisorerna på Epsilon indikerar även att god etik och hög moral 

är viktigt inom revisionsyrket, då deras känsliga position kräver en balansgång mellan flertalet 
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intressenters intressen och regelverk. Epsilon 2 beskriver vidare att revisorns främsta uppgift inte 

är att upptäcka brott, då Delta 2 menar att revisionen inte är till för att identifiera ekonomisk 

brottslighet, men om ett brott upptäcks ska det anmälas. Kappa 2 anser att deras klienter är väl 

medvetna om vilka ansvarsområden och befogenheter revisorerna har. Revisorerna på Delta 

finner att de däremot har fått en mer rådgivande roll, som inte finns uttryckt i lagtexten. 

 

Epsilon 1 tyder på att det finns en bristande kunskap hos allmänheten i vad revisionen och 

revisorns yrkesroll omfattas av. Detta har i sin tur bidragit till alltfler revisionsskandaler och ett 

minskat förtroende för branschen. Pi 2 finner att revisorers förtroende definitivt har minskat efter 

flertalet revisionsskandaler, men inte antalet uppdrag. “Revisionsyrket har på senare tid 

ändrats”, vilket genererat ett stort förväntningsgap i samhället. Revisorerna på Pi och Kappa 

hävdar att det minskade förtroendet till stor del har orsakats av att deras byrå drabbats av 

rättsliga tvister, något revisorerna på Delta och Epsilon inte upplevt.  Pi 1 menar att allmänheten 

däremot har börjat inse att revisorn inte kan upptäcka alla brott eller granska samtliga finansiella 

rapporter i bolagen.  
 

Enligt revisorerna på Kappa har revisorns roll förändrats. Kappa 2 menar att “det finns inget 

större intresse för allmänheten att ta till sig kunskap och att speciellt försöka utbilda journalister, 

som oftast sätter ton”. Kappa 2 menar att detta skulle generera en mer balanserad åsikt kring vad 

som ingår i revisorernas faktiska roll. Delta 1 upplever idag att revisorer är mer utsatta, då 

mediedrevet är väldigt skoningslöst och onyanserat. Revisionsskandalerna innefattar ofta många 

påverkande variabler, vilket gör att revisorns roll blivit mer ifrågasatt. Delta 2 medger 

att ”verkligenheten är mycket mer komplex än att ifrågasätta en revisors revision”.  

 

4.3 Revisorns inställning till branschorganisation och lagstiftning 
	  

4.3.1 Branschorganisation 
	  

FAR tillhandahåller idag mycket information i form av litteratur, utbildningar och 

rekommendationer. Det råder däremot skilda åsikter bland de intervjuade revisorerna om FAR:s 

ansvarsområde samt förhållningssätt till lagar och regler. Enligt Delta 2 har FAR blivit alltmer 

defensiv, då de idag är mindre bra på att driva offentliga diskussioner och uttala sig i media om 

branschen. 
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Epsilon 1:s vision är att FAR innehar en betydande roll, i liknelse med en tillsynsmyndighet och 

som ställer krav på sina medlemmar. FAR ger en kvalitetsstämpel på de revisioner revisorn utför. 

“FAR är viktiga för de mindre byråerna, vi större är inte lika beroende av 

branschorganisationen”, säger Delta 1. Enligt Pi 1 är det svårt att säga vad FAR har för 

påverkan på större byråer, då samtliga riktlinjer främst erhålls genom interna kanaler. Kappa 2 

delar även Pi 1:s uppfattning men anser att FAR ger revisorerna en del riktlinjer i hur diverse 

frågor ska tolkas. FAR har, enligt Kappa 1, urholkat titeln auktoriserade revisorer då 

medlemsantalet samt antalet redovisningskonsulter ökat på senaste tiden. Detta har i sin tur 

bidragit till att FAR förlorat sitt ursprungliga fokus och syfte. 

 

4.3.2 Lagstiftning  
	  

Inledningsvis menar Delta 1, Epsilon 1, Pi 1 och Kappa 1, som varit verksamma innan införandet 

av anmälningsplikten, att det idag inte råder någon större skillnad i deras arbetsprocess. Däremot 

finns en problematik kring den teoretiska och praktiska tillämpningen av regelverken.  
 

“Som revisor har du en skyldighet att känna till anmälningspliktens regelverk”. Delta 1 bedömer 

att anmälningsplikten, sedan dess införande, inte har förändrat revisionsarbetet i och med att den 

idag inte tillämpas i någon större utsträckning. Trots detta anser revisorerna på Delta att 

anmälningsplikten känns helt naturlig och att det är ett bra ramverk att kunna förhålla sig till. 

Enligt Pi 2 är samhället av den uppfattningen att revisorerna är polisens förlängda arm och ska 

förhindra företag att inte hamna i ekonomiska oegentligheter. Denna syn sympatiserar inte de 

övriga intervjuade revisorerna med, då de istället anser att deras roll inte omfattas av att aktivt 

leta efter brott. Anmälningsplikten syftar till att gå före tystnadsplikten, när revisorn identifierar 

brott. ”Det verkar ju helt vansinnigt att inte formalisera vår plikt” men däremot ska, enligt Delta 

1, en noggrann avvägning göras vid bedömning av att anmäla eller inte: ”måste tänka först och 

handla sen”. Ett bolag kan skadas mycket hårt om det visar sig att en anmälan som revisorn gjort, 

är inkorrekt. Pi 2 ifrågasätter vidare nyttan av att anmäla. Den kan snabbt leda till skadestånd och 

ersättningsskyldighet, om revisorn inte har tillräckligt med bevisning.  
 

Kappa 2 intygar att det inte råder någon konflikt mellan tystnadsplikten och anmälningsplikten i 

ABL, eftersom regelverket är tydligt utformad. Däremot anser Pi 2 att den teoretiska 

utformningen av lagen om anmälningsplikten samt tystnadsplikten är något svårtolkad. Detta gör 

att “anmälningsplikten är problematisk” och kan göra den svår att tillämpa praktiskt. Epsilon 1 

uttrycker att anmälningsplikten givit revisorerna ett ökat inflytande där de inte enbart ska agera 
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efter klientens intresse, utan måste även ta hänsyn till gällande regelverk. Däremot uttrycker 

både Epsilon 1 och Pi 2 att pliktens införande bidragit till ett ökat fokus på revisorernas 

oberoendeställning. Samtidigt som revisorer har en förtroenderoll, vilken bygger till stor del på 

kommunikation och öppenhet med sin klient, är revisorn skyldig att upprätthålla en skepticism 

och oberoendeställning. Revisorerna på Pi menar att tystnadsplikten skapar ett förtroende till 

klienten.  
 

Många klienter är oftast inte medvetna om anmälningsplikten förrän frågan eller situationen 

aktualiseras. Pi 2 ser en risk i att anmälningsplikten inte tillämpas i samma utsträckning den är 

tänkt att tillämpas, då det istället föreligger ett förväntningsgap. Viss rädsla och okunskap har 

bidragit till ett mer omsorgsfullt och försiktigt agerande. En anmälan skall alltid göras om det 

uppstår misstanke om brott. Samtliga revisorer anser att inom en stor revisionsbyrå tar en revisor 

aldrig ett beslut själv i valet att anmäla, då det ständigt finns interna resurser att rådgöra med. 

Delta 2 uppfattar att mindre revisionsbyråer inte har samma interna resurser och gör därmed 

färre anmälningar.  
 

Epsilon 2 belyser ett flertal andra faktorer varför anmälningsplikten sällan kommer till stånd. En 

av dessa faktorer kan förklaras av de kvalitetskrav som ställs på potentiella klienter. Dessa 

kvalitetskrav utgörs av en riskbedömning där vissa specifika branscher ibland undviks. Epsilon 1 

hävdar även att det finns en underliggande rädsla av att anmäla, med risk att förlora sitt 

klientuppdrag. En anmälan vid misstanke om brott anses vara mer förekommande hos mindre 

revisionsbolag, då dessa inte har lika hårda kvalitetskrav för nya klienter, som de större byråerna 

har. Vidare anser Epsilon 1 att nya och befintliga klienter kan vara avgörande för revisionsbyråns 

framtid och fortlevnad. En mindre byrå kan därför bli mindre benägen att anmäla, då det finns en 

tydlig beroendeställning mellan revisor och klient. Pi 1 väcker frågan ifall benägenheten att 

anmäla minskar med långsiktiga klientrelationer. Förklaringen ligger ytterligare i ett 

beroendeperspektiv där stora faktureringar till klient kan påverka. 
 

4.4 Revisorns inställning till ekonomisk brottslighet 
	  

Delta 2 upplever valet att inte anmäla ekonomisk brottslighet var större för ett antal år sedan. 

Idag är ingen revisor särskilt angelägen att ”valsa runt i pressen” och som revisor hamnar du 

enkelt i större problem om du inte anmäler ett företag. I och med att revisorer hamnat mycket 

mer i ”skottgluggen”, menar Pi 2 att revisorer tänker sig för en extra gång inför valet av att 

anmäla eller inte. Delta 2 tyder på att det historiskt sett har funnits en större tendens av att fria än 
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fälla. Epsilon 1 tyder på att ”som revisor vill du ge klienterna en ärlig chans att förklara innan 

en anmälan tar form”. Gränsen till vad som utlöser åtgärder hos revisorerna vid misstanke om 

brott är mycket låg. Det är däremot allvarligt, enligt Kappa 1, att påstå att någon har gjort sig 

skyldig till brott. Därför är det viktigt att revisorn kontaktar sin supportavdelning och skaffar sig 

mer expertkunskap kring fallet. Om brottslighet uppstår måste revisorerna öka granskningens 

omfattning, även FAR och RN kan kopplas in för att ge råd i enskilda situationer. Om revisorn 

inte ökar sin granskning i bolaget, kan revisorn fällas för inaktivitet. De mest förekommande 

brotten som revisorerna på samtliga byråer stöter på är främst sen årsredovisning, manipulation 

av siffror och eftersläpande bokföring. 

 

Kappa 2 är av den uppfattningen att styrelser är väl uppmärksamma på diverse brottsfrågor och 

är villiga att vara goda samhällsmedborgare. De ”driver med järnhand” och är väl medvetna 

idag om de mest förekommande brotten i branschen, såsom manipulation av finansiell 

information samt brott för personlig vinning. Kappa 2 avslutar och uttrycker att bra revisorer 

förebygger ekonomisk brottslighet, sedan stoppas den inte till 100 %. 
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5. Analys 
_____________________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel analyserar vi den teoretiska referensramen mot det empiriska material vi erhållit. 

Kapitlet inleds med en analysmodell som berörs genomgående. Därefter kommer de 

huvudsakliga områdena analyseras och diskuteras. Avslutningsvis redogörs en tabell av de 

intervjuade revisorernas uttalanden, där tolkningar samt nyckelord presenteras. 
_____________________________________________________________________________________________ 

5.1 Analysmodell 
	  

Uppsatsen syftar till att behandla revisorers föreställningar kring anmälningsplikten och vilka 

skyldigheter de har enligt lag och branschregler, inom deras yrkesroll. Studiens analys kommer 

att bidra till en förståelse av den konflikt som finns mellan revisorers teoretiska tillämpning och 

praktiska förhållningssätt av anmälningsplikten. 
 

Analysen kommer följaktligen utgå från de applicerbara teorier för att analysera den empiri som 

erhållits från de åtta auktoriserade revisorerna. Detta för att vidare erhålla stöd och ett opartiskt 

synsätt i studien. Paralleller har således dragits från teori- och empiriavsnittet som tidigare 

presenterats, för att ytterligare i analysen kategorisera varje område i mindre delar. Detta för att i 

sin tur belysa de yttre faktorer som påverkar revisorernas inställning till anmälningsplikten. 

Nedan illustreras en sammanfattande modell av de bakomliggande faktorerna kring revisorns 

föreställningar till lagen om anmälningsplikten, som vidare kommer att analyseras. 

 

Figur 5.1 Analysmodell, revisorns inställning och påverkande variabler  
 

 

 

Branschen	  

Revisorns	  
föreställning	   Klient	  

Ekonomisk	  
brottslighet	  

Etik	  &	  
Moral	  

Lagregler	  
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5.2 Revisorns syn på sin roll 
	  

Samtliga intervjuade revisorer har en tydlig bild av sitt yrkesansvar, som praktiskt inte stämmer 

överens med den teoretiska utformningen av ABL och RL. Allmänheten ger ytterligare en 

mindre nyanserad bild av revisorns roll. Den tydligaste skillnaden påvisar ett förväntningsgap, 

där samhället har en övertro på vad en revisor kan göra, detta i enlighet med Innes et al:s (1997) 

beskrivning av revisorns deskriptiva och samhällets normativa utgångspunkter. Det finns tankar 

om att revisionsbranschen har misslyckat med att förmedla sin roll till olika intressenter, då 

branschen har en bättre förståelse för vad som ingår i revisorns lagstadgade yrkesroll än vad 

allmänheten har. Förväntningsgapet kan till stor del, enlig intervjuade revisorer, bero på ett 

sviktande intresse samt en okunskap hos allmänheten. Revisorerna är eniga om att de har fått en 

mer rådgivande roll, som inte finns uttryckt i lagtext. Ansvaret som revisorerna har inom 

revisionen är att oberoende granska, stärka förtroendet och kvalitetssäkra den finansiella 

rapporteringen samt bolagets förvaltning. Däremot anser revisorerna på Pi att det interna 

kontrollsystemet som klienterna använder sig av ersätter revisorernas förtroende, vilket kan 

återkopplas till figur 2.1.4 om förtroende och förväntningsgap. Majoriteten av de intervjuade 

revisorerna anser sig inte inneha en myndighetsroll, utan påtalar däremot sitt ansvar gentemot 

ägare som ett företags angelägenhet. Revisorerna anser att upprättandet av revisionsberättelsen är 

en viktig och betydande lagstadgad uppgift, men har på senare år skapat felaktiga förväntningar 

hos allmänheten. Vi tolkar därmed att det finns en risk att det ökade förväntningsgapet och 

minskade förtroendet har påverkat revisorernas yrkesroll i att tillämpa lagen om 

anmälningsplikten. 

 

5.3 Revisorns inställning till branschorganisation och lagstiftning 
	  

Revisorerna upplever en trygghet gällande de riktlinjer och rekommendationer FAR presenterar, 

då branschorganisationens uttalanden är till stöd för tolkning av god revisionssed i det dagliga 

arbetet. De intervjuade revisorerna menar att FAR har en stor inverkan på revisionsbranschen, 

som i sin tur hjälper till med institutionaliseringen av de regler som har införts. Samtliga 

revisorer förutom Pi 2 uttrycker en ovisshet gällande anmälningsskyldigheten, då arbetet ofta 

omfattar svåra tolkningsfrågor. Ingen av revisorerna uppfattar någon större negativitet kring 

anmälningsplikten, men flera menar att dess utformning är svår att tillämpa, praktisera och tolka. 
 

Det råder delade meningar gällande anmälningsplikten, vilket kan bero på att vissa byråer är mer 

bekanta med plikten genom praktisk erfarenhet, då andra byråer istället tillämpat den mer 
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teoretiskt. En förklaring till revisorernas delade åsikter kan beskrivas med hjälp av den 

institutionella teorin (Selznick, 2009). Tystnadsplikten är idag en socialt accepterad plikt hos 

revisorerna, som upprätthåller klientförtroendet. Tystnadsplikten anses vara institutionaliserad 

medan anmälningsplikten inte är lika långt kommen. Vi anser att anmälningspliktens relativt 

korta historia och tolkningssvårigheter gör att begreppet har svårt att falla in under en 

institutionell benämning. Till skillnad från tidigare forskningsstudier, anser de intervjuade 

revisorerna inte att tystnads- och anmälningsplikten står i konflikt med varandra, vilket även 

tyder på att anmälningsplikten blivit mer institutionaliserad (Korsell & Engerstedt, 2004). Ingen 

av de intervjuade revisorerna hade en negativ attityd till anmälningsplikten, dock var tre 

revisorer neutralt inställda. Samtliga revisorer poängterar även att anmälningsplikten ligger inom 

deras yrkesområde, något som motsäger Korsell och Engerstedts (2004) resultat om revisorers 

negativa inställning till anmälningsplikten. FAR och de intervjuade revisorerna har gått från att 

motsätta sig anmälningsplikten till att ha börjat se den som en lagstadgad institution (FAR, 2012).  
 

Revisorerna anser att revisionsyrket i första hand bygger på ett förtroendesamband mellan 

revisor och klient. Detta förtroendesamband går att tillämpa i agentteorin, i enlighet med 

Svanströms (2008) beskrivning, där staten agerar principal och revisorn agerar agent. 

Anmälningsplikten kan ses som ett medel för att förändra agentens beteende till principalens 

intresse. Lagstiftningen har gett staten ett större inflytande och är berättigade att göra en anmälan, 

ifall agenten varit försumlig och inte anmält sin klient. I enlighet med revisorerna på Epsilon och 

Kappa, kan agentens beteende att avsäga sitt uppdrag, utan att anmäla, vara ett sätt att inte bistå 

principalen med korrekt information. En ökad rädsla och okunskap har i sin tur bidragit till en 

mer omsorgsfull och försiktigare granskningsarbete, för att på så sätt minimera risken att en 

anmälningsplikt skulle tillämpas felaktigt. Pi 1 och Delta 2 uttrycker däremot att 

anmälningsplikten bidragit till ett ökat inflytande, där revisorn inte enbart agerat efter klientens 

intresse, utan även efter samhällets uppsatta regelverk. Detta har i sin tur påverkat 

agentförhållandet negativt mellan revisor och klient. 
 

Idag har revisorerna en känslig position då deras yrkesroll kräver en balansgång mellan diverse 

intressenters intressen som i sin tur kan innebära framtida moraliska dilemman (Duska et al., 

2003). Majoriteten av revisorerna indikerar på att etik och moral är väsentligt, då hela 

revisionsyrket bygger på att revisorn ska ha en god etik och hög moral. Ett flertal av revisorerna 

anser att efter anmälningspliktens införande har deras oberoende hamnat i större fokus. Epsilon 1 

medger att detta är problematiskt, men i och med det lagstadgade rotationskravet, har revisorers 

oberoendeställning försvagats mot klient. Vår studie visar på att revisorerna besitter en lägre 
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förmåga till moraliskt resonemang än de förväntningar allmänheten har på revisorers 

anmälningsplikt, i förhållande till deras kompetensnivå. Vidare anser vi att etik och moral kan 

återspeglas i viss bemärkelse till de olika rekommendationer, som branschorganisationen FAR 

tillhandahåller. Vi bedömer att större delen av etiken som ligger till grund för revisorernas 

beslutsfattanden utvecklas och skapas av dem själva på individnivå. Studien visar på att etik och 

moral delvis löper som en röd tråd genom revisorernas arbete, där lagstiftning anses vara det 

väsentliga i en revisors yrkesroll. Det förekommer däremot en tolkningsproblematik. 
 

5.4 Revisorns inställning till ekonomisk brottslighet 
	  

I denna studie anser revisorerna att eftersöka ekonomisk brottslighet inte ingår i deras primära 

uppgift. Det föreligger ett förväntningsgap där allmänheten har en övertro på revisorns kapacitet 

i att upptäcka brott och tror i regel att revisorerna även ska göra detta (Catasús et al., 

2013).  Revisorerna kontrollerar felaktigheter men lägger störst fokus vid granskning av interna 

kontroller. Däremot påstår revisorerna att de ökar granskningen vid misstanke om brott. 

Revisorerna Epsilon 1 och Kappa 2 påstår att den ekonomiska brottsligheten kommer att öka i 

och med den minskade revisionsplikten, där mindre bolag inte ställer krav på att ha revisorer. 

FAR anser att revisorerna har en viktig brottsförebyggande roll, där revisorerna däremot inte 

anser sig själva som brottsförebyggare, men att deras närvaro genererar en brottsförebyggande 

effekt (FAR, 2007). Vi hävdar därför att effekten av revisorernas granskning är större än den 

tekniska anmälningsplikten, då granskningen förebygger fler brott än ”hoten” om vad 

anmälningsplikten kan åstadkomma. Samtliga revisorer anser att anmälningsplikten inte har 

reducerat den ekonomiska brottsligheten, något FAR inte sympatiserar med (FAR, 2012). 

Epsilon 2 och Pi 1 har inte märkt någon större skillnad i klientrelationen eller ekonomisk 

brottslighet, före och efter anmälningspliktens införande, något som i sin tur motsäger Larssons 

resultat från 2004.  
 

Ur ett historiskt perspektiv har diverse finansiella kriser och skandaler lett till införande av nya 

regler för att stärka revisorns roll. Revisionen har uppfattats som svag och därför har 

kontinuerligt nya regler skapats för att förebygga och minska risken för framtida brott, kriser och 

skandaler. Sex av åtta intervjuade revisorer anser inte att de inträffade revisionsskandalerna har 

påverkat deras förtroende gentemot klienten. Samtliga hävdar däremot att revisionsskandalerna 

påverkat delar av revisionsbranschens förtroende. En av revisorerna menar att nya regler och 

standarder bidragit till en negativ utveckling och bevaring av förtroendet. Studiens empiriska 

resultat visar även på att manipulation av finansiella rapporter och sen årsredovisning är dem 
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mest förekommande ekonomiska brotten. Det råder ett informellt väsentlighetskrav bland vissa 

revisorer, som syftar till att sen årsredovisning inte definieras som brott i mindre bolag, vilket 

definitivt frångår regelverket. Återigen råder det tolkningssvårigheter i lagen och en viss 

beroendeställning till klient som är avgörandet för revisorns sätt att tillämpa anmälningsplikten.  

 

Nedan redovisas i tabell 5.4.1 en övergripande analys över hur revisorerna praktiserar 

anmälningspliktens regelverk och förhåller sig till de samhälliga samt framtida förväntningarna. 

Tabellen illustrerar en övergripande tolkning och utgör grunden för empirins avslutande del. 

 

 

Tabell 5.4.1 Företagsrepresentanters citat, tolkning och nyckelord.  

 

 

 

 
Revisorer  

 

 
Citat 

 
Tolkning 

 
Nyckelord 

 
 

Epsilon 1 

”Jag tar mig en funderare innan 
jag anmäler, även om mitt bolag 
inte förlorar på att jag anmäler 
kan det drabba mig personligen” 

Större klienter löper mindre risk att bli 
anmälda än små klienter. 
Revisionsbolaget är inte beroende av 
kund men revisorn kan vara det 

 
• Bolaget ej beroende. 
• Revisorn kan dock 

påverkas. 
• Klientrelation 

 
 
 

 
 

Pi 2 

”En anmälan görs om den behövs, 
vår support-avdelning hjälper oss 
i avvägningen, något en mindre 
byråer inte har (…) Jag anser inte 
att vi är lika beroende som en 
mindre byrå kan vara” 

Revisorer i större byråer är mer 
anmälningsbenägna än revisorer i mindre 
byråer.  Revisorer i större byråer har 
experthjälp och byrån har ej en 
beroendeställning.  
Revisorer på samma revisionsbyrå 
tenderar att vara eniga när en anmälan ska 
göras.   

 
• Supportavdelning 
• Interna regelverk 
• Minskat beroende 
• Enlighet 

 
 

Delta 2 

”Med hjälp av vår 
kvalitetsgallring kommer vi inte i 
kontakt med den ekonomiska 
brottsligheten lika ofta.”  

Bolaget undviker vissa branschspecifika 
bolag. Erfarenheten säger att vissa 
branscher är mer utsatta för brottslighet.  

 
• Kundkontroll 
 

 
 

Epsilon 2 

”Revisorer vet att lagen finns men 
inte exakt vad den innebär” 

Regelverket finns men är ej tillräckligt 
utformat för att revisorn ska kunna tolka 
det på ett enkelt sätt. Otydligt regelverk 
gör det svårt att tillämpa plikten i 
praktiken.  

 
• Okunskap 
• Otydligt regelverk 
• Erfarna revisorer är mer 

anmälningsbenägna 
 

 
Kappa 2 

”Allmänheten vet inte vad en 
revisor gör. Vi kan inte göra allt, 
något som alla tror att vi kan”  

Det ingår inte i revisorernas uppgift att 
leta efter brott. En anmälan ska göras om 
misstankar om brott upptäcks.  

 
• Förväntningsgap 
• Förlorat förtroende 

 
 

 
Kappa 1  

“Först får vi mer och mer ansvar, 
som vi tillslut inte klarar av, där 
kunder stämmer oss och där ingen 
längre vill vara revisor. Sedan 
lättar man upp reglerna lite gran 
och så går pendeln tillbaka.  

Fler regler ger revisorerna ett ökat 
förväntningsgap. Stämningarna ger 
revisorerna en ökad rädsla för att göra sitt 
arbete felaktigt.  

 
• Rädsla  
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6. Avslutande kommentarer 
_____________________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel beskrivs studiens slutsatser samt egna reflektioner. Förslag på fortsatta forskning 
kommer även att belysas. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
6.1 Slutsats 
 
I vår studie framkommer det att revisorer ytterst sällan praktiserar lagen om anmälningsplikten. 

Detta förklaras i en stor ovilja att anmäla men även till få förekommande brott, vilka i sin tur är 

svåra att upptäcka. Vi kan konstatera att varje anmälningssituation är unik och måste därför 

bedömas enskilt utifrån sina specifika omständigheter. Dessa situationer är avgörande för 

tillämpandet av anmälningsplikten. Samtidigt ska graden av misstanke för ekonomisk 

brottslighet tas i beaktande, vid avgörandet ifall en revisor ska välja att tillämpa 

anmälningsplikten. Slutsatserna som kommer att presenteras i studiens undersökning är enbart 

baserad på de intervjuade revisorernas svar. Därför kan resultatet inte generaliseras till 

branschens samtliga revisorer och deras föreställningar till anmälningsplikten. 

	  

Denna studie har bekräftat att det förekommer skilda men snarlika föreställningar i hur revisorer 

förhåller sig till anmälningsplikten. Det finns således flera bakomliggande faktorer som påverkar 

de intervjuade revisorernas föreställningar om anmälningsplikten (se figur 5.1). Vi ser därför ett 

tydligt ställningstagande som grundar sig i en stor okunskap. Detta ligger i sin tur till grund för 

att revisorer inte besitter den juridiska kompetens som krävs vid tillämpandet av 

anmälningsplikten. Revisorernas föreställningar kring anmälningsplikten grundar sig även i hur 

revisionsbyrån utformar sina interna regler och tillvägagångssätt vid misstanke om brott, något 

som i sin tur påverkar revisorernas attityder. Vi ser även en tendens till ett klientberoende samt 

en rädsla att bli stämd vid en felaktig anmälan. Denna rädsla kan motverkas med intern 

kompetens som återfinns på samtliga större revisionsbyråer. 

	  

Vårt empiriska resultat har även hjälpt oss att identifiera hur förväntningsgapet tar sig i uttryck. 

Allmänheten har stora förväntningar på revisorers anmälningsskyldighet, medan revisorerna 

själva har en mer återhållsam uppfattning om sina föreställningar. De intervjuade respondenterna 

med lång yrkeserfarenhet framställs ha en mer praktisk föreställning kring anmälningsplikt 

medan de med mindre erfarenhet tycks ha ett mer teoretiskt förhållningssätt till 

branschorganisationen och lagregler. Som ett resultat av den empiriska undersökningen ser vi att 
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anmälningsplikten har blivit alltmer institutionaliserad av FAR. Detta kan i sin tur bidra till att 

framtida revisorer skulle kunna känna sig tryggare att tillämpa anmälningsplikten praktiskt. Vi 

ser idag att revisorerna har en positiv attityd till anmälningsplikten, något som tidigare studier av 

Larsson (2004) samt Korsell och Engerstedt (2004) inte uppvisat. Däremot ifrågasätter vi 

revisorernas positiva attityd till anmälningsplikten, vilket inte genererat fler tillämpningar av 

plikten. Vi tror detta till stor del beror på svårtolkat reglerverk, etik och moral, ett 

förväntningsgap samt klientrelationen.  

	  

Avslutningsvis tycks inte anmälningsplikten tillämpas i alltför stor utsträckning bland de 

intervjuade revisorerna, vilket ligger till grund för deras föreställningar kring den. På grund av en 

“klientsållning”, förekommer inte någon större ekonomisk brottsligt hos de “fyra stora”, vilket 

ger en effekt av att anmälningsplikten inte tillämpas eller praktiseras ofta.  

 

6.2 Förslag till framtida forskning  
 

Framtidsaspekterna är komplexa och det ställs ständigt ökade krav. Utifrån ett kort perspektiv ser 

vi att det regelmässigt inte kommer att läggas på mer formella krav. Däremot finns det en ökad 

efterfrågan från marknaden att revisorer behöver kommunicera mer och öka kommunikationen 

mellan revisor och styrelse. Idag hamnar revisorerna ofta i en svårare roll än tidigare i hur de ska 

hantera specifika frågor, särskilt av de internationella regelverk som står över svensk lag. De 

intervjuade revisorerna indikerar att den ekonomiska brottsligheten kan öka i och med den 

minskade revisionsplikten, något som i sin tur skulle kunna leda till nya eller reviderade regler. 

Vi anser därför att det kan vara intressant att i framtida forskning undersöka vad avskaffandet av 

revisionsplikten kan få för vidare effekt kring hur revisorer och allmänhet bör förhålla sig till 

ekonomisk brottslighet.  
 

Mot bakgrund av revisorernas inställning till anmälningsplikten kan det vara intressant att även 

undersöka anmälningspliktens utformning i lagtext mer detaljerat genom att intervjua jurister, 

väl insatta inom området. Detta skulle kunna följa Larssons (2004) rapportstruktur för att se 

revisorernas inställning till anmälningsplikten 15 år efter införandet.  
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8. Appendix 1 – Intervjuschema 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Revisorns roll 

1. Berätta lite kort om vad Du har för yrkesbakgrund? Hur länge har Du jobbat som auktoriserad 
revisor?  

2. Hur ser Du på revisorns roll? 
3. Hur tror Du allmänheten ser på revisorns roll? 
4. Föreligger det ett förväntningsgap? 
5. Hur upplever Du den dagliga revisionen? 

 
Branschorganisation och lagstiftning  

6. Vad tycker Du att branschorganisationen FAR har för påverkan/betydelse på Er revisorer? 
7. Vad är Din syn på anmälningsplikten?  
8. Bedömer Du att andra revisorer gör anmälningar tillräckligt ofta. 
9. Varför tror Du att revisorers anmälningar är relativt låg av de totala anmälningarna?  
10. Hur anser Du att anmälningsplikten fungerar i praktiken?  
11. Är Era kunder medvetna om att anmälningsplikten finns?  
12. Tror Du att relationen mellan kund och revisor har förändrat/påverkats vid införandet? 
13. Tror Du att revisorer i allmänhet är tillräckligt insatta i reglerna kring anmälningsplikten?  
14. Anser du att anmälningsplikten är förenlig med revisorns naturliga kompetens?  
15. Hur ser Du på tystnadsplikten kontra anmälningsplikten 
16. Är tystnadsplikten mot Din klient viktigare än Din anmälningsplikt som revisor?  

 
 
Brott och skandaler 

17. Hur ser Du på den ekonomiska brottsligheten?  
18. På vilket sätt förebygger Du ekonomisk brottslighet?  
19. Vilka brott förebygger Du mest? 
20. I media har flera stora s.k. revisionsskandaler diskuterats. På vilket sätt anser Du att dessa 

skriverier har påverkat branschens förtroende? 
 
Framtid 

21. Tror Du att Ni kommer att få ett ökat ansvar/krav från omvärlden med reglerna om 
anmälningsplikt eller kommer kontrollen och anmälningsplikten att förflyttas till en annan 
oberoende part? 

22. Finns det något Du vill tillägga?	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

 
 
	  


