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Abstract  
 
The first of January 1999, legislation was conducted about the auditor´s duty to report crimes. 
The new obligation to report means that an auditor under some circumstances is obligated to 
report any suspicions of crimes to prosecutors or police. Prior to this legislation the auditor 
was restricted by the professional confidentiality. This legislation was criticized by many 
consultive bodies, including FAR and SRS as they feared that the legislation would go too far 
and hurt the confidence between the auditor and the client. This would result in less 
information given by the clients and lead to an insufficient audit. The purpose of this 
legislation was to reveal and prevent economic crimes in the companies.  
 
The main goal of this study is to investigate if it is possible for an auditor to live in a between 
the role as an auditor and the role as a wielder of crime control. The purpose of this study is to 
investigate and get deeper knowledge about how the auditors deal with the obligation to 
report and how it is practiced in reality.  
 
The method of the study is qualitative in order to obtain deeper knowledge of the subject. In 
order to achieve data for the empirical chapter we chose to implement personal interviews 
with four auditors from different agencies.  We compared the empirical material with the 
theories which resulted in our conclusion.  
 
The conclusion is that the auditors can maintain the balance mentioned above, and this 
balance is sustainable from a long term perspective.  
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Sammanfattning 

 
Den 1 januari 1999 infördes lagen om anmälningsplikt som ålade revisorn skyldighet att vidta 
åtgärder vid misstanke om brott och att under vissa förutsättningar göra anmälan till åklagare 
eller polis. Tidigare begränsades revisorn av den lagstadgade tystnadsplikten. Flera 
remissinstanser däribland FAR och SRS motsatte sig förslaget då man ansåg att det var alltför 
långtgående. De befarade att revisorns förtroende gentemot klienten kunde försämras och att 
de därmed inte skulle få tillgång till den information som är nödvändig för en fullgod 
revision. Syftet med införandet av anmälningsplikten var att ekonomisk brottslighet skulle 
upptäckas samt förebyggas. 
 
Vår huvudfråga i denna uppsats är enligt följande: Kan en revisor rimligen hålla perfekt 
balans mellan att vara agent för myndigheternas brottsbekämpning, och att vara en hjälpreda 
i hanteringen av företagens ekonomiska informationsflöde? Syftet med uppsatsen är att 
undersöka hur revisorn hanterar sin skyldighet att anmäla vid misstanke om brott och vilka 
konsekvenser den har medfört för revisorn. 
 
I uppsatsen används kvalitativ metod då vi vill skapa oss djupare förståelse för vår 
frågeställning. Intervjuer har genomförts med fyra revisorer från olika revisionsbyråer. Det 
empiriska materialet har analyserats samt tolkats utifrån den teoretiska referensramen och 
slutligen resulterat i vår slutsats.  
 
Vår slutsats av denna studie är att en revisor kan hålla ovan nämnda balans och att denna 
balans är hållbar ur ett framtidsperspektiv.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: revisor, anmälningsplikt, ekonomisk brottslighet 
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1. Inledning 
 
1.1 Problembakgrund 
 
Grundidén till uppsatsämnet 
 
Temat för uppsatsen är revisorns yrkesutövande. Mer specifikt utför vi en undersökning om 
de konflikter och problem som kan uppfattas av revisorer, när de försöker bibehålla en balans 
mellan sin uppgift som brottsbekämpare och sin uppgift som stödjare i hanteringen av 
företags finansiella information. Vi undersöker om denna balans är hållbar tillsammans med 
de starka krav som finns på revisorn.  
 
Förtydligande av grundidén 
 
Anmälningsplikten och revisorns roll 
Både stora revisionsbolag och revisorer i enmansföretag påverkas av anmälningsplikten men 
enskilda revisorer kan anses vara mer utsatta av denna plikt än revisorer i stora organisationer, 
eftersom i organisationer sker anmälning oftast först till revisionsbolaget som sedan bedömer 
om man ska gå vidare med anmälningen. Vi ser på användandet av anmälningsplikten och 
vilka krav den i praktiken ställer på revisorerna och deras arbete. Vi vill med denna studie se 
hur de anser att en perfekt revisor bör förhålla sig till anmälningsplikten och om de tycker att 
denna är revisorns viktigaste roll.  
 
Revisorns mänsklighet 
Människor är, av allmän erfarenhet, i regel inte perfekta. ”Den mänskliga faktorn” är ett 
viktigt exempel på detta, det vill säga att många fel i samhället görs enbart av skälet att 
utövaren är mänsklig. Revisorer har stora krav ställda på sig. Som revisor ska man hålla 
avstånd till klienter, intressenter och alla andra aktörer denne skulle kunna påverkas av. 
Dessutom ställs krav på självaste revisorns privatliv. Denne ska leva på ett sätt som väcker 
respekt och en känsla av hög integritet hos revisorn. Detta innebär att till och med krav på 
klädsel ställs. I undersökningen vill vi försöka få klarställt om dessa krav har en grad av 
realism kopplade till sig, det vill säga om en revisor alltid kan förväntas ha perfekt förmåga att 
följa dessa och samtidigt utföra sitt arbete med gott omdöme och hålla sig oberoende när det 
till exempel uppstår brottsmisstankar. 
 
Teoretisk och praktisk relevans 
 
Eftersom revision är en stor och viktig företeelse inom företagande idag så anser vi att det 
behövs mer forskning om de specifika områden som nämns ovan. Särskilt tycker vi det saknas 
information om viktiga aspekter i den allmänna kännedomen i revisionens mer otydliga delar.  
 
Relevans i anmälningsplikten och revisorns roll 
För att lagstiftare, och de som påverkar dessa, ska kunna ta beslut och skapa sig attityder som 
gynnar mer än skadar samhällets individer och företag, så måste de känna till så stor del som 
möjligt av djupet i revisorernas perspektiv i ämnena som de lagstiftar om.  
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Relevans i revisorernas förhållning till mänskligt felande 
Rimligheten bakom kraven på revisoryrket anser vi är något som det finns ett teoretiskt 
intresse för hos både revisorerna själva och hos till exempel lagstiftare som ska hjälpa till att 
bygga upp samhällsstrukturen.  
 
Kännedom om problemområdet vid starten av studien 
 
De tidigare rapporter vi känner till som har skrivits i liknande tema är minst tre år gamla. 
Detta innebär att en del av resultaten kan vara utdaterade och vi ser därför på dessa med viss 
skepsis. På grund av tiden som gått så utgår en stor del av vår studie från grunderna och vi ser 
endast på de äldre studierna i jämförande syften.  
 
Lagtexter 
Vid studiens utgångspunkt känner vi till och har tillgång till alla de lagar och regler som 
behandlar revision och redovisning. Dessa är av vikt för många av studiens delar eftersom en 
del av frågeställningen innebär att dessa regler ifrågasätts. Vi har också tillgång till 
information om de olika förändringarna som skett i olika paragrafer under de senaste åren.  
 
Övrig kännedom 
Vi känner till allmänt vad en revisor har för uppgifter och vad denne har för officiella krav 
ställda på sig. Vi har också viss kännedom om yrkets ursprung och historia vilket kan vara 
relevant för att kunna analysera och studera uppkomsten hos vissa företeelser inom 
revisionens olika beståndsdelar. 
 
Vad vi vill veta mer om 
 
Anmälningsplikten i praktiken 
Vi vill även veta mer om hur ofta och vid vilka tillfällen denna funktion används i praktiken. 
Vi vill veta om det finns några dolda faktorer som påverkar om en revisor väljer att följa sin 
skyldighet att anmäla. Vi är också intresserade av att se på vad det finns för faktorer som kan 
få en revisor att avstå från att anmäla sin klient då uppenbar ekonomisk brottslighet har 
upptäckts av denne.  
 
Attityder till revisionsyrket 
Vi vill också försöka skapa mer förståelse för vad revisorerna tror olika aktörer anser om 
existensen av självaste revisionsyrket. Känner till exempel företagsledare sig övervakade av 
revisorerna och skulle de i allmänhet vara mindre ärliga i sin redovisning om dessa inte 
existerade? Eller ser de revisorerna som hjälpsamma människor som underlättar kontrollen av 
bokföringen? Anledningen till att vi vill se mer på detta är att det hjälper oss få en bättre 
helhetsbild av studiens undersökningsobjekt, revisorsyrket.  
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1.2 Problemdiskussion 
 
Vårt tema kräver en frågeställning som inte är för svårtolkad. Enligt ”trattmetodiken” 
fokuserar vi här problemområdet tills vi finner en frågeställning som kräver omfattande 
studier för att kunna besvaras tillfredställande.  
 
Utgångspunkt till frågeställningen 
Problemet är att det kan finnas viktiga konflikter i revisorernas vardag som ännu inte 
undersökts. Vår utgångsfråga är; kan en normal revisor upprätthålla en perfekt balans mellan 
sina konflikterande roller som brottsbekämpare samt klienthjälpreda?  
 
Ämnesinriktning 
Vi finner att vår ursprungliga frågeställning kan delas upp i flera mindre delområden. En 
revisor kan till exempel ställas inför problem som inte är relaterade till yrket. I vår 
frågeställning är vi endast intresserade av de delar av revisorns liv som ingår i själva yrket. 
Men även inom yrket finns det flera olika detaljer och vi är inte intresserade av alla. Mindre 
relevanta ämnen såsom en revisors arbetstider vill vi inte diskutera. Det som återstår är 
revisorns arbetsuppgifter och de plikter och omständigheter som existerar i förhållande till 
dessa. Vilka problem stöter en revisor på i sitt arbete med att arbeta för klienter genom att 
granska och hantera ekonomisk information? Vad skapar detta för problem i sammanhang 
med de plikter som medföljer?  
 
Fördjupande diskussion 
Även ovan nämnda problem kan delas upp i ett fåtal delområden. Dessa problem kan kopplas 
till revisorns olika plikter. De plikter vi vill fördjupa oss särskilt i är anmälningsplikten men 
även kraven på revisorns arbete, privatliv och sätt att förhålla sig. Vi undrar, vad kan skäligen 
förväntas av en revisor då denne upptäcker bokföringsbrott om denne har en värdefull 
klientrelation? Är det realistiskt att anta att revisorer till skillnad från andra kan undvika att 
låta mänskligt inflytande råda över deras omdöme och handlingsförmåga? Slutligen vill vi 
fråga oss, är detta dilemma verkligen ett problem eller är det något revisorerna kan leva med i 
all framtid?  
 
 
1.3 Problemformulering 
 
Ovan nämnda problembakgrund och problemdiskussion leder oss fram till vårt 
forskningsproblem som har följande formulering: 
 
Kan en revisor rimligen hålla perfekt balans mellan att vara agent för myndigheternas 
brottsbekämpning, och att vara en hjälpreda i hanteringen av företagens ekonomiska 
informationsflöde?  

 
Genom att fokusera på specifika delar av revisionen kommer vi fram till vad vi vill att vår 
studie skulle resonera omkring. För att göra vår frågeställning lättare att gripa och använda sig 
av så behöver den dock bli än mer specifik. Vad vi vill veta är alltså:  
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• Anser revisorerna själva att det finns ett dilemma i dagens system, kopplat till 
anmälningsplikten och klientrelationer?  

• Vad kan skäligen förväntas av en revisor då denne upptäcker bokföringsbrott om 
denne har en värdefull klientrelation? 

• Anser revisorerna själva att deras plikter skapar förväntningar på dem som går utöver 
ramarna för mänsklig saknad av perfektion?  

 
Vi avser att se på dessa frågor och besvara dem till den grad detta är utförbart.  
 

 
1.4 Syfte 
 
Vi anser att det fanns flera skäl att utföra denna studie. Bland annat vill vi antingen bekräfta 
eller förkasta tidigare gjord forskning på området, särskilt eftersom viss tid har gått sedan 
liknande forskning utförts.  
 
Aktualitet 
Det pågår ofta debatter om både revisorns roll och vilka krav som ställs på yrket. Vi anser 
därför att ämnet är aktuellt och värt att forska om.  
 
Brist på forskning 
Med denna studie vill vi utöka den existerande kunskapen om revision för att intressenter och 
aktörer i framtiden ska kunna få en mer heltäckande bild av problemområdet. De som kan 
vara intresserade av studien är till exempel lagstiftare, forskare eller revisorerna själva. Vi tror 
också att även revisorernas egna intressenter, såsom kreditgivare, företagsledning och 
aktieägare kan ha intresse av studien. Vi uppfattar att det kan finnas en osäkerhet gällande 
revisorns yrke och uppdrag och att det därför finns anledning för oss att skapa en diskussion 
gällande sanningen i detta.  
 
Tidigare studier 
Inspirationen till vårt ämnesval härstammar främst från en tidigare studie med namnet 
”Revisorns anmälningsplikt - Indirekt brottsbekämpning kontra klientrelation”, som är en 
magisteruppsats skriven av Sofia Birkhammar samt Linda Björk år 2005 på Högskolan i 
Borås. I denna behandlas problemet med osäkerheten i vilken huvudroll revisorerna förvänta 
utföra i samhället. En liknande studie har också gjorts på Göteborgs Universitet år 2004, och 
då med namnet ”Från klientfokus till samhällsfokus? – En studie om anmälningsplikten och 
dess konsekvenser”, som är en kandidatuppsats skriven av Heléne Berghult och Sofie 
Eliasson.  
 
Utdaterad forskning 
Eftersom de tidigare utförda studierna har minst tre år bakom sig anser vi att det finns skäl att 
tro att det kan ha skett signifikanta ändringar inom revisionsyrket. Vi vill därför också 
uppdatera befintliga studier med vår egen, samtidigt som vi vill se om det finns element som 
vi anser saknas i de tidigare studierna.  
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1.5 Avgränsning 
 
Vi har ingen möjlighet att undersöka världens alla revisorer eller revisionsbolag. Därför 
avgränsar vi vår studie för att få ett hållbart projekt både ekonomiskt och kapacitetsmässigt. 
Vi vill sikta in oss på vissa separata fragment för att på så sätt lättare kunna undersöka dessa 
på djupet.  
 
Geografisk avgränsning 
Geografisk fokus ligger på Sverige. Endast den svenska anmälningsplikten behandlas och 
endast revisorer som är aktiva i Sverige är underlag för rapporten. Dessutom studeras endast 
en stad, nämligen Borås. Med Borås menas att vi intervjuar revisorer eller revisionsbyråer 
som är belagda inom stadens gränser och har kontor som är lättåtkomliga från stadens 
centrala delar.    
 
Avgränsning i tid 
Studien omfattar intervjuer som är utförda främst under början av andra kvartalet 2008. Vi 
utför intervjuer punktmässigt under studiens gång och undersöker inte någon särskild 
tidsperiod. Vi utför inte heller uppföljningsintervjuer för att undersöka om det sker 
förändringar sedan våra ursprungliga kontakter. Aspekten ”tid” gör sig därför bara påmind i 
vår studie via större drag, såsom genom årtal och kvartal för hela undersökningen.  
 
Avgränsning i antal undersökningsfall 
Vi vill inte utföra en egen statistisk (kvantitativ) undersökning eftersom vi söker djupare 
information som bara kan framställas med mer kvalitativa metoder. Vi använder oss 
möjligtvis av existerande undersökningar, som till exempel anmälningsstatistik, men vi 
samlar alltså inte in information från stora stickprov av revisorer. Vi väljer ut ett fåtal företag 
och studerar sedan dessa tills vi anser att vi har en stark bas av perspektiv och information 
som kan användas för att skapa en tillfredställande diskussion om problemområdet. Vi 
använder oss av en urvalsgrupp på 4 personer eller företag. Anledningen till detta är att vi 
väljer att intervjua revisorer från de tre största revisionsbyråerna i Borås samt en från en 
mindre byrå.  
 
Avgränsning i storlek på undersökta företag 
Undersökning av större revisionsbyråer spelar en avgörande roll i vår studie eftersom vi tror 
att det är där de flesta revisorerna går att finna. Men vi undersöker även mindre företag i 
jämförande syfte.  
 
Studier vi inte genomför 
Vi utför inte någon historisk undersökning av revision eftersom det är främst nutid vi vill se 
på, dock dras kanske paralleller till gamla tider om vi anser att det bidrar till studiens kvalitet. 
Vi vill heller inte dela upp revisorer i demografiska fragment, som till exempel ålder, och 
undersöka om det finns skillnader i åsikter mellan dessa. Vi gör vårt bästa för att behandla alla 
de undersöktas åsikter lika genom att bortse från dessa faktorer.  
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1.6 Disposition  
 
Kapitel 1 
 
Inledning 
I det inledande kapitlet beskrivs grundidén till uppsatsämnet samt bakgrunden till det valda 
området. Problemområdet diskuteras mer ingående och därefter kommer problemdiskussion 
och forskningsfrågor. Sedan kommer uppsatsens syfte och avgränsning, slutligen avslutas 
kapitlet med uppsatsens disposition. 
 
Kapitel 2 
 
Metod 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet som använts för att genomföra studien. Det 
vetenskapliga förhållningssättet redogörs samt studiens ansats. Våra metoder för 
datainsamling beskrivs, samt hur vi sammanställt material till empirin. 
 
Kapitel 3 
 
Teoretisk referensram 
Här går vi igenom de teorier som är relevanta för uppsatsen samt lagar och regelverk. Vi tar 
upp tidigare studier samt rapporter skrivna inom vårt valda problemområde. Vi tar bland 
annat upp revisorns åtgärder vid misstanke om brott. 
 
Kapitel 4  
 
Empiri 
I det fjärde kapitlet framförs resultatet av vår empirsiska undersökning. Intervjuer med fyra 
olika revisorer återges här.  
 
Kapitel 5 
 
Analys och tolkning 
I detta kapitel analyseras empirin som kopplas till den teori som tagits upp i den teoretiska 
referensramen, för att med hjälp av detta finna mönster. 
 
Kapitel 6 
 
Slutsats 
I detta kapitel framförs de slutsatser som studien lett fram till genom att besvara de 
problemformuleringar som ställdes upp i det inledande kapitlet. 
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2. Metod och genomförande 
 
I det här kapitlet beskriver vi olika metodalternativ samt en redogörelse av vilka 
tillvägagångssätt vi valt att använda oss av vid skrivandet av uppsatsen. Vi ger även en 
beskrivning av de metoder vi använder oss av vid insamling av data samt en beskrivning av 
vårt praktiska genomförande.   
 
Ontologi 
Inom naturfilosofin arbetar man med frågor om hur man ska förstå universums, människans 
och samhällets sanna natur och ursprung. Ett annat ord för naturfilosofi är ontologi. Vi kan 
skilja mellan två olika ontologier, nämligen realism och idealism. Ontologisk realism innebär 
att vi tror på att världen existerar oberoende av om vi observerar eller upplever den. 
Motsatsen till ontologisk realism är ontologisk idealism. Denna ontologi innebär att 
verkligheten inte kan existera oberoende av våra upplevelser av den. De flesta idealister tror 
att det existerar ting utanför vårt medvetande men att det är omöjligt att få någon ”sann” eller 
objektiv kunskap om dem bortom våra subjektiva upplevelser av tingen. (Patel & Davidson 
2003, s 16) 
 
Vårt ontologiska förhållningssätt 
Revision och revisorers arbete är något som människan har skapat och är ett fenomen som 
inte hade existerat om inte människan funnits. Det idealistiska förhållningssättet motsvarar 
vår syn på revisionens existens vilket innebär att revisionens existens är beroende av 
människan. 
 
Epistemologi 
Epistemologi är läran om kunskapens ursprung och giltighet. Det finns två ytterligheter vad 
gäller uppfattningen om kunskapens ursprung, nämligen empirism och rationalism. Empirism 
innebär att vi får kunskap genom våra sinnen och vår erfarenhet. Inom rationalismen antas 
istället kunskap vara starkt kopplad till vårt förnuft. (Patel & Davidson 2003, s 17) 
 
Vårt epistemologiska förhållningssätt 
Vi använder oss av en kombination av det empiriska samt det rationalistiska 
förhållningssättet. När det gäller det empiriska förhållningssättet inhämtar vi kunskap baserat 
på våra erfarenheter samt våra sinnen som t.ex. hörsel och syn, när vi bland annat genomför 
intervjuer. Vi använder oss även av vårt förnuft och logiska tänkande när vi hämtar kunskap, 
vilket innebär att vi har ett rationalistiskt förhållningssätt.  
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2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Man brukar tala om två vetenskapliga huvudinriktningar positivism och hermeneutik. 
Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen, men dess metoder och synsätt har spritt sig 
även till andra vetenskapsområden. Hermeneutiken är däremot utpräglat humanistisk till sin 
inriktning. Positivisterna vill gärna tro på absolut kunskap, medan hermeneutiker ofta har mer 
förståelse för relativistiska tankegångar (Thurén 1991, s 14). 
 
Hermeneutik 
Inom den hermeneutiska forskningstraditionen brukar man säga att forskningen syftar till att 
uppnå förståelse av det studerade fenomenet t.ex. en text eller en historisk händelse. För att 
uppnå förståelse så krävs det tolkning. Hermeneutiker betonar att ingen tolkningsprocess 
börjar helt förutsättningslöst, utan tolkaren närmar sig sitt material med en viss förförståelse. 
Den består av ett antal mer eller mindre omedvetna antaganden, vilka sammantagna kallas en 
förförståelsehorisont. Utifrån denna förförståelse gör vi en preliminär och grov tolkning av det 
fenomen vi har framför oss. Denna preliminära tolkning vägleder oss sedan när vi undersöker 
detaljerna. Denna detaljundersökning kan antingen styrka den preliminära tolkningen eller 
leda till en revision av denna. Tolkningsprocessen är en växling mellan att betrakta helheten 
och delarna. Denna process kallas den hermeneutiska cirkeln. (Johansson 2003, s 96) 
 
Positivism 
Sanningen hittar man enligt positivismen genom att följa en metod eller allmänna metodregler 
som i stort sett är oberoende av undersökningens innehåll och sammanhang. Varje inflytande 
från forskarens sida bör elimineras eller minimeras. Vetenskapliga utsagor ska bygga på 
observerbara data; iakttagelsen av data och tolkningen av deras mening ska hållas isär. 
Vetenskapliga fakta ska vara ska vara objektiva och kvantifierbara. Vetenskapliga utsagor bör 
vara värdeneutrala: fakta ska skiljas från värderingar och vetenskap från politik. (Kvale 2001, 
s 62) 
 
Vårt vetenskapliga förhållningssätt 
Vi anser att det hermeneutiska tillvägagångssättet är mest relevant i vårt arbete med att lösa 
vår problemformulering. Vi arbetar i vår uppsats med information i form av lagar och 
regelverk för revisorer. Vi utgår även från de svar vi får av våra intervjuer med revisorer. 
Forskningsintervjuns förståelseform strider genomgående mot de positivistiska kraven på 
vetenskaplig kunskap. (Kvale 2001, s 63).  
 
2.2 Vetenskaplig ansats 
 
Förhållandet mellan empiri och teori 
I empirisk forskning går teoretiska referensramar och data/empiri hand i hand. Teorier som 
inte är empiriskt underbyggda kan lätt bli spekulation, medan empiriska undersökningar utan 
förankring i en teoretisk referensram lätt kan bli isolerade beskrivningar av enskilda fenomen 
som har begränsat värde och inte tillför någon ny insikt som hjälper oss att förstå 
samhällsmässiga fenomen.( Johannessen & Tufte, 2003 s 35) 
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Deduktiv metod 
För att undersöka en företeelse kan forskaren utgå från en av teorierna inom ämnet och se om 
empiri bekräftar teorin eller inte. En sådan ansats ”från teori till empiri” kallas deduktiv och 
innebär en avledning från det generella till det konkreta. Generella påståenden (teorier) testas 
med empiriska data (Johannessen & Tufte, 2003 s 35). Deduktiva slutsatser är alltså när vi 
utifrån generella principer drar slutsatser om enskilda händelser (Andersen 2008, s 29).  
 
Induktiv metod 
I denna metod börjar man undersökningen med utgångspunkt i empirin. Man börjar med att 
samla in data, där avsikten är att hitta generella mönster som kan göras till teorier eller 
generella begrepp. Denna ansats ”från empiri till teori”, kallas induktiv. Att inducera går alltså 
ut på att man drar slutsatser från det speciella till det mer allmänna (Johannessen & Tufte, 
2003 s 35). 
 
Abduktiv metod 
Abduktion är ett tredje sätt att relatera teori och empiri i ett vetenskapligt arbete, och kan 
sägas innebära en kombination av induktion och deduktion. Abduktion innebär att utifrån ett 
enskilt fall formulera ett hypotetiskt mönster som kan förklara fallet, dvs. ett förslag till 
teoretisk djupstruktur. Detta första steg kännetecknas av att vara induktivt. I nästa steg prövas 
denna hypotes eller teori på nya fall. I detta andra steg arbetar forskaren deduktivt. Den 
ursprungliga hypotesen eller teorin kan då utvecklas och utvidgas för att bli mer generell. 
(Patel & Davidson 2003, s 24) 
 
Vårt val av vetenskaplig ansats 
Vi vill först försätta oss i ett empiriskt perspektiv genom att själva skapa oss erfarenheter av 
problemet. Där efteråt vill vi koppla våra nyinsamlade erfarenheter och jämföra med redan 
existerande teoretiska perspektiv på området. Därefter kan vi återigen röra oss in i empirin 
och i slutändan få ett perspektiv som är en blandning av de båda perspektiven.  
 
I praktiken innebär vårt huvudperspektiv att vi skapar en slutdiskussion genom att använda 
oss av abduktiv metod. Förståelsen växer fram med hjälp av en kombination av empiriska 
erfarenheter och teoretisk förnuft.  
 
2.3 Vetenskapligt angreppssätt  
 
Man brukar skilja mellan två olika metodiska angreppssätt inom samhällsvetenskapen. Vi gör 
detta med utgångspunkt från den information vi undersöker - mjukdata eller hårddata - och 
man talar då om kvantitativa och kvalitativa metoder (Holme & Solvang 2006). 
 
Valet av metod hänger samman med flera saker, bland annat följande tre: 
1. Undersökningens ämne (objektområdets beskaffenhet) 
2. Det sätt på vilket vi betraktar undersökningens ämne 
3. Kunskapssyftet med undersökningen 
(Andersen 2008, s 33) 
 



 15 

Kvalitativ metod 
Det centrala vid kvalitativa metoder är att vi - genom olika typer av datainsamling - kan skapa 
en djupare förståelse av det problem som vi studerar. Ett centralt moment är också att förstå 
problemets samband med helheten. Vid denna metod använder man sig bara i liten 
utsträckning av statistik, matematik och aritmetiska formler; data är inte av den art som gör 
detta möjligt. Kunskapssyftet är primärt "förstående", inte "förklarande" (Andersen 2008, 
s31). Ett annat viktigt särmärke för de kvalitativa metoderna är att de utgår från 
studiesubjektens perspektiv, medan kvantitativa studier typiskt i högre grad utgår från 
forskarens idéer om vilka dimensioner och kategorier som skall stå i centrum (Alvesson & 
Sköldberg 1994). 
 
Kvantitativ metod 
Kvantitativa metoder påminner mycket om de metoder som används inom 
naturvetenskaperna, dvs. en flitig användning av statistik, matematik och aritmetiska formler 
och ganska klara riktlinjer för hur man ska genomföra en undersökning. Det primära 
kunskapssyftet är att förklara orsaker bakom de fenomen som är föremål för undersökningen. 
Detta är nödvändigt för att man ska kunna pröva om de uppnådda resultaten gäller för alla de 
enheter som vi vill uttala oss om. Det möjliggör förutsägelser om fenomenen.(Andersen 2008, 
s. 31) 
 
Vårt val av angreppssätt 
Vi använder oss av den kvalitativa metoden för att skapa djupare förståelse för 
problemområdet. Vi använder oss av intervjuer som riktar sig till ett fåtal revisorer och kan 
därmed fokusera på att få detaljerad information av respondenterna. Vår uppsats skrivs i 
första hand utifrån revisorns perspektiv.  
 

2.4 Datakällor 
 
Man brukar skilja mellan två typer av data, nämligen primärdata och sekundärdata.  
 
Primärdata 
Primärdata är nya data som forskaren själv samlar in genom att använda sig av en eller flera 
datainsamlingsmetoder (Halvorsen 2006, s 72). 
 
Sekundärdata 
Sekundärdata är data som redan har samlats in av andra forskare eller så kallade 
processdata/registerdata och bokföringsdata från exempelvis Statistiska centralbyrån. Till 
sekundärdata hänförs även sammanställningar av publicerade vetenskapliga artiklar (Olsson 
& Sörensen 2007, s 31). 
 
Vårt val av datakällor 
I vår uppsats använder vi oss av både primär- och sekundärdata. För att erhålla ökad förståelse 
och kunskap om vårt valda ämne går vi igenom relevant litteratur och redan existerande 
forskning. Inför uppbyggandet av den teoretiska referensramen använder vi oss av 
sekundärdata i form av litteratur och artiklar. Den information vi insamlar till vår empiridel 
består av primärdata i form av intervjuer.  
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2.5 Intervjumetoder 
 
Under vår datainsamling till empirin använder vi oss av intervjuer, och det finns olika 
metoder att använda sig av för att utföra dessa.  
 
Standardiserad kontra icke-standardiserad frågeformulering 
Intervjuer kan ha olika grader av så kallad ”standardisering”. En intervju med helt 
standardiserad frågeformulering har förutbestämda frågor som är likadana för alla som 
intervjuas i samma undersökning. Frågorna måste dessutom komma i samma ordning och 
vara helt oförändrade mellan intervjuerna. (Lundahl & Skärvad, 1999, s 115) 
 
En ostandardiserad intervju däremot innebär en större frihet för forskarna gällande 
utformningen av både innehåll och ordningsföljd för frågorna vid varje intervju. Syftet med 
en låg standardiseringsgrad skulle vara att ge frågor vars svar så väl som möjligt täcker 
informationsbehovet. På så sätt blir intervjun mer flexibel och situationsanpassad. (Lundahl & 
Skärvad, 1999, s 115) 
 
Intervjuer som varken kan kategoriseras som det ena eller det andra av det ovanstående kan 
kallas semistandardiserade. Det innebär att man på förhand bestämt vilka frågor som man ska 
ställa till alla respondenter, precis som i en standardiserad intervju, men att man då även kan 
komma att ställa uppföljningsfrågor som till exempel ”kan du berätta mera om det?”. Även 
frågor som endast riktar sig till speciella personer kan ställas. (Lundahl & Skärvad, 1999, s 
116) 
 
Valet mellan de olika graderna av standardisering brukar variera beroende på vilket syfte man 
har. Standardiserade intervjuer har fördelen att de passar sig särskilt för kvantitativa 
undersökningar, som till exempel vid massutskick av frågeformulär för insamling av statistisk 
information. Fördelen med ostandardiserade intervjuer är att kan då kan få svar som är mer 
uttömmande och nyanserade. Denna nyansrikedom är särskilt värdefull vid kvalitativa studier 
där man vill ha med mycket djupgående information och så kallad mjuk data1.  
(Lundahl & Skärvad, 1999, s 116) 
 
Strukturerade kontra fria intervjuer 
Man kan också dela upp intervjuer i olika former av strukturer. En helt strukturerad intervju 
innebär bland annat att respondenten bara har att välja mellan ett antal på förhand uppställda 
svarsalternativ. Vid fria intervjuer formulerar respondenten själv sina svar. Det finns fler 
kännetecken.  
 
Vid en strukturerad intervju: 

• Har intervjuaren i förväg fastställt intervjuns målsättning.  
• Har frågorna och även uppföljningsfrågorna formulerats för att stödja en systematisk 

genomgång av intressanta områden.  
• Är intervjun fokuserad och informationsinriktad.  

 
Vid en fri intervju: 

• Är syftet inte lika starkt definierat, och inriktningen är bredare.  
• Vill man locka fram respondentens värderingar, åsikter, föreställningar och attityder 

som om detta vore fakta.  

                                                        
1
 Mjuk data är information som inte främst består av siffror, t ex en persons bedömning.  
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• Används dialogutvecklande frågor istället för endast informationssökande.  
(Lundahl & Skärvad, 1999, s 117) 
 
Våra val av intervjumetoder 
Då vi bestämt oss för att göra en kvalitativ undersökning så utformar vi intervjufrågorna i 
syfte att så väl som möjligt täcka vårt informationsbehov. I grunden ges identiska frågor till 
samtliga respondenter, och vi undviker till bästa förmåga att under intervjuernas gång påverka 
de svar vi får. I undantagsfall förekommer att vi ger korta följdfrågor. Samma ordningsföljd 
på frågorna används också, men då frågorna i förhand skickas till respondenterna via e-post 
vill dessa ibland svara på flera relaterade frågor samtidigt och i förtid, vilket i praktiken leder 
till att ordningsföljden för svaren i vissa fall avviker. Vi anser att vår intervjumetod är 
ostandardiserad till den grad att den kan klassificeras som semistandardiserad, vilket vi tycker 
är lämpligt för vår form av studie.  
 
Strukturen för våra intervjuer är fri eftersom vi inte ger några svarsalternativ, eftersom vi är 
ute efter respondenternas egna åsikter, föreställningar och attityder i syfte att använda detta 
som empiri i denna studie.  
 
2.6 Undersökningens tillförlitlighet 
 
Reliabilitet 
En grundläggande fråga i all forskning är datas tillförlitlighet eller reliabilitet. Reliabiliteten 
handlar om undersökningens data, vilka data som används, insamlingssätten och hur de 
bearbetas (Johannessen & Tufte 2003, s 28). Hög reliabilitet betyder att oberoende mätningar 
ska ge ungefär identiska resultat. För att uppnå detta måste de olika leden i mätprocessen vara 
precisa. Vi får till exempel inte ha kodat eller registrerat våra data fel. Hög reliabilitet ska 
garantera att våra data är pålitliga och att de därmed kan belysa den vetenskapliga 
problemställningen (Halvorsen 2006). 
 
Validitet 
Validitet innebär att man verkligen har undersökt det man ville undersöka och inget annat 
(Thurén 1991 s 22). Validitetsproblemet uppstår till följd av att forskaren befinner sig på två 
plan. Han befinner sig på teoriplanet när han ska arbeta med att formulera en problemställning 
och tolka resultaten av en empirisk undersökning, och på empiriplanet när han ska samla in 
och behandla data. Idealt sett ska det råda överensstämmelse mellan hur man använder 
begreppen på de två planen. Hur stor överensstämmelsen är kallas definitionsmässig validitet. 
Utmaningen är att samla in data som är relevanta för den problemställning vi arbetar med 
(Halvorsen 2006). 
 
Vårt arbetssätt för att uppnå validitet och reliabilitet 
Vi använder oss av intervjuer för insamling av data till empirin. Med intervjuer kan vi direkt 
förklara eventuella otydligheter och på så sätt minska risken för missförstånd och kan därmed 
öka validiteten på resultatet. Genom att vända oss till godkända och auktoriserade revisorer 
anser vi oss uppnå godtagbar reliabilitet. Vi använder oss av primärdata istället för att bara lita 
på tidigare forskning vilket bidrar till att reliabiliteten stärks. 
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2.7 Praktiskt genomförande 
 
Vi påbörjade arbetet genom att skriva en planeringsrapport på ca 15 sidor som vi ämnade 
använda som stöd under hela studiens gång. Därefter påbörjades huvudarbetet.  
 
Början av studien 
De första veckorna inledde vi genom att börja leta böcker, tidskrifter, artiklar och annan 
litteratur att använda som bas för vår teoretiska referensram. När vi började bilda oss en 
uppfattning om vårt huvudämne så tog vi kontakt med, från början, tre revisionsbyråer i Borås 
för att boka intervjuer. Kontakterna skedde via telefon, och vi bad att få träffa någon av deras 
revisorer för intervju.  
 
Därefter utformade vi intervjufrågorna, samt började skriva på vår teoretiska referensram i 
väntan på intervjutillfällena.  
 
Intervjuerna 
I de fallen då vi hade tillgång till respondentens e-mejl adress såg vi till att ungefär tre dagar 
innan varje intervjutillfälle skicka in våra intervjufrågor. Intervjuerna utfördes sedan genom 
att vi läste upp frågorna medan vi med bandspelare spelade in svaren. Vi försökte till bästa 
förmåga undvika att påverka svaren genom att vara relativt passiva, dock kunde vi ge korta 
följdfrågor. Totalt fyra intervjuer genomfördes varav tre var med de största revisionsbyråerna 
i Borås, medan en hölls med en mindre revisionsbyrås revisor.   
 



 19 

3. Teoretisk Referensram 
 
För att kunna skapa en bild av vad revision innebär så behövs kännedom om den teoretiska 
grund som revisorer arbetar efter i dagens samhälle. Därför redogörs här fakta som är av 
värde för den fortsatta diskussionen angående revisorns roll, syfte, etikregler och handling vid 
ekonomisk brottslighet.  
 
3.1 Revisorns uppgifter och syfte 
 
Revisorns officiella roll och uppgift finns beskriven på olika sätt i olika lagtexter och 
normgivare. Enligt Revisionslagen § 5, 6, 7 är revisorns uppgifter: 
 
1. Att granska företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning.  
2. Att efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till företaget.  
3. Att i samband med revisionen framföra de erinringar och påpekanden som följer god 
revisionssed. (FAR 2007 del 2) 
 
Liknande mål nämns med andra ordalag i andra texter, såsom i Revisionsstandard i Sverige 
(RS) där det utförligt står att den lagstadgade revisionens mål i Sverige är: 
 
”…att revisorn skall lämna en revisionsberättelse. Revisorn skall granska årsredovisningen, 
bokföringen och företagsledningens förvaltning för att göra det möjligt för honom eller henne 
att uttala sig i revisionsberättelsen om dels huruvida årsredovisningen, i alla väsentliga 
avseenden, har upprättats enligt tillämpad lag om årsredovisning och därmed ger en 
rättvisande bild av företagets resultat och ställning enligt god redovisningssed i Sverige, dels, 
i tillämpliga fall huruvida ansvarsfrihet kan beviljas dvs. huruvida någon i företagsledningen 
har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot företaget. Granskningen skall också göra det möjligt för revisorn 
att göra de övriga uttalanden eller anmärkningar eller lämna de upplysningar som 
lagstiftningen om revision kan kräva och/eller som följer av annat regelverk som styr 
revisionen av företaget i fråga.” (FAR 2007 del 2, s 362) 
 
Detta är dock revisorns syfte på en preciserad detaljnivå. För att få en uppfattning om vad som 
anses vara revisorns uppgift i samhället i sig finns det meningar att finna i annan litteratur.   
 
Enligt John Dunn (1996) kan revisionens syfte beskrivas på följande sätt: 
 
”In the most general sense, an audit is the means by which one person is assured by another 
of the quality, conditions or status of some subject matter which the latter has examined. The 
need for such an audit arises because the first-mentioned person is doubtful about the quality, 
condition or status of the subject matter, and is unable personally to remove the doubt or 
uncertainty.” (Dunn, 1996) 
 
Fritt översatt innebär detta att revisorns roll främst är att undanröja tvivel och osäkerhet för att 
säkerställa informations tillförlitlighet. I Sverige kan dock anmälningspliktens införande 1999 
ha påverkat denna roll.  
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3.2 Revisorns oberoende 
 
En revisor förväntas vara oberoende i sitt yrkesutövande. Bland annat ska denne vara ”faktiskt 
oberoende”, vilket definieras som ”det sinnestillstånd som tillåter en individ att uttala en 
slutsats utan att påverkas av influenser som äventyrar det yrkesmässiga omdömet samt att 
agera med integritet, opartiskhet och professionell skepsis”.  (FAR 2007 del 2, s 158) 
 
Men revisorn förväntas också vara ”synbart oberoende”. Detta är man genom att ”undvika 
sådana förhållanden och omständigheter som är så betydelsefulla att en välinformerad och 
omdömesgill person med insikt om alla relevanta omständigheter, inklusive vidtagna 
motåtgärder, rimligtvis skulle dra slutsatsen att integriteten, objektiviteten eller den 
professionella skepsisen hos ett revisionsföretag, eller en person i ett bestyrkandeteam, 
äventyrats”. (FAR 2007 del 2, s 158) 
 
Med andra ord måste en revisor dels vara faktiskt oberoende, och dels ge ett intryck hos andra 
av att vara detta.  
 
En intressant omständighet i sammanhanget finns att finna i FAR SRS där det skrivs om 
revision att: 
 
”Revision är en tjänst som utförs på kommersiella villkor av individer och företag med 
särskild behörighet. Av detta följer att revision utförs på en öppen marknad i fri konkurrens 
mellan skilda revisorer och revisionsföretag.” (FAR 2007 del 2, s 292) 
 
Detta betyder att revision sker på en fri marknad, och det kan därför vara mycket svårt för en 
revisor att vara helt ekonomiskt oberoende från en betalande klient. Så länge en revisor tar 
betalt av klienten så har denne en relation till denne. (Dunn, 1996) 
 
Detta blir ännu mer problematiskt om man känner till att en revisionsbyrå behöver 
upprätthålla en attraktionskraft på den öppna marknaden för att kunna överleva. Om en byrå 
har problem med att uppehålla sina klientrelationer så kommer detta att skapa problem för 
byrån i framtiden i form av brist på kunder. (Dunn, 1996) 
 
Det finns många olika risker och hot mot revisorns oberoende, som till exempel egenintresse, 
självgranskning, partsställning, förtrolighet, tillit och fysiska samt psykiska hotelser. En 
revisor ska själv göra en bedömning av dessa risker med hjälp av den så kallade 
analysmodellen. (FAR 2007 del 2, s192)  
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3.3 Revisorns tystnadsplikt 
 
Tystnadsplikten är central i revisorns arbete med att granska företag. Bestämmelser om 
tystnadsplikten återfinns i olika lagar vilka redogörs nedan.  
 
Revisorns tystnadsplikt enligt ABL 
Revisorns tystnadsplikt enligt ABL 10 kap. 37 § 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.  
 
Vad som menas med enskild aktieägare orsakar knappast några definitionsmässiga problem, 
det förhåller sig däremot annorlunda med begreppet utomstående. Några uttalanden finns inte 
i förarbetena till ABL vem som ska avses med utomstående. (Moberg 2003, s 192). Enligt 
Moberg ska man vid avgörandet av vilka som innefattas i begreppet, analysera detta i 
förhållande till bolagsorganen och bolagets funktionärer. Detta gäller främst i det 
svåravgränsade området med personer i nära anknytning till bolaget. Givetvis finns det klara 
fall av utomstående som exempelvis journalister. 
 
Det finns även vissa frågetecken gällande bolagets angelägenheter. Helt klart är att revisorn 
kan få tillgång till information om bolaget utanför den egentliga granskningsverksamheten. 
Revisorn kan exempelvis erhålla information i samband med revision på ett annat företag, 
frågan är då om även denna information omfattas av tystnadsplikten. Enligt Moberg är 
innebörden av uttrycket fullgörande av sitt uppdrag av avgörande betydelse för svaret på 
denna fråga. Detta uttryck kan tolkas så, att tystnadsplikten endast omfattar den information 
som revisorn får kännedom om genom det egentliga revisionsarbetet. Mycket talar för att 
tystnadsplikten omfattar den information som revisorn erhåller kännedom om under den tid 
som revisor i bolaget skriver Moberg. Således gäller även tystnadsplikten för den information 
som framkommer om ett annat bolag. (Moberg 2003, s 193)  
 
Revisorns tystnadsplikt enligt FAR yrkesetiska regler  
 
”En medlem får inte röja sådana sakförhållanden eller upplysningar för utomstående som 
medlem har fått kännedom om i sin yrkesutövning, om medlemmen inte har upplysningsplikt 
enligt författning, professionell skyldighet eller rätt att yttra sig eller i övrigt har behörigt 
tillstånd. Medlemmen får inte heller utnyttja sådan information på ett sätt som är till fördel 
för medlemmen själv eller till skada för någon annan.” (FAR 2007 del 2, s 252) 
 
Revisorns tystnadsplikt enligt Revisorslagen 26 § 
 
En revisor får inte till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan, använda 
uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning. Revisorn får inte heller obehörigen röja 
sådana uppgifter. Revisorn skall se till att biträde till honom eller henne iakttar dessa 
föreskrifter. I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelsen i sekretesslagen 
(1980:100).  
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För att bestämmelsen ska bli tillämplig krävs att den använda informationen inhämtas i 
revisorns yrkesutövning. Med detta menas all information som revisorn fått kännedom om 
avseende uppdragsgivaren, även om informationen erhållits utanför den egentliga 
yrkesutövningen. Överträdelser av bestämmelsen kan innebära disciplinära påföljder enligt 
revisorslagen. (Moberg 2003, s 195) 
 
Sanktioner enligt ABL 
I ABL finns ingen straffbestämmelse som reglerar revisorns överträdelse av tystnadsplikten. 
Däremot regleras revisorns skadeståndsskyldighet i ABL 15 kap. Enligt denna bestämmelse är 
revisorn ersättningsskyldig för skador, som han i sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet 
orsakat bolaget. För att man ska kunna tillämpa aktiebolagslagens skadeståndsregler, då 
revisorn informerar utomstående, måste man kunna påvisa en ekonomisk skada för bolaget. 
Det är alltså inte möjligt att använda sig av bestämmelsen om det inte har medfört någon 
ekonomisk skada för bolaget. Om bolaget anser att revisorn har brutit mot sin tystnadsplikt 
kan företagsledningen begära att revisorn avgår från sitt uppdrag. (Moberg 2003, s 194) 
 
Brott mot revisorns tystnadsplikt kan i allvarliga fall leda till ansvar för trolöshet mot 
huvudman enligt 10 kap 5 BrB. För att denna lag ska gälla revisorn krävs att man 
karaktäriserar revisorn som en förtroendeman i förhållande till bolaget. Vidare krävs att 
förtroendemannen har fått i uppdrag att för annans räkning sköta ekonomisk angelägenhet 
eller att öva tillsyn över skötseln. Detta överensstämmer med revisorns roll i företaget. För att 
dömas till detta krävs att överträdelsen ansetts medföra en betydande skada och att det är en 
beaktansvärd risk för slutlig förlust. (Moberg 2003, s 195) 
 
3.4 Förväntningsgap 
 
Det är inte alltid självklart vad som förväntas av en revisor. På grund av till exempel 
okunskap om revisionsyrket kan olika aktörer ha olika förväntningar. Skillnaderna mellan vad 
som förväntas av en revisor, och vad revisorn faktiskt erbjuder för tjänster kallas för 
förväntningsgap. Det kan till exempel finnas många som tror att revisorn alltid varnar för 
ineffektivitet i företaget, trots att detta inte är lagstadgat.  
 
Det finns ett antal olika sätt som förväntningsgapet kan orsaka skada eller ge andra negativa 
effekter. Om till exempel användare av (av revisorer granskade) finansiella rapporter lägger 
alltför stor tillit på säkerheten i informationen så kan detta skapa problem om informationen i 
själva verket visar sig vara vinklad eller osann. Dessutom kan revisorernas trovärdighet 
minskas om förväntningarna på dem är större än vad som är normalt för yrket, eftersom 
revisorerna då inte klarar av att leva upp till förväntningarna. Om dessutom hela 
revisionsyrket får kritik i till exempel media så kan självaste yrkets status försvagas. (Dunn, 
1996) 
 
3.5 God revisionssed och god revisorssed 
 
En revisor förväntas också följa så kallad god sed. Med detta menas att man dels enligt ABL 
ska följa god revisionssed, vilket är lagstadgat och får inte brytas. Dessutom vägleds 
revisorerna av god revisorssed, och revisorerna har som allmän plikt att lyda denna.  
 
I Sverige har Revisorsnämnden så kallat ”tolkningsföreträde” gällande innebörden i god 
revisionssed och god revisorssed. Det innebär att alla andras tolkningar anses mindre värda då 
det uppstår konflikt om betydelsen.  
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Gällande god revisionssed så är det idag främst FAR SRS rekommendationer som man utgår 
från, men ytterst bestäms innehållet i både god revisionssed och god revisorssed av domstol. 
(FAR 2007 del 2, s 347) 
 
3.6 Revisionsstandard i Sverige (RS) 
 
Regelverket RS ska användas vid revision av årsredovisning, bokföring samt förvaltning. RS  
är baserat på ISA, en samling internationella revisionsstandarder. (FAR 2007 del 2, s 349) 
 
RS är inte menat att reglera alla möjliga förhållanden inom revision. I förorden till RS i FAR 
står följande: 
 
”Det är i praktiken omöjligt att utarbeta en standard som uttryck för god revisionssed som 
kan tillämpas överallt och som täcker alla situationer och omständigheter som en revisor kan 
möta i ett revisionsuppdrag. Revisorer skall därför betrakta standarden som grundläggande 
principer som de skall följa vid utförande av revisionsuppdrag. Exakt vilka åtgärder som 
krävs för att tillämpa standarden måste lämnas till varje enskild revisor att professionellt 
bedöma och beror på omständigheterna i varje enskilt fall. ” 
 
RS ska alltså utgöra en grund som revisorerna ska arbeta efter, men de ska använda sin egen 
bedömning i enskilda fall.  
 
Innehåll i RS 
RS följer samma struktur och numrering som ISA. De olika sektionerna är: uppgifter och 
ansvar, planering, intern kontroll, revisionsbevis, användning av andras arbeten, samt revisors 
rapport vid annan revision än lagstadgad revision. (FAR 2007 del 2, s 327) 
 
Nedan följer redogörelse för en del av innehållet i RS som kan vara av intresse.  
 
Uppgifter och ansvar 
Det första avsnittet i RS beskriver revisorns mål och ansvar vid till exempel fel. Där beskrivs 
vilka regler som gäller för revision i helhet och hur en revisor ska förhålla sig. En revisor ska 
ha en ”professionellt skeptisk inställning”. Vidare ska en revisor granska styrelsens 
förvaltning, men det ska även ske kvalitetskontroll inom revisorns företag. (FAR 2007 del 2) 
 
Planering 
I revisionsarbetet ingår planeringen som en viktig del. Revisorn måste planera så att 
revisionen blir så effektiv som möjligt. För att detta ska kunna ske måste revisorn samla in 
kunskap om verksamheten men ska också beakta vad som är väsentligt. (FAR 2007 del 2) 
 
Intern kontroll 
Revisorn måste skaffa sig förståelse för klientföretagets interna kontrollsystem och de risker 
som kan finnas. Revisorn ska använda sitt omdöme för att bedöma om det finns inneboende 
risk, kontrollrisk eller upptäcktsrisk för fel i revisionen. (FAR 2007 del 2) 
 
Revisionsbevis 
Revisorn ska skaffa sig tillräckligt med revisionsbevis för att kunna dra betryggande slutsatser 
och basera sina uttalanden i revisionsberättelsen på. Ett revisionsbevis är ett bevis på till 
exempel genomförd transaktion. Dessa bevis kan insamlas genom inspektion, observation, 
förfrågan och bekräftelse, beräkning samt analytisk granskning. (FAR 2007 del 2, s 432) 
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Användning av andras arbeten 
Det finns regler för hur man som revisor får lov att använda sig av andra revisorers uppgifter i 
sin egen revision. Revisorn ska ofta själv överväga hur väl detta får ske.  
 
Slutsatser och rapportering 
RS innehåller regler som beskriver bland annat hur revisionsberättelsen ska utformas. Här 
nämns också att revisorn ska gå igenom och bedöma de slutsatser som dragits av 
revisionsbevisen.  
 
Revisors rapport vid annan revision än lagstadgad revision 
Det sista avsnittet i RS beskriver hur revisorn ska utforma rapporter om annan revision än den 
lagstadgade. Även i dessa fall ska revisorn gå igenom och bedöma de slutsatser som dragits.  
 
 
3.7 Revisorns skyldighet att agera vid misstanke om brott 
 
Bakgrunden till anmälningsplikten 
Den 1 januari 1999 infördes bestämmelser som ålade revisorn skyldighet att vidta åtgärder vid 
misstanke om brott och att under vissa förutsättningar göra anmälan till åklagare eller polis. 
Remissinstanserna FAR och SRS motsatte sig förslaget då man ansåg att det var alltför 
långtgående. (Moberg, 2003 s. 201) 
 
Revisorn är enligt svensk aktiebolagsrätt ett bolagsorgan, och har inte endast skyldighet att 
beakta aktieägarnas intressen utan även utomståendes intressen såsom kreditgivare, anställda 
och det allmänna. Mot bakgrund av detta ansåg regeringen att det var naturligt att regler 
infördes så att revisorn på ett effektivt sätt kan ingripa mot oegentligheter i bolaget som riktar 
sig mot bolaget eller dess intressenter. Regeringen ansåg också att regler av detta slag låg helt 
klart i linje med den kontrollerande funktionen som revisorn har i bolagsorgansstrukturen. 
(Moberg, 2003 s. 201) 
 
Flera remissinstanser ansåg att skyldigheten att anmäla brott skulle minska möjligheten att 
genomföra en effektiv revision bl. a på grund av att revisorn skulle få mindre tillgång till 
information. Regeringen var också av den uppfattningen att det var angeläget att 
bestämmelserna om revisorns anmälningsplikt inte utformades på ett sådant sätt att det 
påverkade revisorns möjlighet att bedriva en effektiv revision. Därför borde 
anmälningsplikten inträda endast vid misstanke om vissa särskilda brott som har nära 
anknytning till de områden som revisorn normalt granskar. (Moberg, 2003 s. 202) 
 
Revisorns åtgärder vid misstanke om brott 
En revisor som misstänker att en styrelseledamot eller verkställande direktören inom ramen 
för bolagets verksamhet har gjort sig skyldig till vissa i lagen uppräknade slag av brott ska 
underrätta styrelsen om sina iakttagelser. Syftet med underrättelsen bör vara att 
uppmärksamma styrelsen om förhållandet, undanröja oklarheter och initiera att de skadliga 
effekter som den brottsliga handlingen gett upphov till avhjälps. Om de skadliga effekterna 
avhjälps, är revisorn inte skyldig att göra anmälan. (FAR, 2006 s. 46) 
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Det finns inget krav men underrättelsen bör vara skriftlig. Det är tillräckligt att underrättelsen 
lämnas till en av styrelsens ledamöter. Enligt 10 kap 39 § ABL behöver revisorn inte 
underrätta styrelsen om det kan antas att styrelsen inte kommer att vidta några 
skadeförebyggande åtgärder eller att underrättelsen av andra skäl framstår som meningslös, 
exempelvis att styrelsen är svår att nå. Detsamma gäller om underrättelsen kan anses som 
stridande mot syftet med skyldigheten att underrätta styrelsen. Detta skulle vara fallet då 
underrättelsen kan innebära skada för bolaget eller dess intressenter genom att exempelvis 
bevisning kan undanröjas. (Moberg 2003, s 205) 
 
Senast fyra veckor efter det att revisorn underrättat styrelsen ska han avgå från sitt uppdrag 
och anmäla detta till Bolagsverket. I samband med denna anmälan ska han redogöra för sin 
brottsmisstanke i en särskild handling till åklagare och ange på vilka omständigheter han 
grundar sin misstanke. Revisorn behöver inte avgå och göra anmälan till åklagare om den 
ekonomiska skadan av det misstänkta brottet har ersatts och övriga menliga verkningar 
avhjälpts, om det misstänkta brottet redan har anmälts till polismyndighet eller åklagare, eller 
om det misstänkta brottet är obetydligt. (FAR, 2006 s. 46)  
 
Ett avhjälpande har endast betydelse för aktiebolagsrättsliga förhållanden, men inte i 
straffrättsligt avseende. Utgångspunkten måste vara att förhållandena ska återställas så som de 
skulle varit om inte brottet begåtts, exempelvis att en undermålig bokföring rättas till. Om ett 
avhjälpande inte är möjligt att genomföra eller inte går att genomföra inom fyra veckor gäller 
huvudregeln, det vill säga att revisorn ska avgå från sitt uppdrag och göra en anmälan till 
åklagare. ( Moberg, 2003 s. 205) 
 
När det gäller både avhjälpande och polisanmälan kan revisorn inte nöja sig med ett enkelt 
påstående från styrelsen att avhjälpande skett eller anmälan gjorts. Revisorn måste på lämpligt 
sätt försäkra sig om att felaktigheterna rättats till, eller anmälan gjorts genom att kontakta den 
av styrelsen uppgivna polismyndigheten. 
 
Revisorn behöver inte avgå samt anmäla i fall då det misstänkta brottet är obetydligt. 
Bestämmelsen är avsedd för mer bagatellartad brottslighet, vilket är brott som ligger nära 
gränsen för vad som över huvud taget är straffbart. Att det misstänkta brottet är obetydligt i 
förhållande till omfattningen av bolagets verksamhet ska inte påverka bedömningen. För att 
bedöma om det misstänkta brottet är obetydligt kan man uppskatta vilken skada den 
misstänkta gärningen innebär för aktieägare och borgenärer. Har bolagets ekonomiska 
ställning påverkats i sådan omfattning att om en aktieägare eller borgenär med vetskap om 
brottet skulle göra ett annat val gällande deras engagemang i bolaget, kan brottet inte anses 
som obetydligt.( FAR, 2006 s. 48) 
 
Brotten som omfattas av anmälningsplikten 
I 10 kap. 38 § anges de brott som medför en skyldighet för revisorn att vidta åtgärder. Det är 
brott som typiskt sett kan vålla bolaget eller dess intressenter skada. Brottskatalogen omfattar 
följande brott: 
 

• Bedrägeri och svindleri 
• Penninghäleri 
• Förskingring och annan trolöshet 
• Brott mot borgenärer 
• Bestickning och mutbrott 
• Skattebrott 
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Vilka inom bolaget skall misstanken avse?  
Skyldigheten att anmäla omfattar brottsmisstankar som riktar sig mot en styrelseledamot eller 
verkställande direktören. Brott som utförts utanför bolaget av dessa personer berörs inte av 
anmälningsplikten. Revisorns misstankar om brott som avser andra personer ska rapporteras 
till verkställande direktören och styrelsen inom ramen för den löpande rapporteringen. En vice 
VD och en styrelsesuppleant omfattas av anmälningsskyldigheten endast om de trätt in som 
ersättare för VD eller styrelseledamot. (FAR, 2006 s. 40)  
 
Misstanke i samband med revision 
Utgångspunkten är att revisorn är skyldig att agera vid iakttagelser gjorda främst vid revision. 
En revisor anses också ha skyldighet att handla om hon eller han erhåller brottsmisstanke i 
samband med konsultuppdrag till bolaget där hon eller han är bolagsrevisor. Misstanke om 
brott som erhållits i samband med att revisorn utfört uppdrag åt någon annan omfattas inte av 
anmälningsplikten om revisorn är bunden av tystnadsplikt i samband med uppdraget. (Moberg 
2003, s 203) 
 
Graden av misstanke 
Revisorn ska vidta åtgärder om det kan misstänkas att en styrelseledamot eller VD inom 
ramen för bolagets verksamhet har begått ett av de ovan nämnda brotten. Uttrycket kan 
misstänkas har hämtats från konkurslagens bestämmelse om konkursförvaltares 
anmälningsplikt enligt 7 kap. 16 § konkurslagen (1987:682). I detta uttryck föreligger en viss 
osäkerhet och det är inte närmare definierat i lagen eller propositionen. (Moberg 2003, s 204) 
 
Rent allmänt kan sägas att kan misstänkas innebär ett mycket svagt krav på bevisning. Det är 
svårt att med ord beskriva vad som krävs för att nivån ska anses uppnådd i det enskilda fallet. 
Ett sätt att ange nivån är att jämföra den med andra vedertagna begrepp som beskriver graden 
av misstanke. Den så kallade misstanketrappan brukar då användas. (EBM, 2004) Kan 
misstänkas ligger strax över den lägsta graden av misstanke anledning att anta, vilket är vad 
som krävs för att åklagare eller polismyndighet ska inleda en förundersökning. Uttrycket är å 
andra sidan svagare än uttrycket skäligen misstänkt, som i sin tur är svagare än på sannolika 
skäl misstänkt. Revisorns anmälningsskyldighet inträder alltså på ett mycket tidigt stadium i 
misstanketrappan. Det innebär att revisorn inte behöver göra någon bedömning av om en 
vidare utredning av det misstänkta brottet kan väntas leda till en fällande dom. För att en 
åklagare ska få väcka åtal krävs att han ska kunna förvänta sig en fällande dom: åklagaren ska 
ha tillräckliga skäl för åtalet. (FAR, 2006 s. 45)  
 
Enligt en artikel skriven av Ljung & Stetler i tidsskriften Balans, visar undersökningar att 
begreppet kan misstänkas innebär en misstankenivå på 5–20 procent. Revisorn ska således 
redan vid en låg misstankenivå göra anmälan till åklagare, något som de flesta av revisorerna i 
undersökningen saknar kunskap om. Syftet med den låga nivån är att revisorn inte ska behöva 
göra svårare juridiska avvägningar, avvägningar revisorn ofta inte har kompetens för. Flertalet 
revisorer har uttryckt uppfattningen att en så låg grad av säkerhet i misstanken vore orimlig. 
De befarar att det skulle bli ett stort antal anmälningar vilka inte leder till åtal, och därmed 
vara till skada. Det framgår även av undersökningen att revisorerna är oroliga för att en 
anmälan vilken läggs ned kan medföra att revisorn förlorar en klient, revisorns anseende 
försämras eller t.o.m. att han eller hon blir stämd av klienten.  
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Misstanketrappan EBM 2004 
 
 
Tidpunkten för revisorns initiala agerande 
Enligt lagtexten ska revisorn underrätta styrelsen om sina iakttagelser ”utan oskäligt 
dröjsmål”. Revisorn får alltså inte dröja för länge från det att misstanken om brottet 
uppkommer till dess att revisorn vidtar åtgärder. Ju mer tid som förflyter, ju mer kan bolaget 
och dess intressenter ta skada. Samtidigt måste revisorn innan han vidtar åtgärder, skaffa sig 
bästa möjliga underlag för sin bedömning. Revisorn har en viss tidsfrist för att närmare 
undersöka misstanken. Hur lång den fristen är kan inte anges generellt. Det måste avgöras 
med hänsyn till det enskilda fallet. (FAR, 2006 s. 45) 
 
Ansvar och skadestånd 
Vid anmälan av misstanke om brott är det framförallt två slag av misstag från revisorns sida 
som kan förekomma. En revisor kan för det första anmäla misstankar om brott som senare 
visar sig vara felaktiga, och för det andra kan revisorn avstå från att anmäla misstankar som 
visar sig vara befogade. En oriktig anmälan som får offentlighet kan vålla bolaget skada. 
Enligt 29 kap. 2 § ABL ansvarar revisorn för skada som beror på att han lämnat felaktiga 
uppgifter till åklagare endast om han har haft skälig anledning att anta att uppgifterna var 
oriktiga. Revisorn är inte skadeståndsskyldig om denne har gjort en felaktig straffrättslig 
bedömning. En revisor som däremot gjort sig skyldig till försummelse kan bli föremål för 
disciplinära åtgärder enligt revisorslagen. Om en revisor uppsåtligen gör orätt i sin 
verksamhet eller på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter som revisor kan Revisorsnämnden 
besluta att revisorns godkännande eller auktorisation ska upphävas. (FAR, 2006 s. 55) 
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3.8 Brå: Rapport 2004:4 Revisorernas anmälningsskyldighet 
 
Brottsförebyggande rådet gav under 2004 ut en rapport om revisorernas 
anmälningsskyldighet. Det är en undersökning om revisorernas attityder till 
anmälningsplikten och effekterna av den. Studien genomfördes under åren 1999-2003 och 
baseras på en sekundäranalys av ett trettiotal intervjuundersökningar, och en 
postenkätundersökning år 2003 besvarad av 700 respondenter. 
 
Brå poängterar i sin rapport att ekonomisk brottslighet ofta äger rum i miljöer i vilka 
myndigheterna sällan har tillträde. De få ekobrott som upptäcks anmäls av konkursförvaltare i 
de få företag som går i konkurs, och av skatterevisorer i det fåtal företag som blir föremål för 
skatterevision. Samhällets kontrollsystem är därför begränsade. När upptäcktsrisken är liten 
ger inte hot om lagföring och strängare straff någon effekt. Lagstiftaren har istället anlitat en 
tredje person någon som kan upptäcka och anmäla brotten, och som har tillträde till 
kontorsrum och räkenskaper, detta är revisorn. Statsmakterna gör dessutom en mycket god 
affär då räkningen för kontrollverksamheten går till dem som kontrolleras, alltså företagen. 
 
Ett aktiebolag måste enligt lag få sina räkenskaper kontrollerade av en revisor. Genom att 
ålägga revisorerna en anmälningsskyldighet för centrala ekobrott har lagstiftaren etablerat en 
ny brottsförebyggande aktör, eller rättare sagt, låtit en av samhällets viktigaste 
kontrollfunktioner få ytterligare en brottsförebyggande uppgift. En revisor har enligt Brå inga 
egna motiv att medverka i ett brottsligt sammanhang. 
 
Nedan ges en sammanfattning av rapporten. 
 
Attityder till anmälningsplikten 
Det framgår av rapporten att revisorerna är kritiska till lagstiftningen. Andelen revisorer som 
är kritiska till anmälningsskyldigheten har dock minskat, sannolikt som en följd av att den nya 
lagstiftningen i liten grad påverkat rutinerna vid revision. Vidare är det enligt Brå endast ett 
fåtal av revisorerna som informerat sina uppdragsgivare om anmälningsskyldigheten. 
Undersökningen visar att hälften av de revisorer som informerade om anmälningsplikten till 
en kund gjorde det i syfte att lägga kraft bakom orden. 
 
Tystnadsplikt kontra anmälningsplikt 
En del revisorer i undersökningen menar att man kontinuerligt måste göra en avvägning 
mellan tystnadsplikt och anmälningsplikt, medan andra menade att tystnadsplikten vägde 
tyngst. Revisorerna föredrar att avhjälpa eventuella oegentligheter framför att anmäla sina 
klienter. Detta med tanke på resonemangen om: oviljan att vara en myndighetsperson, att man 
endast har seriösa klienter, att misstankens styrka är svår att avgöra samt de negativa 
konsekvenserna av en anmälan. Ett flertal i undersökningen anser att möjligheten att avhjälpa 
och korrigera en felaktighet passar bättre med revisorns traditionella arbetssätt. Det ligger 
också i linje med lagstiftningens syfte att stärka revisorns brottsförebyggande roll. 
 
Klientrelationen  
Ett av revisorernas främsta argument mot anmälningsplikten är att den inkräktar på 
tystnadsplikten gentemot klienten och att detta kan leda till en försämrad klientrelation. Av 
Brå: s rapport framgår att anmälningsskyldigheten haft mindre konsekvenser för 
klientrelationen än vad man befarade. En stark majoritet säger att klientrelationerna inte har 
förändrats.  
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Endast fem procent av respondenterna menar att informationen från en del klienter har 
minskat med anledning av anmälningsplikten, två procent har upplevt att klienter har visat 
misstroende vid något tillfälle. Trots att revisorerna inte har haft egna erfarenheter av 
förändrade klientrelationer finns en stark kritik mot anmälningsplikten enligt rapporten. Till 
viss del tycks denna kritik hänga samman med revisorernas upplevelser av hur 
anmälningsplikten förändrar yrkesrollen och yrkesidentiteten. 
 
Kunskap om anmälningsskyldigheten 
Brå: s undersökning visar att revisorernas kunskaper om anmälningsskyldigheten är svag. Det 
tydliggörs att anmälningsskyldigheten ligger utanför revisorernas ”naturliga” 
kompetensområde, eftersom den tvingar revisorn att göra straffrättliga bedömningar, under 
hot om skadestånd, såväl vid felaktig anmälning som vid underlåtande att anmäla. Då 
uppgiften ligger utanför revisorernas kärnverksamhet kan ytterligare utbildning inom området 
behövas. Undersökningen visar dock att hela 65 procent av de intervjuade revisorerna har 
deltagit i någon form av vidareutbildning avseende anmälningsskyldigheten. 
 
Majoriteten av revisorerna anser sig inte ha den straffrättsliga kompetensen att bedöma de 
brott bestämmelsen avser dvs. bedrägeri, svindleri, förskingring och annan trolöshet, 
borgenärsbrott, bestickning, mutbrott och skattebrott. Ett tema som återkommer bland 
revisorerna är behovet av att tydliggöra praxis vad gäller misstanke, ”kan misstänkas”, det är 
vid denna nivå lagstiftningen ålägger revisorn att göra en anmälan. Revisorer säger sig 
generellt vilja vara mer säkra än vad denna grad av misstanke föreskriver. Med anledning av 
tolkningssvårigheten har ett samarbete mellan EBM och revisorsorganisationerna FAR och 
SRS utvecklats för att klargöra vilken praxis som ska gälla. 
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3.9 Ekonomisk brottslighet 
 
Det är inte tydligt hur man skall definiera begreppet ekonomisk brottslighet, det är fråga om 
brottslighet med mycket skiftande karaktär och där det enda gemensamma är att det finns en 
näringsverksamhet med i bilden. En definition som används av Brottsförebyggande Rådet är 
följande: 
 

”...ekonomisk brottslighet är brott som sker inom ramen för en i övrigt lagligt bedriven 

näringsverksamhet, till skillnad mot organiserad brottslighet där själva affärsidén och 

verksamheten är brottslig.” (Brå 1999, s 42) 

Ekobrott hanteras i regel av kontrollmyndigheter, som övervakar efterlevnaden av reglerna 
och som i förekommande fall kan göra en anmälan till polis och åklagare. Detta är en viktig 
skillnad gentemot de traditionella brotten, genom att ekobrotten hanteras i annan ordning. 
Ekobrotten betraktas därför snarare som överträdelser än som brott. (Croall, 2004 s. 9) 
 
Det som kännetecknar ekonomisk brottslighet är att utsattheten är ganska osynlig. Utsattheten 
för ekobrott är ofta indirekt snarare än direkt och många brott saknar en identifierbar 
gärningsman som avser att skada ett särskilt offer. Vissa brott, framför allt de som riktas mot 
offentliga myndigheter eller mot organisationer, upplevs sakna offer och förefaller ha liten 
effekt på enskilda individer. I andra fall är offren ovetande om skadan eller uppfattar den som 
alltför obetydlig för att anmälas. De definierar den inte som ”utsatthet för brott”. Detta 
begränsar möjligheterna att använda traditionella metoder för att mäta utsatthet för brott, 
exempelvis genom offerundersökningar. Följden är att utsattheten för ekobrott ofta beskrivs i 
tämligen abstrakta termer. (Croall 2004, s. 11)  

Ekobrottsmyndigheten 
Ekobrottsmyndigheten har som uppgift att arbeta långsiktigt med att förhindra och förebygga 
ekonomisk brottslighet. Ekobrottsmyndighetens verksamhet är indelat i två 
verksamhetsområden, brottsförebyggande arbete samt utredning och lagföring. 
Verksamhetsområdena är i sin tur uppdelade i verksamhetsgrenarna: Brottsförebyggande 
arbete samt strategisk ledning och samordning, samt Utredning och lagföring. 
Ekobrottsmyndigheten ansvarar för att tillsammans med andra myndigheter förebygga 
ekonomisk brottslighet och svarar också för samordning och andra åtgärder mot den 
ekonomiska brottsligheten. Det innebär bl.a. att Ekobrottsmyndigheten ska utveckla metoder 
för att effektivisera bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten, särskilt följa och 
analysera utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten, följa rättstillämpningen och 
utarbeta förslag till åtgärder. Ekobrottsmyndigheten ska också lämna information om den 
ekonomiska brottsligheten till andra myndigheter, kommuner, näringsliv och organisationer 
samt till allmänheten. (EBM, 2007) 

Ekonomisk brottslighet upptäcks i flera olika sammanhang, drygt 75 procent av 
anmälningarna kommer från skatteverket och konkursförvaltare. 
Kriminalunderrättelsetjänsten upptäcker pågående och planerad brottslighet. Myndigheter 
som har särskilda kontrollfunktioner upptäcker en stor andel av brotten. Andra som upptäcker 
ekonomisk brottslighet är revisorer och enskilda som drabbats av brott. (EBM, 2007) 
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Ekobrottsmyndigheten handlägger ca 4 000 brottsanmälningar varje år. Trenden är att 
anmälningarna hela tiden ökar. Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts leder 
anmälan till att en förundersökning inleds. Förundersökningen ska klarlägga om ett brott har 
begåtts och vilken bevisning som finns. Vissa anmälningar om skattebrott överlämnas till 
Skatteverkets skattebrottsenheter. (EBM, 2007) 
 
Anmälningarna om ekonomisk brottslighet har ökat varje år sedan år 2000. Av de enskilda 
brottsmisstankar som utreds leder en tredjedel till lagföring, dvs. åtal eller strafföreläggande. 
Varje år lagförs mer än 1000 personer för ekonomisk brottslighet. Nio av tio åtal som 
Ekobrottsmyndigheten väcker leder fram till fällande dom. (EBM, 2007) 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel presenteras de intervjuer som genomförts med fyra olika revisorer från olika 
revisionsbyråer i Borås. 
 
4.1 Ernst & Young 
 
Revisionsbyrån Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, 
rådgivning och redovisning. I Sverige har företaget 1830 anställda på 70 kontor runt om i 
landet. I Borås är Ernst & Young en av de största revisionsbyråerna och har 35 medarbetare. 
 
Intervju med Revisor A 2008-04-28   
 

1. Vad anser du om lagen om anmälningsplikt? Är den bra eller dålig? 
 
När lagen kom är det klart det var kontroversiellt på ett sätt att man fick den här plikten, att 
man under vissa förutsättningar skulle anmäla kunden för misstanke om brott och avgå som 
revisor. Samtidigt har jag förståelse för att man försöker göra vad man kan från 
statsmakternas sida, i ett EU perspektiv också, för att undvika eller minimera den här typen av 
brott. Om den är bra eller dålig det har jag inget bra svar på. Det finnas förslag på att man ska 
ta bort anmälningsplikten framöver, då det inte finns någon motsvarighet i EU. Jag har inte 
uppfattat den så kontroversiell egentligen. Sen är det klart att det kan ställas på sin spets 
ibland och då måste man vidta åtgärder, men här på byrån har vi varit väldigt förskonade, vi 
har endast haft ett par fall då vi behövt göra på det här viset. 
 

2. Hur väl medvetna är era kunder idag om revisorns anmälningsplikt? Brukar ni 
informera dem? 

 
Jag tror att man inte har den kunskapen, man funderar nog inte över detta. Vi informerar inte 
kunderna om detta heller i vanliga fall, utan om man exempelvis lämnar sin årsredovisning för 
sent och det börjar närma sig bokföringsbrott, då får vi så klart förtydliga detta genom att 
informera kunden vad bokföringsbrott innebär, och att vi måste lämna in en anmälan samt 
avgå. Vi informerar inte våra kunder om våra plikter i vanliga fall, vi gör det när vi anser att 
det är befogat och när det bli aktuellt. 
 

3. Uppfattar du som revisor dig främst som en brottsbekämpare eller som en hjälpreda 
för kunder? Eller har du en annan uppfattning av revisorernas roll? 

 
Vi är inte enligt min uppfattning främst några brottsbekämpare, det är inte vår uppgift 
egentligen. Vad man ska göra som revisor är att uttala sig om årsredovisningen att den ger en 
rättvisande bild över företagets ekonomi, det är själva revisorsplikten som är lagstiftad, det är 
en del av det som vi ska leverera. Vi ser det också väldigt värdefullt att vara en bollblank mot 
våra kunder, och det är det som de många gånger uppskattar som mest. När vi kan hjälpa dem 
och inte endast påpeka sådant som är fel utan visa på hur man kan göra istället, att man ger de 
alternativ och lösningar på hur man kan göra för att man ska bli bättre på intern kontroll, hur 
man ska göra företaget lönsammare osv. det är en viktig funktion för oss också. Vi har dels 
konsultrollen och dels revisorsrollen och där får man hålla lite koll så att inte konsultrollen går 
för långt, då vi fortfarande är revisorer i bolaget.  
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Men inte som några brottsbekämpare utan vi ska kunna sätta vår attest på bolagets 
årsredovisning genom vår revisionsberättelse, att den är rättvisande och man ska kunna lita på 
den produkten. Det är vår roll tycker jag, i steg ett. Och sedan kunna hjälpa till med någon typ 
av konsultationshjälp. 
 

4. Tycker du att det är ett problem att man bryter mot tystnadsplikten för att utöva 
anmälningsplikten? Anser du att någon av dessa två plikter är viktigare? Motivera 
gärna! 

 
Vi har tystnadsplikt sen så gäller inte den i samband med konkurser där måste man ge 
uppgifter till konkursförvaltaren och den gäller inte vid misstanke om brott. Det var ju nytt 
när det kom och man funderade på hur det skulle vara, men jag tycker inte att det är så 
kontroversiellt idag när man tittar på det. Det får man hantera och lyckligtvis har det för vår 
del varit få fall där man har agerat på ett sådant sätt att det har varit brottsligt. Men visst det 
ställs på sin spets i de situationerna det är klart att det är jobbigt. Men där måste vi göra som 
lagen säger och det innebär att vi ska anmäla när det finns misstanke som är befogad. 
 

5. Har du arbetat som revisor före införandet av anmälningsplikten? 
 
Ja. 
 

6. Anser du att införandet skapat negativa konsekvenser av något slag? 
 
Nej. Jag har inte haft något fall själv där jag har fått behöva anmäla. Det är ovanligt, det är 
ingenting som händer ofta utan det är ett par fall vi har haft under de här åren. Det har inte 
varit en jättestor fråga för vår del. Men det är klart att de revisorerna som har råkat ut för det 
kommer ihåg de tillfällena och det är ju klart att det har varit obehagligt. I vissa fall om det 
har gått till åklagare och åklagaren sedan kanske har lagt ner fallet så är det inte så trevligt. 
När man anmäler någon på det här sättet måste man ha en viss fog för det också, det kan vara 
så att man har det, men det allmänna sedan ändå inte tycker att det var någonting att gå vidare 
med. Det är något som är negativt. Om man har gjort fel härifrån vilket jag tycker att vi inte 
har gjort så är det klart att man riskerar ett företag eller en person så det är inte alldeles enkelt. 
Det gäller att ha tillräckligt mycket för att kunna göra den här anmälan. Var den gränsen går 
kan man diskutera det är inte alldeles solklart alla gånger. Det är ”misstanken” som ska leda 
till att man anmäler. Det är inte så att man har konstaterat att kunden är skyldig. Man måste ha 
ett visst underlag för att ha den här misstanken också, och det kan vara svårt. Man kan ana 
och man kan tro men misstanke är lite mer det krävs någonting ytterligare. 
 

7. Anser du att införandet skapat positiva efterverkningar av något slag? 
 
Det positiva är att man ska kunna se till att skurkar inte tömmer bolag. Personligen vet jag 
inte om det fungerar som det var tänkt. Skurkarna som finns som tömmer bolag de agerar 
ändå och då tror jag inte detta hjälper så mycket. 
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8. Tycker du att kundrelationerna har förändrats sedan införandet av anmälningsplikten? 
Lämnar de ut sin information lika villigt som tidigare? 

 
Nej. För det första så tror jag att det är långt ifrån alla kunderna som har uppmärksammat att 
den här lagstiftningen gäller. För det andra så är våra kunder som vi jobbar med seriösa 
kunder. De vet vad vi utför för arbete, och vi vet och ställer krav på att de är seriösa och har 
moral och etik för att vi ska arbeta med de som kunder. Jag har inte känt att det har påverkat 
något överhuvudtaget. Vi vill jobba med seriösa företagare annars så vill vi inte ha de som 
kunder på Ernst & Young. Sen kan man alltid få in ett bolag som man inte skulle ha antagit 
och då får man agera därefter. Jag känner inte att detta har påverkat kundkontakten på något 
sätt. När vi revisorer arbetar med en kund vill vi ha är full information får vi inte det så är det 
inte acceptabelt. Och då får man hantera det och fundera över om man ska vara kvar som 
revisor i det företaget. 
 

9. Har lagen medfört några förändringar gällande förtroendet mellan kund och revisor? 
 
Nej.  
 

10. Ofta har revisorn en bra relation till det företag som revideras. Tror du det kan påverka 
revisorns benägenhet att anmäla ett brott? 

 
Det är klart att det kan påverka. Vi revisorer är ju människor också. Har du en kundrelation 
som är ganska lång och man har varit revisor för den här personen länge så är det klart att det 
känns svårare än om det är en ny kund eller någon som du inte har jobbat med så länge. Så det 
är klart att det känns tuffare i de fallen än när det är en helt ny kund. Det är klart att det är 
jobbigare men det ska inte spela in i samband med att man har en misstanke, det är svårare 
men du måste göra anmälan. 
 

11. Anser du att en normal revisor aldrig behöver bryta mot de plikter och krav som är 
ställda på yrket? T.ex. ha en skeptisk inställning och följa regler, normer och lagar. Är 
kraven realistiska? 

 
Inget är svart och vitt man kan tolka en bokstav och man kan lyfta blicken, det är klart att vi 
har fått så mycket pålagt i branschen, vi ska vara det dåliga samvetet och se till att bolagen 
följer varenda lag. Det är inte lätt för oss att vara specialister på miljöfrågor, på olika typer av 
juridik och hela vårt eget område, och kundens business också i övrigt. Sedan ska vi självklart 
ha god allmän kännedom, vi ska kunna kundens bransch och vår egen självklart. Ibland 
missar man vissa saker, man är inte mer än människa, det viktiga är det väsentliga, det ser 
man till att få upp på bordet. Småsaker är inte värt att anmärka på tycker vi som kår utan det 
är väsentlighet och risk som det handlar om. Det ska vara väsentliga saker och om dessa inte 
korrigeras eller åtgärdas hamnar det i revisionsberättelsen som någon typ av påpekande. Så att 
en person kan få den uppgiften, som är enligt vår bedömning väsentlig information i samband 
med att man läser årsredovisningen för bolaget. Ibland kan man bli lite trött på alla nya regler 
som kommer inom alla områden. Man inser att det inte går att revisorn ska kunna allt om allt. 
Det gäller att hantera de väsentliga bitarna och koncentrera sig där. 
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12. Har du någonsin tvingats anmäla en klient? Har du varit nära att göra det? 
 
Nej. Jag har varit nära, men i de fallen har det inte fallit in under ABL regler. I ett fall var det 
en styrelsesuppleant som inte hade ersatt någon i styrelsen, så han agerade inte som 
styrelseledamot men hade en annan roll i företaget där han gjorde vissa saker. Men i och med 
att han inte fall in under paragrafen så var det ingen anmälningsplikt på den händelsen. Det är 
inte alla i ett företag som omfattas av anmälningsplikten, det är främst styrelseledamöter vi 
pratar om. 
 

13. Tycker du att dina kunders uppfattningar om revisionen brukar skilja sig från vad 
revisorer faktiskt utför? Tycker du att det finns ett förväntningsgap? 

 
Det går inte att svara ja eller nej på den frågan, det är väldigt olika. En del har inte den 
kunskapen, man kanske inte är så intresserad eller vi har kanske varit dåliga på att informera. 
Vissa kan detta jättebra, det är olika bland olika kunder helt enkelt, det beror på storlek osv. 
och intresse från deras sida. 
 
Ibland vet de inte vissa saker t.ex. vem som har ansvaret för årsredovisningen. Det är ju inte 
revisorn utan det är styrelsen, vi granskar årsredovisningen och känner att vi kan stå för den. 
Det är många gånger man har svårt för rollerna, vem ansvarar för vad. Vid mindre företag får 
vi även hjälpa till med upprättandet av bokslut och årsredovisning men det är styrelsen som är 
ansvarig för den. Det är sådana saker som man inte alltid har full koll på. Det finns en hel del 
missuppfattningar när det gäller begreppet revisor, det är ett begrepp som inte är skyddat 
däremot är auktoriserad samt godkänd revisor skyddade. Ibland kan kunderna använda 
begreppet revisor då det i själva verket är en redovisningskonsult. Ibland har kunden 
missuppfattat vad vi levererar, vad en revisor ska göra och inte göra, vad är revision och vad 
är något annat. 
 

14. Uppfattar du att revisorns roll förändras över tiden på något sätt? 
 
Det som förändras i revisorns roll nu är avskaffandet av revisionsplikten inom en treårsperiod 
för de mindre företagen, och då pratar vi om 96-97 procent av alla aktiebolag, vilket är en 
omsättning på 183 miljoner. Det är ganska stora företag som då inte ska behöva ha lagstadgad 
revision. Man får själv bestämma om man vill ha det eller inte. Det är den verkligheten vi 
måste anpassa oss till nu, vi måste bli tydligare med att informera vad revision är, eller om 
man vill ha något annat som bokslutsintyg eller översiktlig granskning, eller någon annan typ 
av hjälp, så måste vi vara tydliga och beskriva vad det är och vad som ingår. Vi måste som 
bransch och som företag utifrån Ernst & Youngs sida bli tydligare med vad vi erbjuder. Det 
händer mycket nu och det är ett led i att anpassa sig till Europa. 
 

15. Finns det något mer du skulle vilja tillägga? 
 
Det är väldigt sällan vi har haft den typen av situationer då vi har behövt anmäla en kund. De 
kunderna vi jobbar med är seriösa. Men när de väl uppstår måste vi självklart agera, men där 
finns det nu ett förslag att även den plikten ska avskaffas. Det är bara några få saker som har 
med mutbrott att göra som kommer att finnas kvar. Vi får se om tre år kanske även 
anmälningsplikten har tagits bort. 
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4.2 KPMG 
 
KPMG är ett av världens ledande kunskapsföretag och är verksamma i 145 länder över hela 
världen. Nationella företag bildar ett globalt nätverk med 123 000 medarbetare. I Sverige har 
KPMG 1 500 medarbetare och finns på 60 orter. De erbjuder kvalificerade tjänster inom 
revision, skatt och rådgivning. I Borås är KPMG en av de största revisionsbyråerna. 
 
Intervju med Revisor B 2008-05-05  
 

1. Vad anser du om lagen om anmälningsplikt? Är den bra eller dålig? 
 
Jag vet inte riktigt, jag har egentligen inte tagit ställning. Jag har aldrig haft något problem 
med den, inte ännu i vart fall. På sätt och vis kan man säga att den är dålig för det kanske är så 
att kunderna inte säger det som de skulle ha sagt annars. Å andra sidan så skulle de inte ha 
sagt det innan heller om det gällde olagliga saker. 
 

2. Hur väl medvetna är era kunder idag om revisorns anmälningsplikt? Brukar ni 
informera dem? 

 
Jag har inte gått ut med någon allmän information till kunderna om att jag har 
anmälningsplikt, det har jag absolut inte gjort. Skulle det däremot hetta till så kanske man 
talar om det, ja. Jag tror inte att de är så jätte väl medvetna om det. Det är en lag som inte är 
så allmänt känd tror jag. 
 

3. Uppfattar du som revisor dig främst som en brottsbekämpare eller som en hjälpreda 
för kunder? Eller har du en annan uppfattning av revisorernas roll? 

 
Varken eller. Jag ser mig absolut inte som en brottsbekämpare det gör jag inte. Hjälpreda det 
är jag till viss mån, men i huvudsak är mitt syfte att ge en rättvisande bild, att den information 
som ska ges ut att är så bra som möjligt. Det ser jag som min roll. 
 

4. Tycker du att det är ett problem att man bryter mot tystnadsplikten för att utöva 
anmälningsplikten? Anser du att någon av dessa två plikter är viktigare? Motivera 
gärna! 

 
Nu har jag inte kommit till den situationen än. Jag har varit nära att utöva anmälningsplikten. 
Det är inget problem det sitter mer i ryggmärgen tror jag. Jag tycker att tystnadsplikten är 
viktigast. 
 

5. Har du arbetat som revisor före införandet av anmälningsplikten? 
 
Ja det har jag gjort. 
 

6. Anser du att införandet skapat negativa konsekvenser av något slag? 
 
Nej inte direkt. Men man har fått fundera en och annan gång, kanske mer än vad man hade 
gjort annars. 
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7. Anser du att införandet skapat positiva efterverkningar av något slag? 
 
Nej inte något man märker. Det kanske har lett till att fler ekobrott har blivit anmälda. I den 
mån har det ökat antalet anmälningar och antalet fällda. I det avseendet har det varit en positiv 
effekt. Men jag kan inte peka på något personligen. 
 
 

8. Tycker du att kundrelationerna har förändrats sedan införandet av anmälningsplikten? 
Lämnar de ut sin information lika villigt som tidigare? 

 
Jag har inte märkt någon större skillnad. Som sagt jag tror inte att kunderna är så informerade 
om att jag har anmälningsplikt. 
 

9.  Har lagen medfört några förändringar gällande förtroendet mellan kund och revisor? 
 
Inte som jag har upplevt, det har inte varit någon större skillnad. 
 

10. Ofta har revisorn en bra relation till det företag som revideras. Tror du det kan påverka 
revisorns benägenhet att anmäla ett brott? 

 
Är det ett alldeles uppenbart brott tror jag att man anmäler oavsett, det tror jag, men det är 
klart man kan ju inte vara säker. Man anmäler inte om man inte tror att ett brott har begåtts, 
nu är det en ganska låg grad av misstanke som krävs, men man vill vara säker. 
 

11. Anser du att en normal revisor aldrig behöver bryta mot de plikter och krav som är 
ställda på yrket? T.ex. ha en skeptisk inställning och följa regler, normer och lagar. Är 
kraven realistiska? 

 
Ibland upplever man att kraven är väldigt höga. Om man tittar på plikterna så tycker jag att de 
inte är så svåra att följa som exempelvis tystnadsplikten. Men när det gäller kraven tror inte 
att det finns en revisor i hela Sverige som uppfyller alla krav som vi har ställda på oss på alla 
uppdrag. Sen är det olika stora avvikelser givetvis. Men kraven är höga ja. 
 

12. Har du någonsin tvingats anmäla en klient? Har du varit nära att göra det? 
 
Jag har aldrig anmält, men jag har varit ruskigt nära, det har jag ett par gånger. Det har varit 
tillräckligt allvarligt att jag har ringt till Ekobrottsmyndigheten och diskuterat saken. Och då 
nämnde jag inte vilken kund det gäller naturligtvis utan det var en allmän fråga. Det vill inte 
ha in alla anmälningar, om det gäller ganska oväsentliga saker vill de inte ha det.   
 

13. Tycker du att dina kunders uppfattningar om revisionen brukar skilja sig från vad 
revisorer faktiskt utför? Tycker du att det finns ett förväntningsgap? 

 
Det finns säkert ett förväntningsgap, men det försöker vi informera bort. En del kanske tror att 
vi tittar på allt, men den villfarelsen brukar de komma ur ganska fort när vi talar om vad vi 
gör. Förväntningsgapet är inte så stort mellan kund och revisor utan snarare allmänhet och 
revisor, men däremot banker exempelvis vet i huvudsak vad det går ut på. 
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14.  Uppfattar du att revisorns roll förändras över tiden på något sätt? 
 
Det har lagts på mycket nya saker som ska in i årsredovisningar och sådant exempelvis, men 
rollen som revisor har inte ändrats så mycket. Gällande rådgivningen har det i vissa fall 
skärpts vad vi får ge för råd, och i vissa fall har kraven minskat på vad vi får göra. Syftet med 
revisionen är att ge ut en så bra information som möjligt, det är det övergripande målet. 
 
 

15. Finns det något mer du skulle vilja tillägga? 
 
Man skärpte ett antal år kraven med införandet av RS exempelvis, men sedan säger man att vi 
inte behövs längre i avseendet med avskaffandet av revisionsplikten, det är ologiskt. Ett 
avskaffande av anmälningsplikten skulle däremot inte medföra några större förändringar tror 
jag. Vissa brott är inte anmälningspliktiga förbjudna lån är inte det exempelvis. 
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4.3 Öhrlings PriceWaterhouseCoopers 

Öhrlings finns runt om i världen och är en av Borås största revisionsbyråer med 31 
medarbetare. I tjänsteutbudet ingår förutom revision även redovisning, riskhantering, 
skatterådgivning, corporate finance och annan revisionsnära rådgivning. 
 

Intervju med Revisor C 2008-05-05  

 
1. Vad anser du om lagen om anmälningsplikt? Är den bra eller dålig? 

 
Jag tycker att den är bra i grund och botten. Det är bra att det ska anmälas om det upptäcks 
något olagligt. Sedan finns det även svårigheter med vår roll, t.ex. när det gäller 
tystnadsplikten så det kan alltid bli konflikter så sett. Jag har inte haft något fall där jag har 
behövt anmäla någon, det får vara ganska grovt för att man ska anmäla tycker jag. Den kanske 
skulle behöva omarbetas något.  
 

2. Hur väl medvetna är era kunder idag om revisorns anmälningsplikt? Brukar ni 
informera dem? 

 
Nej det brukar vi inte göra egentligen. Det är om det kommer upp i en diskussion, men inte 
annars när vi får ett nytt uppdrag. Det kanske man borde göra, men det gör vi inte. 
 

3. Uppfattar du som revisor dig främst som en brottsbekämpare eller som en hjälpreda 
för kunder? Eller har du en annan uppfattning av revisorernas roll? 

 
En hjälpreda för att säkerställa ekonomisk information, absolut. Inte brottsbekämpare, det får 
Ekobrottsmyndigheten arbeta med. Jag anser att lagen är till för att om vi hittar grova saker 
anmäla naturligtvis, men annars är vi till för kundernas bästa och för att säkerställa att andra 
aktörer som vill ha information ska kunna förlita sig på den. 
 

4. Tycker du att det är ett problem att man bryter mot tystnadsplikten för att utöva 
anmälningsplikten? Anser du att någon av dessa två plikter är viktigare? Motivera 
gärna! 

 
Nu har lagstiftaren sagt att vi har tystnadsplikt, men att vi ändå ska anmäla vid misstanke om 
brott. Man kan tycka att det kan vara ett problem, men lagen säger så och då får man rätta sig 
efter det. Så det är egentligen inte ett större problem. 
 

5. Har du arbetat som revisor före införandet av anmälningsplikten? 
 
Ja. 
 

6. Anser du att införandet skapat negativa konsekvenser av något slag? 
 
Nej. Jag har inte anmält någon, det är mycket möjligt att det finns någon här som har gjort det, 
men inte vad jag har hört. Jag tror att det är ganska få som har gjort det. Lagen har faktiskt 
inte påverkat vår arbetsroll.  
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7. Anser du att införandet skapat positiva efterverkningar av något slag? 
 
Det är positivt om det leder till att ekonomisk brottslighet uppdagas, men jag har inte märkt 
någon skillnad. 
 
 

8. Tycker du att kundrelationerna har förändrats sedan införandet av anmälningsplikten? 
Lämnar de ut sin information lika villigt som tidigare? 

 
Nej. Det är som tidigare man har en öppen relation med sin kund. Olika kunder är olika 
benägna att berätta om sina affärer, men jag har inte märkt något tydligt att man inte längre 
vill lämna ut sin information. Vi har trots allt tystnadsplikten. 
 

9. Har lagen medfört några förändringar gällande förtroendet mellan kund och revisor? 
 
Nej. Man har en god relation till sina kunder annars har man oftast inte kvar dem. 
 

10. Ofta har revisorn en bra relation till det företag som revideras. Tror du det kan påverka 
revisorns benägenhet att anmäla ett brott? 

 
Nej. 

 
11. Anser du att en normal revisor aldrig behöver bryta mot de plikter och krav som är 

ställda på yrket? T.ex. ha en skeptisk inställning och följa regler, normer och lagar. Är 
kraven realistiska? 

 
Vårt yrke är omgärdat av väldigt många krav och regler. Och man kan tycka att de är orimligt 
höga i vissa lägen, jävsproblematiken exempelvis. Vad man får och inte får göra är ganska 
hårt reglerade. Nej det är klart att man måste följa regler och normer som är uppsatta, annars 
kan man inte syssla med detta arbete anser jag. Då blir man som en slags halvdan revisor som 
omgivningen fort upptäcker att det är ingen revisor man ska ha att göra med. Generaliserar 
man så är det klart att man följer de regler och normer som finns, men bokstavstolkning kan 
man inte alltid göra. Ibland kan man tycka att de är orimligt högt ställda. Det har med åren 
också blivit mer och mer. Kraven har ökat mycket under dessa 13 år jag har arbetat som 
revisor. Väldigt mycket bara på dokumentation och den biten, förut var det inte alls lika höga 
krav. 
 

12. Har du någonsin tvingats anmäla en klient? Har du varit nära att göra det? 
 
Nej, hittar man ett fel som har påverkat skatter eller vad det nu må vara så tar man den 
dialogen med kunden och man hjälper dem att rätta till det. Jag har aldrig uppdagat att någon 
av mina kunder har avsiktligt försökt lura mig eller att de håller på med svarta affärer. Det är 
nog mycket vanligare om man har kunder i de branscher där sådant förekommer mer som 
exempelvis restaurangbranschen. Där det kan förekomma fiffel med kassaregister osv. 
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13. Tycker du att dina kunders uppfattningar om revisionen brukar skilja sig från vad 
revisorer faktiskt utför? Tycker du att det finns ett förväntningsgap? 

 
Det finns definitivt ett förväntningsgap. Man får försöka förklara vad man gör, 
förväntningsgapet är väldigt olika, ett företag som är större och kanske har en 
ekonomifunktion med en ekonomichef osv. de har mycket större förståelse för vårt jobb och 
de tycker att man hjälper till. En liten företagare däremot som har en bokföringsbyrå som 
sköter löpande bokföringen kan undra vad vi gör och tycker att det blir en dubbel kostnad, där 
finns det definitivt ett förväntningsgap. Kanske att det kommer att minska med att 
revisionsplikten försvinner. Då kommer det att ställas andra krav istället, då kommer banker 
och andra aktörer på marknaden att ställa kravet att ska ni få några pengar av oss t.ex. så 
måste ni ha en revisor ändå. Då blir det någon annan än staten som ställer det kravet. Jag tror 
att förväntningsgapet kommer att minska pga. det.  
 

14. Uppfattar du att revisorns roll förändras över tiden på något sätt? 
 
Jävsproblematiken för 50-25-50 bolagen får vi inte ens hjälp till att göra årsredovisning idag, 
en lag som trädde ikraft förra året. Förändringen är att är det revision så är det revision och 
inget annat. På småföretagen får vi både sköta löpande bokföring och bokslut om det är en 
annan person som inte ingår i revisionsteamet så får man göra sådana saker. Det är en mycket 
föränderlig roll som revisor. Det är en föränderlig värld och nya lagar tillkommer och faller 
bort hela tiden. Man måste hela tiden hålla sig uppdaterad. 
 

15. Finns det något mer du skulle vilja tillägga? 
 
Det är ett intressant ämne men man är väldigt långt ifrån det här i praktiken. Man stöter inte 
på det så mycket.  
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4.4 Revisionsgruppen i Borås 
 
Revisionsgruppen är en mindre revisionsbyrå i Borås med åtta anställda, varav en 
auktoriserad och två godkända revisorer. Deras kunder består av företrädelsevis mindre och 
medelstora företag i många olika storlekar. 
 
Intervju med Revisor D 2008-05-09  
 

1. Vad anser du om lagen om anmälningsplikt? Är den bra eller dålig? 
 
Jag tror att den är bra. 
 

2. Hur väl medvetna är era kunder idag om revisorns anmälningsplikt? Brukar ni 
informera dem? 

 
Först när det blir aktuellt. Det är inte så att man informerar dem kontinuerligt. I nio fall av tio 
blir det aldrig aktuellt. När man kommer i en situation där det kan bli aktuellt, då försöker 
man informera dem så fort som möjligt för att de ska inse att det här måste de själva åtgärda. 
Det kan vara ett allvarligt skattefel som har gjorts där nivån är tillräckligt högt att vi blir 
tvungna att anmäla det. Om kunden själv inser att det här var ett misstag och rättar det, har vi 
ingen skyldighet att anmäla. Självklart vill man förmå kunden att göra detta själv och då 
informerar man givetvis på ett så tidigt stadium som möjligt, och i de flesta fall inser kunden 
att det inte är något som de kommer undan med. 
 
 

3. Uppfattar du som revisor dig främst som en brottsbekämpare eller som en hjälpreda 
för kunder? Eller har du en annan uppfattning av revisorernas roll? 

 
Inget av dem. Detta är två ytterligheter som inte speglar vår roll. Brottsbekämpare låter för 
hårt. Jag tror att revisorns roll är att vi i ett presumtivt läge förhindrar allvarliga fel i 
företagens redovisning. Att gå så långt och säga att vi förhindrar ett brott det tror jag inte, men 
däremot ett mellanting att vara en bricka i spelet, att företagen redovisar rätt siffror mot 
aktieägare och mot andra intressenter och andra intressenter innebär samhället, skatteverket 
och långivare. Och det är klart att det är brottsligt att uppge fel uppgifter om det är stora fel, 
man bistår en viktig bricka i spelet för att rätt siffror redovisas. 
 

4. Tycker du att det är ett problem att man bryter mot tystnadsplikten för att utöva 
anmälningsplikten? Anser du att någon av dessa två plikter är viktigare? Motivera 
gärna! 

 
Absolut inte. Ja anmälningsplikten står ju över tystnadsplikten. Det är för att när man når ett 
stadium där anmälningsplikten träder in då har ju företaget gått över gränsen för vad som gör 
att vi har en tystnadsplikt. Då råder det ingen tvekan, så länge man har en rätt nivå på när 
anmälningsplikt sker, det är företaget som har brutit mot reglerna i såpas hög omfattning och 
då står anmälningsplikten givetvis högre än tystnadsplikten.  
 

5. Har du arbetat som revisor före införandet av anmälningsplikten? 
 
Jag var revisorsassistent före införandet. 
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6. Anser du att införandet skapat negativa konsekvenser av något slag? 
 
Nej det är snarare tvärtom. 
 

7. Anser du att införandet skapat positiva efterverkningar av något slag? 
 
Det ger oss en starkare roll att verkligen påverka ett företag om de gjort ett allvarligt fel. 
Skulle vi inte ha anmälningsskyldigheten och det skulle vara ett större fel då i ett tidigare läge 
kunde vi bara skriva en oren revisionsberättelse. Nu kan man verkligen göra en viktig insats 
som förändrar det här beteendet genom att det blir anmält. Här pratar vi om så få fall, och de 
fallen behöver verkligen anmälas och då är det bra att vi gör det, det kanske aldrig hade blivit 
gjort annars. Jag tror det har gett oss en styrka i vårt jobb att agera. 
 
 

8. Tycker du att kundrelationerna har förändrats sedan införandet av anmälningsplikten? 
Lämnar de ut sin information lika villigt som tidigare? 

 
Jag tror att det är så få kunder som känner till vår skyldighet i det läget. Nästan alla företagare 
vill att det ska bli riktigt, sen finns det en del där det uppstår ett misstag och där man då 
påpekar misstaget att det blir korrigerat. Sedan har du den lilla klicken där det är ett 
allvarligare brott och de är väldigt få. De träffar man bara på en gång egentligen, de har ju inte 
haft det här problemet löpande under hela året. De lämnade nog ut lika lite information 
tidigare också om det t.ex. rör sig om allvarligare skattebrott.  
 

9. Har lagen medfört några förändringar gällande förtroendet mellan kund och revisor? 
 
Nej. Återigen så känner de flesta kunder inte till anmälningsplikten och där har man en 
fortsatt god relation. Man skulle kunna ha ett scenario där man har påträffat ett större fel, och 
där man har påpekat detta och kunden rättar det, det skulle kunna skapa en sämre relation. I 
grund och botten så vet ju kunden att de har gjort fel. Vi efterstävar inte en relation där vi ska 
vara kompis med kunden utan vi ska vara oberoende mot kunden. En risk för sämre öppenhet 
kan det bli men det får man ta. 
 

10. Ofta har revisorn en bra relation till det företag som revideras. Tror du det kan påverka 
revisorns benägenhet att anmäla ett brott? 

 
Ja, tyvärr är det nog så. Många revisorer som har varit revisorer länge tror jag är mycket mer 
negativa till hela anmälningsplikten. Detta beror på tror jag personligen att de kan känna 
många situationer där man har suttit som revisor alldeles för länge. De är inte oberoende utan 
har en alldeles för god relation, de känner en intressekonflikt här. De är rädda för att tappa 
kunden, och känner kunden alldeles för väl och de ogillar det här. Jag tror att det är ett 
problem i samhället att det är för många revisorer som är för beroende av sina klienter, och 
detta leder också till att de inte anmäler brotten. 
 

11. Anser du att en normal revisor aldrig behöver bryta mot de plikter och krav som är 
ställda på yrket? T.ex. ha en skeptisk inställning och följa regler, normer och lagar. Är 
kraven realistiska? 
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Man har en otroligt administrativ belastning som revisor med vår dokumentation och våra 
krav på oss hur vi ska jobba. Det finns en revisorsstandard RS den är generell och är inriktad 
mot alla typer av företag och det innebär att den är inriktad både mot mycket stora och mycket 
små företag. Vi önskar inom branschen att det hade funnits en ”light” version av 
revisorsstandarden för små företag. Här kan man tumma på dokumentationskraven mot vad 
lagen säger för att man känner att inte vettigt. Man bryter mot de plikter och krav som är 
ställda mot oss då för att vi tycker att det inte är befogat. Det skulle generera ett orimligt pris 
för det lilla företaget. Det viktigaste för en revisor är att ringa in risk och väsentlighet det är 
det som man alltid har i bakhuvudet vad som är väsentligt och vart finns risken. Jag tror 
personligen att man ställer det över revisorsstandarden ibland, för att de kraven är otroligt 
högt ställda. 
 

12. Har du någonsin tvingats anmäla en klient? Har du varit nära att göra det? 
 
Ja, jag har anmält en klient till ekobrottsmyndigheten. Det handlade om en kund som inte ville 
redovisa reklamskatt och kunden fick tre veckor på sig att rätta till felet, det rörde sig om 70 
000. Jag kontaktade FAR vår intresseorganisation den juristen som finns där, och jag 
kontaktade även den biträdande chefsåklagaren för att höra om 70 000 var tillräckligt stort för 
att anmäla och det tyckte bägge parterna att det var, så då gjorde jag en anmälan. Företaget 
gick i konkurs strax efter det så jag fick inte veta vad som hände i slutändan. 
 

13. Tycker du att dina kunders uppfattningar om revisionen brukar skilja sig från vad 
revisorer faktiskt utför? Tycker du att det finns ett förväntningsgap? 

 
Jag tror många kunder har svårt att förstå vad det är vi gör till viss del. Vad innebär revision, 
en del ser oss som skatteverkets förlängda arm vilket vi inte är och en del ser oss som 
någonting som har med bokföring och bokslut att göra, vilket vi inte heller gör det är ju någon 
annan som gör. En del nyföretagare man träffar tror att man ska bistå med mer idéer och 
förslag till hur de ska göra när man pratar avdrag osv. det är inte vår roll att göra det i det 
läget.  
 
Det kan finnas en viss skillnad på förväntningarna i början möjligtvis sen tror jag bara gapet 
består av okunskap om vad det är vi sysslar med. Själv försöker jag bli bättre på det och 
försöker att jobba mer ute hos kunden för att kunden ska se vad det är jag sysslar med. Vi 
sitter exempelvis inte och bläddrar i pärmar utan vi kör mycket analyser via datorn, vi tar in 
en datorfil i våra olika typer av program och kör rimlighetsanalyser. Vi gör framförallt en 
kontroll av bokslut och årsredovisning att det är rimligt när det gäller tillgångar och skulder. 
Vi försöker bli bättre.  
 
Den gamla revisorn och den stora revisorn på de stora byråerna han träffar aldrig sina kunder, 
han skickar ut assistenter som gör jobbet och den påskrivande revisorn kommer ut en gång om 
året och visar sig i bästa fall. Jag tror att det är en generationsfråga det fungerar inte att det ska 
fortsätta så, jag tror att vi yngre måste jobba mer med kunden, att man inte kan ha den här 
stora hierarkin med en pamp som sitter på 300 uppdrag och håvar in all vinst. Det är så det 
fungerar på de stora byråerna. Personens arvode beror på hur många uppdrag man har och då 
samlar man på sig hur mycket som helst och släpper inte några uppdrag till de yngre. 
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14. Uppfattar du att revisorns roll förändras över tiden på något sätt? 
 
När vi måste dokumentera mer och vi måste anmäla allvarliga saker då måste vi lyfta blicken 
ännu mer och fokusera på de saker som verkligen är väsentliga. Då kan vi inte lägga tid på 
saker som är helt oväsentliga, vi har inte tid att bry oss om småsaker utan måste titta på stora 
grejer om vi ska hinna med att dokumentera och se vad det kan finnas för risker för eventuella 
stora problem. Det är bra, vi gör ännu mer rätt jobb genom att titta på de stora riskerna. För att 
kunna försvara intressenterna gäller det att tillgångarna och skulderna i det stora stämmer. 
 

15. Finns det något mer du skulle vilja tillägga? 
 
Lagen har ett presumtivt syfte, som exempelvis revisionsberättelsen det kanske inte skrivs 
jättemånga orena revisionsberättelser men det ger oss en möjlighet att faktiskt förmå kunden 
att inse att det inte är en sak man kan bortse från, det är en såpas väsentlig sak att jag måste 
skriva det i revisionsberättelsen om det inte blir korrigerat. Då gör kunden det i de flesta fall. 
Få anmälningar behöver inte betyda att lagen inte fungerar det finns mängder av fall där det 
har gett oss en styrka, att förändra och göra något positivt av vår roll i samhället. Jag har inga 
bevis att lagen fungerar men jag tycker att den ger mig en starkare påverkningsroll. Jag tycker 
inte att det vore bra om den försvann. 
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5. Analys och tolkning 
 
I empirin får vi besvarat våra intervjufrågor. För att översätta våra respondenters intervjusvar 
till svar på vårt problemområde så analyseras svaren här mot vår teoretiska referensram samt 
förkunskap för att på så sätt få ett resultat som är begripligt och överskådligt ur ett 
forskarperspektiv.  
 
Revisorernas inställning till lagen 
När lagen om anmälningsplikt infördes år 1999 hade revisorskåren en kritisk inställning till 
lagen. Undersökningar visar dock att denna kritik har minskat de senaste åren. Under våra 
intervjuer med revisorer framfördes delade meningar om lagen om anmälningsplikt. Revisor 
A upplevde lagen som kontroversiell när den trädde i kraft, men har samtidigt en förståelse 
för att man försöker göra vad man kan från statsmakternas sida. Orsaken till detta tror vi beror 
på att revisorn fått ytterligare en kontrolluppgift från staten och med detta innebär även mer 
ansvar. Vi tror även att det kan finnas en oro hos revisorn att uppfattas som statens förlängda 
arm eller en myndighetsperson. Revisor B har ingen tydlig ståndpunkt gällande 
anmälningsplikten, han påpekar att han inte haft något problem med den. Vi tror att 
anmälningsplikten inte har berört revisor B i dennes dagliga arbete och, och denne har därmed 
inte behövt ta ställning till den. Revisor C anser däremot att lagen om anmälningsplikt är bra i 
grund och botten. Han anser att det är positivt att anmälan ska göras i fall då revisorn har 
upptäckt oegentligheter. Även revisor D är positivt inställd till lagen. 
 
Kundernas kännedom om lagen 
Det framkommer av intervjuerna att revisorerna inte informerar sina kunder om 
anmälningsplikten när de påbörjar ett nytt uppdrag. I de situationer då anmälningsplikten blir 
aktuell tar revisorerna upp detta med sina kunder för att informera om sina skyldigheter. Detta 
uppstår då revisorn har upptäckt en felaktighet i kundens räkenskaper. På detta vis kan 
revisorn lägga kraft bakom orden och därmed förmå kunden att korrigera felaktigheter. Vi 
tolkar detta som att anmälningsplikten är något som revisorn inte vill tala om, med undantag 
av de fall då det är befogat. Detta kan bero på att revisorn inte vill ge intrycket av att vara en 
myndighetsperson något som kan stå i konflikt med dennes yrkesidentitet. Detta kan även ha 
koppling till att man ser anmälningsplikten som ännu en pålagd uppgift och inte vad revisorns 
huvudsakliga arbete går ut på. Av intervjuerna framkom även att kunderna i de allra flesta fall 
inte är medvetna om lagen. Revisor B menar att det är en lag som inte är allmänt känd.  
 
Revisorernas uppfattning om deras roll 
Av frågan om revisorn uppfattar sig främst som brottsbekämpare eller som en hjälpreda för 
kunder kan vi konstatera att revisorn absolut inte uppfattar sig själv som någon 
brottsbekämpare. Att bekämpa brott är inte revisorns huvuduppgift det som däremot anses 
som revisorns huvuduppgift är att säkerställa att den information som ges ut av företaget ger 
en rättvisande bild av företagets ekonomi. Revisor A påpekar att man ser det som mycket 
värdefullt att kunna hjälpa kunderna och inte endast påpeka det som är fel, utan visa på olika 
alternativ och lösningar. Enligt revisor A är det detta som kunderna uppskattar som mest. 
 
Tystnadsplikt kontra anmälningsplikt 
I tidigare undersökningar av bland annat BRÅ har det framkommit att huvudargumentet mot 
anmälningsplikten är att den inkräktar på revisorns tystnadsplikt. I vår undersökning kan vi 
fastställa att revisorerna inte uppfattar det som ett problem att man byter mot tystnadsplikten 
för att utöva anmälningsplikten. Revisor D hävdar att det är väldigt få fall då man behöver 
använda sig av anmälningsplikten och i dessa fall är anmälningsplikten högst nödvändig.  
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Han menar vidare att anmälningsplikten står högre än tystnadsplikten. Revisor A menar att 
man får hantera situationen och göra som lagen föreskriver, revisor C tycker detsamma. 
Revisor B understryker att tystnadsplikten är viktigast. Vi anser att undersökningen har gett 
en indikation på att det inte förekommer några större svårigheter för revisorn att balansera 
dessa två plikter. 
 
Anmälningspliktens negativa effekter 
Enligt en artikel skriven av Ljung & Stetler i tidsskriften Balans visar undersökningar att 
revisorerna är oroliga för att en anmälan vilken läggs ned kan medföra att revisorn förlorar en 
klient, revisorns anseende försämras eller till och med att han eller hon blir stämd av klienten. 
Detta framkommer även i vår undersökning. Revisor A menar att en anmälan vid misstanke 
om brott inte alltid leder till åtal, och detta är något som kan skada både revisorn och 
företaget. Han menar vidare att det är svårt att veta när man ska göra en anmälan. De övriga 
anser inte att lagen har medfört negativa efterverkningar av något slag. Revisor C poängterar 
att det varken har påverkat deras sätt att arbeta eller deras roll.  
 
Anmälningspliktens positiva effekter 
Bortsett från de negativa effekter som nämns ovan så har det även dokumenterats positiva 
effekter av anmälningspliktens införande. Framför allt finns det ekonomiska faktorer som gör 
anmälningsplikten lönsam för stat och myndigheter. Eftersom revisorerna bekostas av 
företagen själva kan staten utöva nästintill kostnadsfri kontroll av företagens interna 
förhållanden.  
 
När vi ber revisorerna själva försöka komma på upplevda fördelar med anmälningsplikten får 
vi intrycket av de tre större revisionsbyråernas representanter att de har en i huvudsak skeptisk 
inställning till plikten i fråga. Dock svarar Revisor A att det positiva är att man som revisor 
ska kunna se till att ”skurkar” inte tömmer bolag. Detta tolkar vi som att Revisor A tycker det 
är bra att som revisor ha plikten som stöd för att lättare våga göra anmälningar 
överhuvudtaget. Revisor A tycks dock vara negativt inställd till pliktens praktiska fungerande. 
Revisor B och C svarar båda att de möjligtvis tror att fler brott uppdagas, men att de 
personligen inte uppfattar några positiva effekter av denna i deras arbete.  
 
En mer djupgående åsikt i frågan får vi av Revisor D som arbetar på en mindre revisionsbyrå. 
Revisor D anser att anmälningsplikten ger revisorerna en starkare roll i sitt arbete. Där man 
tidigare bara kunde skriva en oren revisionsberättelse kan man idag skriva anmälan, vilket 
leder till att man som revisor lättare kan göra en viktig insats mot brottsligt beteende. 
Intressant att anmärka är att Revisor D säger att man tidigare inte ”kunde” anmäla. Vi tror att 
Revisor D menar att i arbetskulturen för revisorer innan anmälningsplikten tillhörde det inte 
normen att undersöka och anmäla ekonomisk brottslighet då den misstänktes. Man skulle 
kunna säga att det möjligtvis fanns en slags psykisk ”barriär” hos revisorerna som i så fall 
skulle ha inneburit att de inte vågade anmäla brott av rädsla att bli utskrattade eller dylikt av 
sin yrkeskår, även om de hade rätten att anmäla. Vi undersöker dock inte denna spekulation 
djupare.  
 
Revisor D påpekar också att det rör sig om väldigt få fall som behöver anmälas, men att det är 
bra om de få fallen också anmäls.  
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Relationen och förtroendet mellan kund och revisor sedan införandet av 
anmälningsplikten 
Den lagstadgade anmälningsplikten infördes 1999, och eftersom revisorsyrket fanns redan 
innan dess tror vi att det kan ha skett förändringar i själva relationerna mellan revisorer och 
deras kunder. Dessa förändringar tror vi är svåra att mäta eftersom det bland annat handlar om 
attityder och känslor, men via intervjufrågorna har vi försökt få en överblick över hur dessa 
förändringar upplevts av revisorerna själva. Enligt Brå:s attitydundersökning, anser 
majoriteten av revisorerna att införandet av anmälningsplikten inte haft någon påverkan på 
klientrelationerna.  
 
Samtliga respondenter i vår studie var aktiva, antingen som revisorer eller som 
revisorsassistenter, även före 1999. Samtliga hävdar liksom i Brå:s rapport att de inte har 
uppfattat någon märkbar skillnad i förtroendet eller relationerna före och efter 
anmälningspliktens införande. Revisor A, B och D ansåg att detta skulle kunna bero på att 
många av kunderna antingen saknar kännedom eller helt enkelt inte har uppmärksammat vilka 
plikter revisorn har. Revisor C påpekade att kunderna känner ju till tystnadsplikten, och detta 
tolkar vi som att kunderna inte behöver vara oroliga för att dela med sig av sin information då 
risken att den ska läcka ut är minimal, eftersom revisorerna oftast inte har rätt att sprida denna 
vidare.  
 
I sammanhanget nämner Revisor A att dennes byrå undviker oseriösa kunder, och därför är 
inte relationerna ett nämnvärt problem där. Revisor C säger att man har en god och öppen 
relation till sina kunder, annars har man inte kvar dem, vilket kan liknas vid Revisor A:s 
yttrande om att man undviker oseriösa kunder. Revisor D däremot säger att man inte 
eftersträvar att bli kompis med kunden utan man ska vara oberoende, även om det leder till 
mindre öppenhet. Detta tror vi ska tolkas som att Revisor D menar att öppenhet som i ett 
personligt vänskapsförhållande bör undvikas, men att öppenhet gällande den ekonomiska 
informationen är nu, liksom innan 1999, normal inom yrket. Revisor D menar också att de få 
riktiga ekonomiska brottslingarna som finns lät sannolikt bli att villigt lämna ut sin 
information även innan anmälningspliktens införande, och vi tror att det är resonabelt att tro 
på detta påstående.  
 
Revisor C nämner en annan, enligt vår åsikt, intressant företeelse som Revisor C dock själv 
inte tycks lägga så stor uppmärksamhet på; nämligen att ”Olika kunder är olika benägna att 
berätta om sina affärer”. Detta kan tolkas som att Revisor C själv har kommit i kontakt med 
kunder som visat sig vara mindre eller mer villiga att ge ut sin ekonomiska information än 
andra. Att kunderna har en ”benägenhet” att antingen vilja eller inte vilja ge ut fakta skulle 
också kunna vara en konsekvens av deras personliga inställning och attityd gentemot revisorn 
eller till och med revisorsyrket i helhet. Att de flesta kunder ändå i slutändan lämnar ut begärd 
information skulle i så fall kunna bero på att de är tvingade att göra så enligt lagar och regler, 
och för att revisorn överhuvudtaget ska kunna utföra sitt arbete. Revisor C kanske helt enkelt 
har i åtanke de uppfattade känslor hos kunder som också styrt deras inre vilja, snarare än deras 
faktiskt utlämnade information eller avsaknad av sådan. Revisor C:s yttrande kan dock även 
vara ett hjälpmedel för retoriken under samtalet eller för sina egna tankar och saknar i så fall 
praktisk erfarenhet till underlag.  
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Vår förhoppning är att med respondenternas svar angående relationer finna svar på 
problemfrågan ”Anser revisorerna själva att det finns ett dilemma i dagens system, kopplat till 
anmälningsplikten och klientrelationer?”. Våra respondenters svar och vår analys talar i detta 
skede emot påståendet eftersom de intervjuade revisorerna varit negativa till det.   
 
 
Relationers påverkan på revisorns anmälningsbenägenhet 
Revisorn har stora förpliktelser vid misstanke om brott. Denne ska underrätta styrelsen och 
senast fyra veckor efter det att revisorn underrättat styrelsen ska han avgå från sitt uppdrag 
och anmäla detta till Bolagsverket. Dessa plikter är obligatoriska och får inte påverkas av 
relationer eller annat. Ändå undersöker vi om och hur dessa relationer kan påverka 
anmälningsbenägenheten.  
 
De olika respondenterna har skilda meningar gällande ämnet. Revisor A tycks se det som 
självklart att en revisor kan påverkas av relationen, särskilt om den varit långvarig. Revisor A 
påpekar dock att man alltid måste göra en anmälan vid misstanke, oavsett relationen, men att 
det känns svårare att anmäla någon man känt länge än någon man nyligen träffat. Att detta 
påverkar känslorna omkring anmälan tror vi dock är sedan tidigare ganska uppenbart, men om 
dessa känslor påverkar den faktiska benägenheten är svårt att avgöra med enbart Revisor A:s 
svar. Vi tror också det finns skäl att tro att Revisor A uppfattar det som en självklarhet att 
nämna att relationer inte får göra att man avstår från att anmäla, kanske av försiktighetsskäl 
för att inte låta vår studie skada revisionsbyråns rykte och prestige. Denne kanske i 
sammanhanget menar att endast andra revisorer kan tänkas påverkas av relationer.  
 
Enligt Revisor B så är det svårt att vara säker själv på hur man som revisor skulle reagera vid 
brottsmisstankar. Revisor B tror dock att vid uppenbara brott anmäler man alltid. Något som 
vi anser är intressant är att viss tolkningsfrihet tycks finnas i Revisor B:s andra del av sitt svar; 
”Man anmäler inte om man inte tror att ett brott har begåtts, nu är det en ganska låg grad av 
misstanke som krävs, men man vill vara säker”. Detta kan tolkas som att Revisor B anser att 
en revisor endast anmäler om man själv är säker på att brott har begåtts, men man kan också 
se det som att vid äldre relationer vill revisorn vara extra säker innan man anmäler, till 
skillnad från vid yngre relationer då man följer den låga misstankegrad som krävs.  
 
Revisor C har ett kort och koncist svar på denne tror att relationer kan påverka benägenheten, 
nämligen ”nej”. Att Revisor C inte vill utveckla den frågan ytterligare tror vi kan ha berott 
delvis på upplevd tidspress vid intervjun, men också att denne värnar om sin byrås status och 
därför avfärdar påståendet.  
 
En stark kontrast till Revisor C:s svar kommer från den mindre revisionsbyråns Revisor D, 
som anser att det nog är sant att relationer i praktiken har en påverkan på 
anmälningsbenägenheten. Revisor D pekar då särskilt på äldre revisorer som denne tror är 
mer negativa till hela anmälningsplikten än yngre. Vårt intryck är att Revisor D särskilt menar 
äldre revisorer på större revisionsbyråer. Denne anser att detta är ett problem i samhället 
eftersom dessa revisorer ofta har en alldeles för bra relation till sin klient och kan därför inte 
kalla sig oberoende. De anses vara rädda för att förlora sina långvariga kunder vilket leder till 
en intressekonflikt. Vi förhåller oss osäkra till detta påstående eftersom vi i denna studie inte 
undersöker eventuella skillnader i åsikter mellan respondenter i olika åldrar. Däremot ser vi 
detta som en indikation på att det existerar, antingen befogad eller obefogad, negativ attityd 
hos revisorer på mindre revisionsbolag gentemot de större bolagen.  
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Ovanstående analysering avses vara till hjälp för att spekulera fram ett svar på bland annat 
frågan: Vad kan skäligen förväntas av en revisor då denne upptäcker bokföringsbrott om 
denne har en värdefull klientrelation? Den bild vi får av våra respondenter, med visst 
medvetet bortseende från det vi uppfattar som ”försiktiga kommentarer”, är att det finns en 
stark möjlighet att användningen av anmälningsplikten ofta påverkas av klientrelationerna. 
Vår fråga i sammanhanget kan omformuleras till ”är det skäligt att en revisor förväntas klara 
av att undvika en beroendeskapande relation till sin kund?”. En del av våra respondenter, som 
Revisor A, hävdar att det är viktigt att ha en god klientrelation eftersom man annars riskerar 
att förlora kunden. Vi tror att detta i värsta fall kan innebära skräckscenariot; att en revisor 
måste välja mellan att ha vara framgångsrik, och att vara laglydig. Den framgångsrike 
revisorn är i så fall bra på att skapa goda relationer till sina klienter, medan den ortodoxt 
laglydige bibehåller sin professionella skeptiska inställning vilket kan leda till sämre upplevt 
kundförhållande och därmed färre kunder.  
 
 
Graden av realism i kraven på revisorerna 
Revisorer har starka krav på sig och mängder av lagar, regler och normer som de måste följa. 
Kraven kan också räknas sträcka sig ända in i privatlivet och påverkar klädval, relationer och 
personlig inställning.  
 
Revisor A förhåller sig till kraven med blandad inställning. Denne menar att revisorerna fått 
mycket nya krav pålagda under åren. Bland annat måste revisorerna känna till väldigt mycket 
utöver sitt eget område. De behöver vara specialister på miljö, olika former av juridik och ska 
dessutom veta allt om företaget som revideras och dess affärsutövande. Revisor A säger att 
det är lätt att missa saker, men att det inte gör något så länge man känner till det mest 
väsentliga. Att det är lätt att missa saker kan tolkas om till påståendet ”det är svårt att inte 
missa något” vilket om det vore sant skulle innebära att kraven på revisorerna faktiskt är 
orealistiska. Revisor A säger också att det kan bli tröttsamt med alla nya regler som hela tiden 
dyker upp eftersom man kan inte kunna allt om allt. Något vi vill anmärka på i sammanhanget 
är att eftersom många av reglerna och normerna har stor tolkningsfrihet kan man fråga sig om 
en regel som man inte behöver följa verkligen bör få kallas för ett ”krav”.  
 
Revisor B har en liknande mening och säger att det finns nog inte en enda revisor i Sverige 
som uppfyller hundra procent av alla krav under alla situationer, men att vissa plikter som till 
exempel tystnadsplikten är lätta att följa. Revisor B nämner också att det givetvis finns olika 
stora avvikelser, vilket kan tolkas som att det kan finnas ett fåtal revisorer där ute som faktiskt 
klarar att efterleva alla regler. Det kan också tolkas som att det finns vissa regler som inte går 
att efterleva alls.  
 
Revisor C upplever kraven annorlunda jämfört med A och B, och tycker att även om reglerna 
ibland kan verka orimliga så måste man ändå följa dem för annars kan man inte vara revisor. 
Detta anser vi sätter ganska stark kontrast till vår tidigare uppfattning, att kraven upplevs 
svåra att följa. Revisor C anser dock att man inte kan göra bokstavstolkning av reglerna, vilket 
vi tror kan förklara varför denne anser att reglerna inte är omöjliga att följa. De behöver inte 
alltid följas. Till sist påpekar också Revisor C att särskilt reglerna omkring dokumentation har 
ökat väldigt mycket. Detta påstående tolkar vi som kritik gentemot de nuvarande regler som 
finns gällande dokumentation. Dock kan detta också vara en enkel anmärkning som inte 
speglar något önskemål om förändring.  
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Även Revisor D vill anmärka på de höga kraven inom just dokumentation och även på yrket 
allmänt. Denne nämner också en annan, enligt vår åsikt, intressant ståndpunkt; nämligen att 
RS (Revisionsstandard i Sverige) kostar alldeles för mycket för mindre bolag att följa. Samma 
standard gäller för både stora och små bolag och därför anser Revisor D att det behövs en 
”light version” av denna. Denne uppfattar att ibland är dokumentationskraven inte rimliga och 
därför måste man som revisor använda sitt omdöme för att avgöra vad som egentligen är 
väsentligt och var riskerna ligger. Vi tycker att idén om en mindre sträng version av RS för 
mindre företag verkar vara en rationell idé i ljuset av Revisor D:s åsikter.  
 
Respondenternas åsikter och våra tolkningar av dessa använder vi för att försöka komma fram 
till en slutsats gällande frågan ”Anser revisorerna själva att deras plikter skapar 
förväntningar på dem som går utöver ramarna för mänsklig saknad av perfektion?”. Vi anser 
tills vidare att det finns både åsikter som talar för och som talar mot påståendet att kraven är 
för höga.  
 
Förväntningsgapet 
Skillnaderna mellan kundernas kännedom om revisionen och de faktiska uppgifter som 
revisorerna har kan leda till många problem och möjligtvis konflikter. Bland annat kan kunder 
uppleva besvikelse om det visar sig att de tjänster revisionen erbjuder understiger deras 
förväntningar. När vi uppmanade samtliga av våra respondenter att förmedla deras bild av 
situationen gav de blandade bilder.  
 
Revisor A säger att det varierar; att ibland har kunderna kunskapen men är inte så intresserad 
av den, och att ibland är man som revisor inte så bra på att informera om vad man utför. Vi 
tolkar detta som att det finns kunder som inte känner tillräckligt med intresse för att kunna 
lära sig allt om revision. Logiskt tänkt anser vi att detta är en sanning eftersom revision 
kulturellt sett, enligt vår uppfattning, generaliserat kan anses vara ett mycket tråkigt ämne. 
Med anledning av denna allmänna brist på intresse är det inte så konstigt att revisorns kunder, 
och andra, inte känner till så mycket om revision. Ett exempel som nämns av Revisor A är 
ansvaret för årsredovisningen. Vissa verkar inte känna till vem det är som har ansvaret över 
denna, och att det är styrelsen och inte revisorn som upprättar den. Här finns alltså ibland ett 
tydligt förväntningsgap. Viss variation anser denne också råda beroende på bland annat 
företagets storlek. Med detta antar vi menas att större kundföretag i regel har bättre kännedom 
om revisorns uppgifter än mindre företag.  
 
Ett annat, enligt vår åsikt, förväntningsgap finns enligt Revisor A gällande självaste uttrycket 
”revisor”. Uttrycket saknar skydd och kan användas av många, medan en ”auktoriserad” och 
”godkänd” revisor är en titel med krav på sig. Revisor A hävdar att många av de som 
kunderna tror är ”revisorer” i själva verket är ”redovisningskonsulter”. Vi saknar kännedom i 
detta påstående men uppfattar det som sannolikt att detta gap existerar på riktigt.  
 
Revisor B säger att dennes revisionsbolag brukar informera bort det informationsgap som 
finns från början av relationen. Därmed anses det inte vara ett problem. Revisor B uppfattar 
dock att det finns ett större förväntningsgap mellan allmänhet och revisorer, snarare än mellan 
kunder och revisorer. Med vårt tidigare påstående, att allmänheten inte känner något stort 
intresse av revision, anser vi att detta stämmer bra överens med verkligheten. Vad 
allmänheten anser om revisionen tror vi kanske dock saknar relevans eftersom denna 
allmänhet förmodligen sällan har någon glädje eller nytta av kunskap om denna yrkeskårs 
arbete.  
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Revisor C delar åsikten med Revisor A om att kunskapsbristen förmodligen är större hos de 
mindre bolagen än de större, eftersom de större ofta har en ekonomiavdelning, eller liknande, 
vars uppgifter kräver ordentlig kännedom om revision. Revisor C ser ett problem hos särskilt 
mindre företag som inte vet vad revisorerna gör och därför uppfattar revisionen som en 
onödig extra kostnad. Om detta är fallet tycker vi också att det är ett problem eftersom även 
småföretagarna är enligt lag tvingade att bli reviderade, och därför skulle dessa kunna tänkas 
känna fientlighet mot revisorerna vilket i så fall är negativt för båda parters dagliga 
välbefinnande. Revisor C spekulerar också omkring möjligheten att förväntningsgapet i 
småföretagsfallen kommer att försvinna om revisionsplikten avskaffas för dessa, eftersom 
banker förmodligen kommer att begära av företagen att ändå låta genomföra revision. Vi tror 
att detta påstående har viss sannolikhet men vi förhåller oss skeptiska tills dess ett 
avskaffande av revisionsplikten blir verklighet, om det blir det.  
 
Revisor D har rikliga och starka åsikter gällande förväntningsgapet och även mer därutöver. 
Som vi tolkar det finns det enligt denne en övergripande brist på kunskap hos många kunder. 
Vissa tror att revisorer är närapå utskickade av skatteverket, sysslar med bokföring eller till 
och med ska bistå med idéer och förslag i företagets skatteredovisning. Dessa uppgifter tillhör 
dock inte revisorns uppgifter. Vi finner att dessa kunskapsgap stämmer till en del överens 
med, och bekräftar vad de andra revisorerna säger.  
 
Revisor D uppfattar också att en del av okunskapen handlar om vad revisorerna praktiskt 
sysslar med. Denne tror att det finns folk som tror att revisorer mest bara sitter och bläddrar i 
pärmar, men så är alltså inte fallet. Revisor D förklarar att man som revisor bland annat kör 
rimlighetsanalyser på datorn och framför allt kontrollerar bokslut och årsredovisning. Denne 
tror att det är en bra idé att arbeta mycket ute hos kunden för att denne med egna ögon ska 
kunna se vad revisorn gör, och att förväntningsgapet kan förebyggas med hjälp av sådan 
arbetsmetod. Vi anser att det är rimligt att detta kan hjälpa till att minska gapet. I 
sammanhanget vill Revisor D påpeka att på större revisionsbyråer är det tvärt om och (de 
äldre) revisorerna där träffar sällan själva sina kunder, utan beter sig som pampar och skickar 
istället ut assistenter som sköter det mesta av jobbet åt dem, vilket i så fall motarbetar att 
förväntningsgapet minskar. Då vi inte undersöker skillnader i ålder i denna studie väljer vi att 
inte kommentera åldersbiten, men om det är sant att revisorer på större byråer sällan träffar 
sina kunder kan vi hålla med om att det möjligtvis kan medverka till en förstärkning av 
förväntningsgapet. Enligt Revisor A, B och C, som alla arbetar på större byråer, försöker man 
dock där informera kunderna om vad som utförs, så vi kan inte i denna studie tillföra något 
vetenskapligt bevis för Revisor D:s påstående om att de större revisionsbyråerna har ohållbara 
arbetsmetoder.  
 
Vårt resonemang tillsammans med våra svar från revisorerna ger oss en, enligt vår 
uppfattning, klar inblick i hur förväntningsgapet förhåller sig i stora och små revisionsbyråer. 
Om det finns ett förväntningsgap tror vi att det är av intresse för till exempel normgivare att 
beakta detta eftersom vi tror att en felaktig bild av revisionen kan sträcka sig hela vägen till 
regelsättarna som därför kan tro att en revisor klarar av och utför mer än de faktiskt gör. Med 
detta argument kan denna fråga vara till vidare hjälp då vi bland annat undersöker om kraven 
på revisorerna är rimliga.  
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Förändringar i revisorns roll 
I vår analys vill vi också spekulera fram möjliga pågående förändringar för revisorsrollen. 
Ursprungligen delade vi in revisorn i två alternativa roller, antingen den som 
”brottsbekämpare” eller den som ”hjälpreda för företags behandling av ekonomisk 
information”. Våra respondenter utvecklar dessa rollgeneraliseringar och ger oss en, vad vi 
delvis uppfattar som, tredje syn på revisorns roll. Om denna roll går mot någon av ovan 
nämnda motpoler, eller åt något annat håll, är något vi här försöker avgöra.  
 
Revisor A uppmärksammar mest avskaffandet av revisionsplikten för små- och mellanstora 
bolag och vad detta skulle innebära för revisorerna. Denne tror att detta är vad som främst kan 
påverka denna roll eftersom man som revisor då måste anpassa sig. Vi kan dock själva inte 
spekulera om vidden av dessa eventuella förändringar.  
 
Revisor B och Revisor C upplever att revisionen mer och mer, som vi tolkar det, specialiseras. 
Med andra ord den skärps med hjälp av till exempel nya lagar och regler som bland annat 
minskar revisorns rättigheter att ge olika former av råd till större företag. Revisor C anser att 
revisorsyrket har en mycket föränderlig roll. Vi som inte är revisorer tror att vi själva inte 
uppfattar vidden av dessa förändringar på samma sätt som revisorerna, och därför kan 
förändringarna uppfattas olika beroende på ur vilket perspektiv detta sker. Vi som 
utomstående betraktare ser förmodligen bara bråkdelen av förändringarna som en revisor ser, 
om vi tolkar Revisor C:s påstående rätt om att det är en ”mycket” föränderlig roll.  
 
Revisor D uppfattar främst att det blir mer dokumentationskrav, vilket vi tror inte i så fall har 
så stor påverkan på just rollen som revisorn har, utan snarare på uppgifter inom rollen.  
 
Vår förhoppning är att med respondenternas hjälp göra en uppskattning av hur vår huvudfråga 
ter sig i framtiden. Kan en revisor rimligen hålla perfekt balans mellan att vara agent för 
myndigheternas brottsbekämpning, och att vara en hjälpreda i hanteringen av företagens 
ekonomiska informationsflöde? Svaret på hur framtiden ser ut är svår för oss att i förhand 
avgöra men de intervjuade revisorerna ger oss en viss uppfattning om hur de uppfattar de 
rörelser som sker inom yrket idag.   
 
 
Övrigt om revisorns arbete 
Något som vi anser är högst nämnvärt är att vi under intervjuerna upplever att det finns ett 
stort gap mellan vilka delämnen inom revision som vi uppmärksammar, och vad revisorerna 
själva anser är viktigt. Allt tal om anmälningsplikten tror vi till exempel upplevs av Revisor A 
som ointressant eftersom denna plikt väldigt sällan används i praktiken. Revisor B är mer 
intresserad av kontrasten mellan de extra tillförda reglerna av RS och talet om avskaffandet av 
revisionsplikten. Revisor C nämner till och med rakt ut att de frågor vi ställer behandlar inte 
ämnen som berör denne i praktiken. Vårt intryck är att man stöter helt enkelt normalt inte på 
funderingar omkring dessa frågor när man arbetar som revisor och revisorerna själva kan 
därför uppfatta forskning omkring till exempel revisorns roll som överflödig och onödigt 
kunnande. Detta kanske dock är något som bara revisorerna själva upplever, medan andra 
intressenter efterfrågar mer forskning.  
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6. Slutsats 
 
Genom vår analys av den empiriska information vi får av våra respondenter kommer vi fram 
till våra slutsatser.  
 
För det första märker vi att själva attityden till anmälningsplikten hos revisorerna i dagsläget 
tycks vara överhängande positiv. Denna attityd uppfattar vi dock är svag och av ringa intresse 
för revisorerna själva.  
 
Gällande revisorns roll; revisorerna vill inte bli uppfattade av sina kunder som 
”brottsbekämpare” utan hellre som hjälpreda för behandling av ekonomisk information. Vi 
inser att ordvalet kan ha delvis avgjort svaren, dock anser vi att revisorn i stort uppfattar sin 
roll som oförändrad sedan införandet av anmälningsplikten. Att revisorerna inte vill bli sedda 
som myndighetspersoner tror vi också kan bero på ett svagt men befintligt 
”myndighetsförakt” hos både revisorer och kunder. Vidare studier krävs dock för att kunna 
säkerställa detta påstående. Revisorns befintliga roll anser vi också är ett resultat av kundernas 
generella okunskap gällande anmälningsplikten och revisorernas uppgifter, eftersom vi tror att 
kunderna inte anställer revisorerna för att de vill bli granskade, utan snarare för att de vill bli 
hjälpta.  
 
Vår uppfattning är att de flesta revisorer inte uppfattar konflikten klientrelation kontra 
brottsbekämpning som ett problem, kanske för att de är vana vid situationen och är mentalt 
tränade till att vara professionella i sitt omdöme, men också kanske för att konsekvenserna av 
ett beroende ofta inte drabbar dem själva personligen. Vårt svar på frågan ”anser revisorerna 
själva att det finns ett dilemma i dagens system, kopplat till anmälningsplikten och 
klientrelationer?” är att vi inte kunnat säkerställa att det råder en överhängande åsikt åt någon 
särskild riktning hos revisorerna, då respondenternas svar varierar för stort. Vi anser dock att 
den nekande åsikten har en större grupp bakom sig.  
 
Vi tror, med denna studie som grund, att relationer i verkligheten ofta påverkar revisorers 
benägenhet att anmäla brott. Vi tror dock att detta varierar från revisor till revisor samt 
beroende på längden på relationen. Vår slutledning angående huruvida man torde kunna 
förvänta sig av en revisor att denne alltid klarar att hålla sig oberoende är att det inte går att 
förvänta sig detta. Skälet till detta är revisorns mänsklighet. Svaret på frågan ”vad kan 
skäligen förväntas av en revisor då denne upptäcker bokföringsbrott om denne har en 
värdefull klientrelation?” är således att man inte alltid kan förvänta sig att brottet rapporteras, 
trots lagen.  
 
Vi undrade också ”anser revisorerna själva att deras plikter skapar förväntningar på dem 
som går utöver ramarna för mänsklig saknad av perfektion?”. Denna studie anser vi visar att 
revisorerna generellt uppfattar kraven som höga. Alla normer går inte att lyda, men vi tror att 
alla normer och regler inte heller behöver lydas i praktiken och därför kan vi dra slutsatsen att 
kraven på revisorerna i själva verket har viss rimlighet. Vi tror också att det ofta är ett 
problem att förväntningarna på revisorerna överstiger deras förmågor, men att detta problem 
inte är ett hot mot samhället eftersom oklarheter lätt klaras upp genom att revisorn eller dess 
bolag själv informerar berörda aktörer, nämligen kunderna.  



 55 

Med ovanstående resonemang kommer vi fram till vår slutgiltiga slutsats gällande 
huvudfrågan på denna studie; ”Kan en revisor rimligen hålla perfekt balans mellan att vara 
agent för myndigheternas brottsbekämpning, och att vara en hjälpreda i hanteringen av 
företagens ekonomiska informationsflöde?”.  
 
Då revisorerna i denna studie själva inte uppfattar något problem gällande sin roll anser vi att 
svaret på denna fråga är ja. En anledning till denna slutsats är att vi tror att revisorn inte 
behöver vara perfekt för att kunna utföra att bra jobb, och därmed blir uttrycket perfekt en 
tolkningsfråga som vi anser går utöver denna studie. Vi får intrycket att om en revisor ska 
vara perfekt och framgångsrik idag måste denne uppträda (låtsas) som om denne har god 
inställning till kunden och vara på dennes sida, men i verkligheten vara helt likgiltig gentemot 
denne för att inte bryta oberoendet. Trots att vi anser det möjligt att sådana revisorer existerar, 
så tror vi inte att de i regel kan förväntas arbeta på detta sätt. Vi anser att balansen mellan 
revisorns roller på marknaden bibehålls genom hävd och praxis, och att denna balans är 
hållbar ur ett framtidsperspektiv så länge den inte rubbas av plötslig våldsam 
tvångsanvändning av samtliga normer av regler.  
 
 
 

8. Avslutande kommentarer 
Denna studie har bland annat som målsättning att ge inspiration till andra forskare och 
studenter villiga att utveckla ämnet vidare. Av bland annat ekonomiska skäl har vår studie en 
mycket liten urvalsgrupp så ett förslag på vidare studier är att göra en kvantitativ 
undersökning av hur både klienterna/kunderna och revisorerna själva uppfattar revisorns roll 
så att man på så sätt får mer statistiskt bevis. Eftersom vi i denna studie spekulerar fritt 
omkring allmänhetens åsikter så är ett annat förslag till studie att ta reda på vad just 
allmänheten egentligen anser att man bör kunna förvänta sig av en revisor. Vi tror dock att det 
finns en risk att revisorerna själva saknar intresse för ämnet, så en undersökning om vilka 
aktörer som drabbas/gynnas av en eventuell förändring av revisorns roll anser vi skulle vara 
av tillräcklig relevans för att motivera vidare forskning.  
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 

 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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