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Förord  

Denna studie har vi upplevt som en lärorik resa. Först skulle vi vilja rikta ett stort tack till vår 
handledare Marianne Kullenwall för alla god råd, synpunkter och kritik vi fått under arbetets 
gång. Vi vill även rikta en stort tack till alla revisorer vi fick privilegiet att intervjua. Utan 
dessa skulle studien aldrig kunnat genomföras. 
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Sammanfattning 

Myndigheterna införde revisorns anmälningsplikt som en del av lösningen för att bekämpa 
ekonomisk brottslighet. Revisorn ska rapportera in brott som de ”kan misstänka” till 
åklagaren. De större byråerna hanterade anmälningsplikten genom att rekrytera experter. Men 
hur gör de mindre revisionsbyråer som inte haft möjligheten att anställa personer med rätt 
kompetens för att hantera anmälningsplikten? Revisorerna innehar inte rätt juridisk 
kompetens för att kunna leva upp till anmälningsplikten. För mindre revisionsbyråer kan det 
vara svårare att upprätthålla oberoendet jämfört med de större revisionsbyråerna. Det kan 
därför bli svårare för de mindre revisionsbyråerna att praktisera anmälningsplikten då de kan 
vara beroende av klienten. Syftet med rapporten är att belysa problematiken som de mindre 
revisionsbyråerna ställs inför när de misstänker brott enligt ABL 9kap 42-44§§ och hur de 
hanterar detta. Målet med studien är att förklara hur de mindre revisionsbyråerna går tillväga 
för att hantera anmälningsplikten och om anmälningsplikten har någon koppling till deras 
faktiska arbete. 

För att kunna möjligöra att vi lever upp till studiens syfte har vi valt att utföra en kvalitativ 
studie. Detta innebär att vi utfört intervjuer med enskilda och grupper. I studien utfördes det 
fem enskilda intervjuer som kompletterades med två gruppintervjuer.  
I våra slutsatser har vi kommit fram till att byråerna har en tydlig hantering hur de ska gå 
tillväga. Antingen policys eller rutiner. Byråerna hanterar fall som aktualiserar 
anmälningsplikten liknande men utför stegen i olika ordning. Vi har sett att oberoendet kan 
ifrågasättas vid oklara fall i revisorns relation som oberoende part. I relationen där revisorn är 
agent och samhället är principal har vi sett att samhället försökt minska intressekonflikter med 
verktyget revisorsnämnden. Vi har funnit att byråerna tenderar likna varandra tack vare de 
tvingande, normativa och mimetiska isomorfierna. Studien visar att anmälningsplikten till 
större delen är löst kopplad till deras faktiska arbete.  

Nyckelord: Anmälningsplikt, revision, revisor, mindre revisionsbyråer, ny institutionell teori 
och agentteori.  
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Abstract 

The authorities imposed auditor the notification duty as part of the solution to combat 
financial crime. The auditors should report the crimes they "might suspect" to the prosecutor. 
The major bureaus handled the notification duty requirements by recruiting experts. But how 
do the smaller audit firms which do not have the ability to hire people with the right 
competences to manage the notification duty? The auditors do not have the right legal 
expertise in order to meet the duty. For smaller audit bureaus, it may be difficult to maintain 
the independence versus the major audit bureaus. Therefore it can be more difficult for the 
smaller audit bureaus practicing the notification duty requirements as they may be dependent 
on the client. The study aims to highlight the problems that the smaller audit bureaus face 
when they suspect crime under the ABL 9kap 42-44 §§ and how they handle this. The goal of 
the study is to explain how the smaller audit bureaus handling the notification duty and if the 
notification duty requirements has coupling to their actual work. 

To able to live up to the purpose of the study, we chose to conduct a qualitative study. This 
means that we have conducted interviews with individuals and groups. The study was carried 
out five individual interviews were we added two group interviews. In our conclusions we 
have come to the results that the bureaus have a clear management how they should proceed. 
Either they have policies or routines. The bureau handles cases which raise the notification 
duty similar but takes the steps in different orders. We have seen that independence is 
questionable at unclear cases in the auditor's relationship as an independent party. In 
relationships where the auditor is an agent and the society's principal, we have seen that 
society tried to reduce conflicts with the instrument auditor committee. We have found that 
bureau tends to resemble each other thanks to the mandatory, normative and mimetic 
isomorphism’s. Study shows that the notification duty for the most part is loosely tied to their 
actual work. 

Keywords: The notification duty, audit, auditor, smaller audit bureaus, new institutional 
theory and agency theory.   
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Förkortningslista 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) (2008) är de två vanligaste ekobrottskategorierna i 
Sverige skattebrott och bokföringsbrott, dessa två står för 90 % av ekobrotten. Vanligast 
förekommande är ekonomisk brottslighet i branscher med mycket kontanthantering, t.ex. 
frisör- och restaurangbranschen. Ekonomisk brottslighet kostar samhället åtskilligt mer än 
traditionella brott. 

Anledningen till införandet av anmälningsplikten för revisorer i Sverige år 1999 var ett 
resultat av ett långsiktigt politiskt arbete för att öka den statliga kontrollen av den svenska 
ekonomin, därigenom förhindra ekonomisk brottslighet. Innan införandet av lagen kom 
riksdagens revisorer fram till att de externa revisorerna inte har lyckats stoppa den 
ekonomiska brottsligheten. I många fall rapporterade revisorerna in för sent eller med för 
svagt underlag (Larsson, 2005a). Ytterligare anledningar till införandet av anmälningsplikten 
var att revisorerna tidigare inte var skyldiga att anmäla till åklagare eller polis om det förekom 
eller de misstänkte ekonomiskt brott. Snarare var revisorn begränsad att göra anmälningar då 
denne hade tystnadsplikt. Tidigare hade endast revisorn möjlighet att skicka erinringar till 
styrelsen eller lämna anmärkningar i revisionsberättelsen (Prop. 1997/98:99, s. 147 f.). Innan 
införandet av anmälningsplikten för revisorer hade företagsledningen huvudansvaret att 
rapportera in ekonomisk brottslighet inom verksamheten. Riksdagens revisorer påpekade med 
anledning av detta att företagsledningen inte anmäler ekonomisk brottslighet inom företagets 
ramar, då de sätter företaget i dålig dager eller att ledningen själva är involverade i 
brottsligheten.  Detta fick enligt Larsson (2005a) tillföljd att antalet anmälningar av 
ekonomisk brottslighet från företagsledningen var väldigt låg. 

Oberoende för revisorn betyder enligt FAR:s analysmodell att han ska vara opartisk och 
självständig gentemot klienten, så att inte revisorns beroende påverkar kvalitén på arbetet (se 
bilaga 2). Revisorns oberoende är enligt FAR (2006b) viktigt för de externa intressenter till 
bolaget som granskas, så att de ska kunna lita på revisorns uttalande i revisionsberättelsen och 
därmed kunna lita på företagets redovisning.     

Revisorn har tystnadsplikt enligt aktiebolagslagen (ABL) 9 kap 41§, får därför inte lämna ut 
information till aktieägare eller utomstående om det kan innebära skada för bollaget  

Revisorns anmälningsplikt grundar sig på ABL 9 kap 42-44§§. Enligt 42§ ska revisorn vid 
misstanke om brott som styrelsemedlem eller verkställande direktör (VD) begått inom 
bolagets verksamhet och ska då vidta åtgärderna i 43 och 44§.  

Följande brott aktualiserar revisorns anmälningsplikt enligt ABL 9 kap 42§. Några av de 
vanligaste brottskategorierna är, för att se samtliga brott se bilaga 3.  

• Bedrägeri och svindleri 
• Penninghäleri 
• Förskingring och annan trolöshet 
• Brott mot borgenärer 
• Bestickning och mutbrott 
• Skattebrott 

(FAR, 2006a)  
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Vid misstanke om brott ska revisorn enligt ABL 9 kap 43§ utan dröjsmål underrätta styrelse 
om sina iakttagelser. Revisorn behöver inte underrätta styrelse om denne misstänks vara 
inblandad och då inte kommer vidta några åtgärder för att korrigera misstanken. Enligt ABL 9 
kap 44§ har styrelsen fyra veckor efter underrättelse enligt 43§ att korrigera felen. Om det går 
över fyra veckor utan att styrelsen åtgärdat felen ska revisorn anmäla sina iakttagelser till 
åklagaren och avgå från bolaget, samt ange de omständigheter som misstanken om brott 
grundar sig på.  

Enligt RevU 4 finns ingen direkt förklaring till begreppet ”kan misstänkas” i lagtext eller i 
propositionen (Prop.). Däremot förklarar FAR (2012, s. 907) att: 

Misstanken om brott ska grunda sig på iakttagelser som revisorn eller någon 
av revisionsmedarbetarna gjort vid granskning av revisionskunden men också 
vid utförande av konsultuppdrag åt kunden. En misstanke som kommer fram 
vid granskning hos en annan av revisorns kunder kan inte orsaka någon 
handlingsplikt, om revisorns tystnadsplikt hos den andra kunden hindrar att 
informationen används vid revisionen. 

FAR:s uttalanden angående revisorns anmälningsplikt är RevU 4, som tar upp vilka brott som 
aktualiserar anmälningsplikten, samt vilken personkrets som ska ha begått brotten. Revisorn 
är endast skyldig att anmäla brott som begåtts av VD och styrelseledamot. Uttalandet 
beskriver vilka åtgärder revisorn ska vidta om det föreligger misstanke om brott, se bilaga 4 
för en beskrivning av revisorns tillvägagångssätt. Uttalandet tar upp revisorns ansvar och vad 
som kan leda till skadestånd för denne. Vid fall där revisorn underlåter att rapportera in brott 
till åklagare och där revisorn gjort en annan straffrättslig bedömning än vad åklagare gör blir 
inte revisorn skadeståndsskyldig. Revisorn kan bli skadeståndsskyldig gentemot bolaget om 
denne anmäler brott till åklagare med oriktiga uppgifter och detta leder till en ekonomisk 
skada för företaget. Även om revisorn anmäler brott ändras inte principen om hur de bedriver 
revision enligt International Standards on Auditing (ISA). Om revisorn bedömer att denne ska 
avgå från uppdraget måste denne lämna besked till registreringsmyndigheten samt lämna 
redogörelse för orsaken till avgången (FAR, 2012). 

ISA är internationella standarder om hur revisioner ska genomföras (vismaspcs.se). Enligt 
ISA 250 p.28 ska revisorn vid identifiering eller misstanke om överträdelse av lag avgöra 
om denne har ansvar att rapportera identifierad misstanke till tredje man (FAR, 2012). Detta 
innebär att revisorer i Sverige måste anmäla till myndigheterna vid misstanke om brott enligt 
ABL.  

Det riktades viss kritik från revisorernas sida vid införandet av anmälningsplikten (Larsson, 
2005b). Kritiken berörde bl.a. att revisorerna skulle ses som myndigheternas förlängda arm 
vid granskningen av företaget, snarare än en samarbetspartner som företagen kunde föra en 
dialog med angående redovisningen. Revisorerna kritiserade uppgiften att rapportera 
ekonomisk brottslighet då det inte ingick i deras huvudsakliga arbetsuppgifter. Detta kan leda 
till att företagen vill undvika extern granskning och därmed väljer att undanhålla information 
från revisorerna. 

Efter införandet av anmälningsplikten har kritiken från revisorernas sida minskat, då de insett 
att anmälningsplikten kan användas som ett verktyg för att få företagsledningen att åtgärda 
påpekade felaktigheter i redovisningen. Åtgärdas inte felaktigheterna kan revisorn bli skyldig 
att rapportera in felaktigheterna till åklagare. Enligt Ekobrottsmyndigheten (EBM) har 
resultatet av införandet av anmälningsplikt inneburit en väldigt låg anmälningsgrad från 
revisorernas sida jämfört med skatteverket (Larsson, 2005b).  
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Som vi har tagit upp ovan är den ekonomiska brottsligheten ett allvarligt problem i det 
svenska samhället. För att komma till rätta med problemet infördes anmälningsplikten som en 
del i helhetslösningen för att bekämpa ekonomisk brottslighet. Vi finner det därför intressant 
att undersöka om anmälningsplikten har blivit en del av lösningen för att bekämpa 
brottsligheten.  

1.2 Problemdiskussion 
Införandet av anmälningsplikten har inneburit att många revisionsbyråer har fastställt rutiner 
för att hantera svåra fall där anmälningsplikten kan aktualiseras. I rutinerna har mer fokus 
lagts på brott och oegentligheter än förr. Många revisorer har efter införandet börjat göra fler 
externa kontroller, samt använda anmälningsplikten för att sätta press på sina klienter 
(Larsson, 2005b). Vissa revisorer har börjat förändra sin planering och sina processer för 
granskningen. Men många revisorer tycker att deras arbete inte har förändrats nämnvärt i och 
med införandet av anmälningsplikten (Larsson, 2005b). Införandet har lett till att flera 
revisionsbyråer antingen rekryterat forensic experter inom området eller anlitat extern expertis 
för att revisorerna ska ha en part att konsultera med vid fall som aktualiserar 
anmälningsplikten. I Larssons undersökning bland revisorer visar det sig att många revisorer 
känner sig motvilliga att rapportera in ekonomiska brott rörande sina klienter på grund av att 
de känner att det är meningslöst att rapportera in till åklagaren. Då åklagarna ofta är 
överbelastade och därför inte kommer utreda fall med låg bevisningsgrad, som det är i dessa 
fall då revisorn ska anmäla brott som ”kan misstänkas”. Undersökning visar också att 
revisorer inte rapporterar in misstanke om ekonomiska brott till åklagaren på grund av att 
revisorerna vill värna om förtroendet till klienten, gällande sekretess och anonymitet (Larsson, 
2005b). Det är de större revisionsbyråerna som haft möjligheten att anställa personal med rätt 
kompetens för att hantera anmälningsplikten, men hur gör de mindre revisionsbyråerna1 som 
inte haft möjligheten anställa personal med rätt kompetens? Detta leder till ett problem för 
många mindre revisionsbyråer då de saknar rätt kompetens för att hantera anmälningsplikten. 
Men vad är det som påverkar revisionsbyråerna i hur de väljer att hantera anmälningsplikten? 
Den ny institutionella teorin tar upp vad som påverkar organisationer att förändras och 
anpassa sig. Enligt DiMaggio och Powell (1983), Hatch (2002) finns det tre olika faktorer 
som påverkar organisationer att efterlikna varandra, dessa kallas isomorfier. Dessa olika 
faktorer studeras i studien för att se varför byråerna tenderar att efterlikna varandra. 
Organisationens handlingar kan antingen vara kopplad eller ej till en persons faktiska arbete 
(Chiang, 2010). Det studerades om anmälningsplikten var kopplad till revisorns faktiska 
arbete.   

Enligt Modugo, Ohonba och Izedonmi (2012) har revisorn ett ansvar att upptäcka, rapportera 
in bedrägeri och andra oegentligheter. Författarna tar upp t.ex. standarderna för USA:s 
revisorer som har tagit upp detta ansvar i American Institute of Certified Public Accountants 
SAS nr 82. Revisorn ska för att leva upp till sitt ansvar att rapportera in bedrägeri och andra 
oegentligheter först utgå från den traditionella revisionsplaneringen. Sedan när revisorn satt 
sig in i verksamhet och dess organisation ska denne bedöma sannolikheten för bedrägeri och 
andra oegentligheter. Efter att revisorn har intervjuat olika nyckelpersoner vid granskning ska 
revisorn bedöma möjligheten till bedrägeri och andra oegentligheter. Revisorn kan vid 
upptäckt av bedrägeri och andra oegentligheter först komma med råd till företagsledning för 
att de ska kunna komma tillrätta med problemet t.ex. genom att förbättra den interna 
kontrollen för att upptäcka bedrägeri och andra oegentligheter. Revisorn kan sedan rapportera 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Med mindre revisionsbyråer menar vi i studien alla revisionsbyråer utom de fyra stora revisonsbyråerna PWC, 
Ernst and Young, KPMG och Deloitte.  
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in sina iakttagelser om företaget inte gör något för att komma till rätta med problemet. 
Revisorn kan rapportera in till tredje man som t.ex. åklagare eller speciell antikorruptions 
myndighet (Modugo, m.fl., 2012). Denna studie påvisar hur revisorerna ska agera vid 
upptäckt av bedrägeri. Studien tar t.ex. upp standarder för revisorer i USA hur de ska agera 
vid upptäckt av brott. Men hur ska revisorerna i Sverige agera vid fall som aktualiserar 
anmälningsplikten? Som vi tagit upp tidigare har Sveriges revisorer ett uttalande från FAR i 
RevU 4 som tar upp hur revisorer ska agera vid fall som aktualiserar anmälningsplikten. Men 
detta är just ett uttalande hur de generellt kan gå tillväga vid fall som aktualiserar 
anmälningsplikten. Men hur väljer de mindre revisorsbyråerna att hantera fall som 
aktualiserar anmälningsplikten? Använder de sig av policy hur de ska agera inom byrån eller 
använder de sig av något annat i byrån som riktlinje? Den ny institutionella teorin tar upp de 
olika krafter som påverkar organisationerna att efterlikna varandra inom en bransch. Hur 
revisionsbyrån väljer att hantera anmälningsplikten kan påverkas av de olika isomorfierna.  
Chui och Pike (2013) har i en studie kommit fram till skillnaderna mellan en revisor och en 
forensic expert. Revisorn förväntas undersöka sin klients transaktioner, men bara de 
transaktioner som kan innebära ett väsentligt fel i revisionsberättelsen. Medan en forensic 
expert som kallas in vid en misstanke av bedrägeri förväntas undersök mer än vad revisorn 
gör. Experten ska gå på djupet vid sin undersökning (Chui & Pike, 2013). Revisorn har ett 
ansvar att upptäcka och rapportera in bedrägeri men hur gör mindre revisionsbyråer då de 
oftast saknar forensic expert, för att leva upp till detta ansvar?  

Ett tydligt problem enligt BRÅ (Larsson, 2004) är vad rekvisitet ”kan misstänkas” innebär. 
Vid vilken grad av misstanke aktualiseras revisorns anmälningsplikt? Vid praxis ligger 
misstankegraden lägre än vad som krävs för att väcka åtal, vid vilken en förundersökning kan 
inledas. Enligt EBM ska revisorn anmäla en misstanke i ett tidigt skede och inte fundera på 
om den kommer leda till en fällande dom. Generellt lägger revisorerna sin misstankegrad på 
en högre nivå än vad myndighetsrepresentanter och jurister gör (Larsson, 2004). Detta skapar 
ett problem för revisorer när det är osäkert vad ”kan misstänkas” betyder och till vilken grad 
de måste misstänka för att anmälningsplikten ska aktualiseras. Hur revisorn väljer att leva upp 
till anmälningsplikten och osäkerheten rörande vart misstankegraden ska läggas, kan göra att 
revisorn efterliknar andra revisorer och då är det den mimetiska isomorfin som påverkar. 
Faktorer som deras inställning och kunskap om begrepp som ”kan misstänkas” kan spela in 
om anmälningsplikten verkligen praktiseras av revisorerna och om denna har en koppling till 
det faktiska arbetet.   

Larsson, Ljunggren och Peterson (2002) skriver om problemet att revisorer saknar rätt juridisk 
utbildning för att kunna göra rätt straffrättsliga bedömningar vid misstanke om brott. Vid 
förarbetet till lagen om revisorns anmälningsplikt togs det upp att revisorerna måste få 
utbildning för att kunna göra korrekta straffrättsliga bedömningar. Även lagstiftarna kom fram 
till att revisorerna saknade tillräcklig utbildning, dock ansåg lagstiftaren att problemet skulle 
lösas med framtida utbildningsinsatser. I Balans undersökning år 2002 visar det sig att endast 
62 % av revisorerna erhållit någon form av utbildning rörande anmälningsplikten. En 
förutsättning för att revisorerna ska uppfylla anmälningsplikten är bl.a. att revisorns har 
tillräcklig kunskap att kunna avgöra när de ska anmäla ett brott (Larsson, m.fl., 2002). I och 
med att revisorerna saknar rätt juridisk utbildning skapas ett problem, då de inte kan avgöra 
när de ska anmäla ett brott till åklagaren och att de missar identifiera brott vid granskningen. 
Genom detta kan anmälningsplikten för revisorerna vara löst kopplad till revisorns faktiska 
arbete. 
 
Tystnadsplikten för revisorer är av central betydelse, då alla av revisorernas etiska koder 
betonar betydelsen av tystnadsplikten. När revisorerna granskar företagen får de tillgång till 
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känslig information. För att få tillgång till all information behövs det ett förtroende mellan 
klienten och revisorn, just därför är tystnadsplikten viktig för att klienten ska känna sig säker 
när de överlämnar information till revisorn (Gruner, 1999). Detta skapar ett problem för 
revisorerna när anmälningsplikten aktualiseras eftersom revisorn då bryter mot 
tystnadsplikten och lämnar ut information till åklagaren som kan leda till ekonomisk skada för 
bolaget. Detta kan skada förtroendet mellan klient och revisor. Vi studerade revisorn som 
både oberoende part och som agent, för att se hur dessa relationer påverkar revisorns 
hantering av anmälningsplikten med hjälp av agentteorin.   

Oberoendet för mindre och större revisionsbyråer kan variera gentemot klienten. För de större 
revisionsbyråerna väger de enskilda uppdraget mindre ekonomiskt än vad de gör för de 
mindre revisionsbyråerna. Därför har de större revisionsbyråerna ett större oberoende än vad 
de mindre har (Raspe, 1983). Enligt Bakar, Rahman och Rashid (2005) är det svårare för de 
mindre revisionsbyråerna att vara oberoende då de är mer beroende av sina klienter. 
Just detta är ett problem för de mindre revisionsbyråerna vid fall som aktualiserar 
anmälningsplikten, om revisorn inte är oberoende gentemot klienten kan det vara svårare att 
leva upp till plikten. Detta studerades med hjälp av agentteorin hur detta påverkar revisorn i 
dess utövning av anmälningsplikten. Maroun och Gowar (2012) kommer fram till att 
lagstiftningen bara kommer fungera om revisorerna upplever anmälan som rättvis och att de 
får ett skydd från att bli skadeståndsskyldiga vid rapporteringen, om det visar sig att klienten 
frias. Studiens resultat var att revisorns inställning till anmälningsplikten är central för att 
revisorn ska tillämpa lagen i en större omfattning (Maroun & Gowar, 2012). Därför är det av 
intresse att undersöka revisorernas inställning till den lagstiftade anmälningsplikten. På grund 
av att det är centralt att revisorerna har en bra inställning till lagen för annars är risken att 
lagen inte tillämpas av revisorerna. Detta studerades för att se om anmälningsplikten är 
kopplad eller ej till deras faktiska arbete.  

I problemdiskussionen har vi kommit fram till att de större revisionsbyråerna har hanterat 
anmälningsplikten genom att rekrytera expertis, men vi vet inte hur de mindre 
revisionsbyråerna hanterar anmälningsplikten och sina brister rörande anmälningsplikten. Vi 
hittade en forskningslucka och detta är av intresse att undersöka, vi undersökte om 
anmälningsplikten var kopplad till deras faktiska arbete. Då kan utbildning och inställning hos 
revisorerna spela in om de praktiserar plikten i deras arbete eller ej. Problemen analyserades 
med hjälp av den ny institutionella teorin och agentteorin.  
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1.3 Syfte 
Syftet med studien var att belysa problematiken som de mindre revisionsbyråerna ställs inför 
när de misstänker brott enligt ABL 9kap 42-44§§ och hur de hanterar detta.  
Målet var att förklara hur de mindre revisionsbyråerna går tillväga för att hantera 
anmälningsplikten och om anmälningsplikten har någon koppling till deras faktiska arbete. 

 
1.4 Problemformulering  
Hur hanterar mindre revisionsbyråer anmälningsplikten utifrån lagstiftarens krav och om 
anmälningsplikten har någon koppling till deras faktiska arbete? 

Vår problemformulering delas upp i underfrågorna: 

• Hur går de mindre revisionsbyråerna tillväga vid fall som aktualiserar 
anmälningsplikten? 

• Vad är det som påverkar revisorerna och de mindre revisionsbyråerna i hur de väljer 
att hantera anmälningsplikten? 

• Hur ser kopplingen ut mellan anmälningsplikten och det faktiska arbetet? 

 

1.5 Avgränsning 
Vi valde i studien att inte analysera de etiska och moraliska teorierna angående hanteringen av 
anmälningsplikten, då vi ansåg att arbetet skulle bli för omfattande om även dessa teorier 
användes i analysen.  
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2 Metod 

2.1 Val av ämne 
Intresset för ämnet väcktes i samband med att vi läste kursen associationsrätt, där vi kom i 
kontakt med revisorns ansvar i ett aktiebolag och problematiken runt revisorns 
anmälningsplikt. Vi gick vidare med att läsa in oss på ämnet och kontaktade en revisor på 
PWC som vi diskuterade idén med. I diskussionen kom vi fram till att det fanns en rad 
problem inom området. Revisorn hjälpte oss att komma i kontakt med en av deras forensic 
experter. Under vårt samtal med experten fick vi en inblick i de problem som fanns inom 
området och problemen som kan finnas för mindre revisionsbyråer.  

2.2 Inriktning av studien, undersökningsstrategi och undersökningsdesign 
I vår studie samlade vi in empiri och sedan kopplade denna till ett antal slutsatser, genom 
detta följde vi den induktiva ansatsen. Bryman och Bell (2005)  beskriver vid användning av 
den induktiva ansatsen så kopplar forskaren den insamlade empirin till en teori. Den induktiva 
ansatsen används oftast vid den kvalitativa forskningsmetoden. I studien använde vi oss av 
den kvalitativa forskningsmetoden, därför föll det oss naturligt att använda den induktiva 
ansatsen. 

Studiens syfte och problemformulering var att undersöka hur mindre revisionsbyråer 
hanterade anmälningsplikten och om anmälningsplikten har någon koppling till revisorns 
faktiska arbete. För att kunna besvara detta sökte vi efter att hitta orsak och verkan till vad 
som gör att revisorerna agerar som de gör angående anmälningsplikten. Därför valde vi att ha 
en positivistisk syn, enligt Hartman (2004) innebär detta att kunskapen forskaren får fram ska 
vara empiriskt baserad och objektiv framtagen.  

Utifrån vår problemformulering och syfte valde vi att använda den kvalitativa 
forskningsmetoden. Detta eftersom vårt syfte och problemformulering kräver att vi går på 
djupet vid insamlingen av empiri samt väljer ett begränsat antal respondenter, då fokus ligger 
på ord snarare än siffror. Enligt Bryman och Bell (2005) fokuserar den kvalitativa 
forskingsmetoden på ord snarare än siffror och möjliggör en djupare förståelse av problemet. 
Medan den kvantitativa forskningsmetoden istället lägger fokus på siffror och insamlingen av 
data sker via t.ex. enkäter.  

Goldman (1989, s. 83-84) skriver om den kvalitativa forskningsmetoden: 

These new [qualitative] methods are not for the faint of heart. They demand 
imagination, courage to face the unknown, flexibility, some creativeness, and a 
good deal of personal skills in observation, interviewing, and self-examination-
some of the same skills, in fact, required for effective counseling. 

Enligt citatet måste vi vara modiga och självrannsaka oss själva t.ex. vid insamling av empirin 
och för att tolkningar ska bli korrekta.  

I vår studie använde vi oss av kvalitativa intervjuer som undersökningsdesign. Vi utförde 
enskilda intervjuer och gruppintervjuer, detta för att vill nå en djupare förståelse kring 
anmälningsplikten. Vi valde detta då Bryman och Bell (2005) beskriver att kvalitativa 
intervjuer ger djupare och rikare empiri, då intervjuaren går på djupet och ställer följdfrågor. I 
de kvalitativa intervjuerna var det också respondentens intresse som var i fokus och att 
intervjun var flexibel, där respondenten kunde vara med att styra intervjun. Detta passade in i 
vår studie för att besvara vår problemformulering. Då vi var tvungna att gå på djupet och 
verkligen se hur revisorerna hanterade anmälningsplikten och vad det var som påverkade dem 
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hur de valde att hantera anmälningsplikten. Den kvalitativa intervjun innebär också enligt 
Carlsson (1991) att intervjuaren och respondenten hamnar på samma nivå under intervjun. 
Detta passade in i vår studie då det underlättade för respondenten att diskutera våra känsliga 
frågor och känna sig friare under intervjun. Enligt Kwortnik (2003) leder den kvalitativa 
intervjun till en rikare information av respondentens perspektiv om det som ska undersökas 
och når djupare kunskap genom att inte bara analysera det som sägs utan också hur det sägs. 
Just denna djupare insikt i hur revisorerna hanterar anmälningsplikten och vad det var som 
påverkade dem, behövdes nås för att kunna besvara vår problemformulering och syfte.  

Vi valde att komplettera studiens undersökningsdesign med två gruppintervjuer. Detta för att 
kunna nå en djupare dialog mellan deltagarna i gruppen och genom detta få en förståelse 
varför revisorerna tycker som de gör och vad som ligger tillgrund för detta. Vi ville att det 
skulle uppstå en diskussion mellan deltagarna inte bara mellan oss och respondenterna. 
Därmed få en djupare förståelse, samt att se om svaren skiljde sig från de enskilda 
intervjuerna. Enligt Bryman och Bell (2005) är fördelarna med gruppintervjuer att det 
möjliggör en djupare förståelse varför människor tycker som de gör och en djupare diskussion 
uppstår då deltagarna kan diskutera frågan sinsemellan. Brune (2003) anser att 
gruppintervjuer medför fördelar som att det kan uppstå diskussioner mellan respondenterna 
för att skapa en gemensam förståelse av ämnet. Vårt problem var att undersöka hur de mindre 
byråerna hanterar anmälningsplikten och om anmälningsplikten har någon koppling till deras 
faktiska arbete. Då passade det in att utföra två gruppintervjuer för att få en djupare förståelse 
till varför de hanterar anmälningsplikten som de gör, detta hjälpte oss att nå de 
bakomliggande orsakerna.  

Vi valde att frångå huvudregeln vid citering med att göra citaten kursiverade, det frångicks på 
grund av att vi använt flera begrepp som t.ex. ”kan misstänkas”, vi ville därför inte förvirra 
läsaren mellan vad som är begrepp och vad som är citat.   

2.3 Datainsamlingsmetod 
I studien samlade vi in både primär och sekundär data. Studien började med att samla in 
sekundärdata, som enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) är data som redan är 
insamlad, via t.ex. studier, böcker, vetenskapliga artiklar och andra artiklar. För läsa in oss i 
ämnet började vi söka efter information inom det valda området. Detta för att få en inblick 
och förståelse om ämnet och dess olika problem. Studien fortsatte med att förankra dessa 
problem i vetenskapen genom att söka vetenskapliga artiklar. Vi sökte i databaserna 
Sciencedirect, Emerald, ABI/Inform Complete och WorldCat. Detta för att nå relevanta 
vetenskapliga artiklar inom det valda ämnet och för att styrka våra metodval och teorikapiltet. 
De sökorden vi använde oss av för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar var bl.a.: auditors 
notification duty, audit*, fraud and auditors, isomorphism audit, auditors role, auditors duty to 
report a crime in sweden, agent theory, new institutional theory, qualitative interviews och 
qualitative research method. När vi läste och sammanställde de vetenskapliga artiklarna gick 
vi genom dess källor och sökte oss vidare. Vi använde oss av FAR Kompletts databas där vi 
tog del av artiklar, rekommendationer och standarder inom ämnet. Här använde vi bl.a. 
sökorden: revisorns anmälningsplikt, oberoende, oberoende för mindre byråer och revisorns 
tystnadsplikt. Vi sökte efter rapporter från BRÅ och sökte i divas databas där vi sökte efter 
tidigare studier inom ämnet. Sökorden vi använt är bl.a.: revisorns anmälningsplikt och 
revisorns anmälningsplikt kontra tystnadsplikt.  

Primärdata samlades in via kvalitativa intervjuer med revisorer i mindre revisionsbyråer. 
Primärdata innebär enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) att det är data som är 
insamlad för första gången, t.ex. via intervjuer. Till gruppintervjuerna valde vi att ha mindre 
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grupper då vi förväntade oss att gruppmedlemmarna skulle ha mycket att säga om frågorna 
och då rekommenderar Bryman och Bell (2005) att vi väljer mindre grupper. Vi valde att ha 
tre respondenter i respektive gruppintervju, men vid den första intervjun var en av 
respondenterna sjuk och genomfördes då med endast två respondenter.  

Urvalet till intervjuerna gjordes utifrån bekvämlighetsurvalet. Enligt Bryman och Bell (2005) 
innebär bekvämlighetsurvalet att olika restriktioner ställs upp från företaget, t.ex. att de själva 
väljer ut respondenten. Vi valde att använda detta då vi ansåg att det skulle vara enklare att få 
tillgång till intervjuer hos byråerna, då de ofta kan ha begränsad tid och byråerna känner sig 
mer bekväma med att själva välja ut respondenten. Vi ansåg att detta val kunde vara till fördel 
för oss och studien, då byrån förmodligen väljer ut den bäst lämpade respondenten till 
intervjun. Genom att byråerna valde ut den bäst lämpade kandidaten till intervjun kan vi nå en 
djupare empiri, det möjliggjorde att vi fick en bättre förståelse kring vårt problem. Vi ställde 
dock kravet att respondenterna skulle vara antingen godkända eller auktoriserade revisorer. 
Detta för att respondenten skulle ha ett antal års arbetserfarenhet samt kanske ställts inför 
problemet själv. Vi avgränsade vår undersökning till att endast omfatta mindre 
revisionsbyråer, dvs. ej de fyra stora revisonsbyråerna PWC, Ernst and Young, KPMG och 
Deloitte. Intervjuordningen utfördes efter alfabetisk ordning och siffror som vi använt i empiri 
kapitlet. Dock hoppade vi över att kalla någon revisor för I. Detta för att inte förvirra läsaren, 
då I kunde förväxlas med ordet i. Vi avgränsade oss geografiskt till att endast undersöka ett 
antal av Skaraborgs mindre revisionsbyråer, då vi antog att de intervjuade revisionsbyråerna 
inte skiljer sig i någon större grad mot övriga landet. 

I studien hade vi först tänkt genomföra tio intervjuer med revisorer från olika mindre 
revisionsbyråer i skaraborgsregionen. Men denna siffra fick vi ändra till fem enskilda och två 
gruppintervjuer, då många revisorer på våren inte har tid att ställa upp på en intervju då 
mycket av deras arbete utförs på våren. Men även om vi justerade ner siffran till fem enskilda 
och två gruppintervjuer anser vi att antalet intervjuer gav ett bra empirisk underlag. Det 
möjliggjorde att bearbetningen av empirin och analysering kunde genomföras under vår 
begränsade tid som vi hade till vårt förfogande för studien. Att vi justerade ner antalet 
intervjuer gav oss möjligheten att gå ännu djupare i intervjuerna. 

Vi erbjöd våra respondenter full anonymitet för både byrån och respondenten, med hjälp av 
denna kunde vi minska risken för att respondenten förskönar sina brister. I intervjuerna 
använde vi oss av öppna och fria frågor för att skapa en diskussion mellan oss och 
respondenten. Vi har försökt att ha en öppen och flexibel diskussion där parterna kunnat styra 
innehållet i intervjun. Vi valde att använda oss av en semi-strukturerad intervju för både de 
enskilda och gruppintervjuerna. Detta innebär enligt Bryman och Bell (2005) att intervjuaren 
har en lista över specifika teman som ska tas upp under intervjun, men intervjupersonerna har 
stor frihet att besvara frågorna som ställs. Vi valde att använda oss av den semi-strukturerade 
intervjun på grund av att vi ville ha vissa fastställda frågor som grund för intervjun och sedan 
fylla ut med relevanta följdfrågor. Vi ställde upp frågorna i en intervjumall, för att se våra 
frågor som vi har använt under intervjun se bilaga 6. Eftersom vi använde den semi-
strukturerade intervjun förekommer avvikelser med både fler och färre följdfrågor beroende 
hur respondenten svarat.  

Vi frågade de olika revisorerna från de olika byråerna om de har någon policy rörande 
anmälningsplikten och om de har influerats av andra byråer eller om något annat påverkat 
dem vid utformningen av policyn. Denna fråga ska förklara vad det är som påverkar 
revisionsbyråerna i deras val angående anmälningsplikten. Då operationaliserade vi den ny 
institutionella teorin och isomorfierna. Vi frågade om revisorerna fått någon utbildning för att 
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hantera anmälningsplikten. Om de inte fått någon utbildning, frågade vi om de önskade sig 
någon utbildning. Frågan ställdes för att se om anmälningsplikten var kopplad till revisorns 
faktiska arbete. För om de inte fått någon utbildning kan de troligtvis ha problem att leva upp 
till plikten. Vi frågade hur de upplever anmälningsplikten och om de ser anmälningsplikten 
som en arbetsuppgift som borde tillhöra revisorns uppgift. Genom denna fråga vill vi få ut hur 
revisorerna ser på anmälningsplikten och deras inställning till denna och därigenom svara på 
om anmälningsplikten är kopplad till deras faktiska arbete. Vidare frågade vi om de upplever 
att det finns några intressekonflikter rörande anmälningsplikten och hur de upplever 
konflikten mellan anmälningsplikten och tystnadsplikten. Denna fråga ställdes för att se hur 
konflikterna i revisorns olika relationer påverkar dennes hantering av anmälningsplikten. 
Detta analyserades med hjälp av agentteorin. Genom dessa exempel visar vi hur vi 
operationaliserade den teoretiska referensramen i intervjufrågorna.  

För att säkerställa empirin som samlades in var av god kvalitet valde vi att ha intervjuer där vi 
träffade respondenterna på deras kontor och genomförde intervjun under en fika. Då detta 
innebär fördelar som t.ex. att vi lättare kunde ställa följdfrågor, underlättade bedömningen av 
vad respondenten menade. Det skapade också en tryggare och lugnare miljö för respondenten. 
Vi spelade in intervjuerna för att underlätta vid sammanställning av empirin, detta 
möjliggjorde att vi kunde upptäcka saker vi missat att anteckna vid sammanställningen av 
empirin. Vi valde som vi nämnt tidigare att ha en semi-strukturerad intervju och därför 
sammanställde vi ett antal fastställda frågor som skulle tas upp under intervjun. När vi 
fastställde intervjufrågorna var det viktigt att det fanns en koppling till problemformuleringen, 
syftet och teorierna.  

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ställs det krav på intervjuaren för att intervjun ska bli bra, 
bl.a. är det viktigt att intervjuaren är kunnig inom ämnet som ska beröras. Det är viktigt att 
intervjuaren är strukturerad, beskriver syftet och rundar av intervjun med en sammanfattning 
om vad samtalet lett fram till. En annan viktigt aspekt är att intervjuaren är tydlig, t.ex. med 
att ställa korta, konkreta och tydliga frågor. Frågorna ska vara enkla och undvika akademiska 
ord. Intervjuaren ska vara en aktiv lyssnare, vara empatisk och inte bara ta in det som sägs 
utan hur det sägs. Det är viktigt att intervjuaren är styrande i intervjun, detta för att kunna 
uppnå syftet med intervjun. Vid intervjuer är det viktigt att intervjuaren är kritisk till det som 
sägs och ställer kritiska följdfrågor för att säkerställa reliabiliteten och validiteten. Vi som 
intervjuare uppfyllde dessa krav genom att vi var inlästa på anmälningsplikten. Frågorna vi 
ställde var enkla och tydliga utan att vara ledande, under intervjuerna var vi strukturerade och 
började intervjun med att berätta om syftet med studien. När respondenten besvarade våra 
frågor tolkade vi hur de svarade på frågan och använde oss av följdfrågor till huvudfrågorna. 
Följdfrågorna hade inte respondenterna fått tillgång till innan intervjun.  

Vid utformningen av frågorna hämtade vi inspiration från tidigare studier. När vi utformade 
frågorna tänkte vi på att frågorna ska vara öppna så de uppstår en diskussion. Vi skickade 
huvudfrågorna i förväg till respondenterna innan intervjun så att de kunde förbereda svar på 
frågorna, detta möjliggjorde välgrundade svar. För att säkerställa god kvalité på vårt 
empiriunderlag skickade vi våra sammanställningar av intervjuerna tillbaka till 
respondenterna, då dessa skulle ha en möjlighet att bekräfta att vi gjort korrekta tolkningar av 
svaren och ge dem möjligheten att fylla ut eventuella svar (Bryman & Bell, 2005).  
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2.4 Analysmetod 
Efter intervjuerna sammanställde och bearbetade vi empirin utifrån våra inspelningar och 
anteckningar. Vi tematiserade alla intervjuer och sammanställde dessa under olika 
huvudområden. Empirikapitlet tematiserades eftersom respondenterna svarade likartat på våra 
frågor och det därför skulle blivit långtradigt att läsa upprepningar av liknade svar. Vi delade 
upp empirin i olika huvudområden och dessa är: bakgrund och allmän syn på revisionen, 
hantering av anmälningsplikten, påverkan på byrån, påverkan på revisorn, inställning till 
anmälningsplikten och utbildning angående anmälningsplikten. Vi valde denna struktur då 
utgångspunkten i vår teoretiska referensram var den ny institutionella teorin och agentteorin. 
Rubrikerna påverkan på byrån, utbildning angående anmälningsplikten och inställning 
angående anmälningsplikten valdes då vi fokuserar på vilka krafter som påverkar byrån i 
hanteringen och om anmälningsplikten är kopplad till deras faktiska arbete. Rubrikerna 
påverkan på revisorn tas upp för att påvisa hur revisorns olika relationer i agentteorin 
påverkade hantering av anmälningsplikten. Vi gick vidare med analyseringen av empirin och 
då användes vårt analysverktyg från den teoretiska referensramen. Vid analyseringen av 
empirin analyserades revisorn ur två olika relationer, där revisorn är oberoende part och agent, 
de olika isomorfierna och kopplingen mellan anmälningsplikten och revisorernas faktiska 
arbete. Analysen avslutades med hur byråerna hanterade anmälningsplikten och kopplingen vi 
såg mellan agentteorin och isomorfierna. Vid analyseringen sökte vid efter att hitta 
gemensamma svar och mönster från revisorerna så vi kunde hitta orsak och verkan i påverkan 
kring anmälningsplikten. Vi letade efter att hitta specifika exempel så vi kunde skapa en 
djupare förståelse kring anmälningsplikten. Då vi sökte efter att skapa en djupare förståelse 
kring hur mindre byråer hanterar anmälningsplikten och koppling mellan anmälningsplikten 
och revisorns faktiska arbete. Vid analyseringen diskuterade och argumenterade vi båda 
sinsemellan för att skapa välgrundade svar. Efter detta analyserade vi våra resultat och tog 
fram slutsatser. De viktigaste resultaten från analysen lyftes fram och fördjupades i 
slutsatserna och presenterades utifrån problemformuleringen. Vi lyfte fram uppsatsens bidrag 
och reflekterade kring vårt bidrag utifrån vad tidigare studier kommit fram till. Detta för att 
påvisa hur vårt bidrag både bekräftat annan forskning och kom fram till något annorlunda än 
tidigare studier.  

2.5 Studiens kvalitet    
Företagsekonomisk forskning ställer krav på reliabilitet och validitet, dessa faktorer avgör hur 
trovärdig en studie är (Rosenqvist & Andre, 2006). Reliabilitet rör frågan i vilken utsträckning 
samma resultat kan uppnås genom att studien utförs på nytt (Björklund & Paulsson, 2009). 
Gällande vår egen studie är reliabiliteten beroende av att samma intervjupersoner intervjuas 
och att tiden mellan intervjuerna inte är för lång, samt att de följer vår forskningsprocess för 
att få samma resultat om undersökningen görs om. Bryman och Bell (2005) tar upp extern 
reliabilitet som står för i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas. I vårt fall är de 
väldigt svårt att uppfylla kravet på extern reliabilitet då vi använde oss av den kvalitativa 
forskningsmetoden. Då vi använde öppna och flexibla intervjuer och inte ja/nej-frågor, samt 
att det är omöjligt att frysa situationen. Intern reliabilitet innebär enligt Bryman och Bell 
(2005) att forskarna i studien kommer överens om hur de ska tolka det som observeras. Detta 
uppfylldes då vi samlade in och bearbetade empirin utifrån våra observationer tillsammans.  

Enligt Björklund och Paulsson (2009) mäter validiten i vilken utsträckning forskaren mäter 
det som ska mätas, detta uppfylls i vår studie då vi undersökt mindre revisionsbyråer. Intern 
validitet innebär enligt Bryman och Bell (2005) att det finns en överensstämmelse mellan 
observationerna och teorierna som dessa utvecklas ur. Vår studie uppfyllde detta då det fanns 
ett samband mellan vår empiri och våra slutsatser. Extern validitet handlar enligt Bryman och 
Bell (2005) om att resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer och andra situationer. 
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I vår studie har vi använt oss av den kvalitativa forskningsmetoden med enskilda och 
gruppintervjuer, detta gav ett begränsat urval. Vilket kan göra det problematiskt att översätta 
vårt resultat till andra miljöer och situationer. Vårt resultat kan endast användas angående 
mindre revisionsbyråer och det blir svårt att översätta vårt resultat till andra situationer och 
miljöer, då resultatet är specifikt till de mindre revisionsbyråerna. Men eftersom vi valde den 
kvalitativa metoden blir det inte viktigt att skapa generella resultat. För att stärka validiteten 
valde vi att komplettera studien med två gruppintervjuer.  

För kvalitativa undersökningar finns det alternativa krav som kompletterar kraven om inre- 
och yttre validitet och reliabilitet. Ett av kraven är bl.a. tillförlighet som innebär att 
forskningen görs enligt regler och praxis (Bryman & Bell, 2005). Därför bedrevs vår studie 
enligt forskningens regler och praxis. Ett annat kriterium är pålitlighet vilket vi visat tidigare i 
kapitlet där vi klart och tydligt visat hur vi har gått tillväga vid insamlingen av informationen 
(Bryman & Bell, 2005).  

Enligt Booth, Colomb och Williams (2004) är det viktigt att formulera en bra och tydlig 
problemformulering för att intressera läsaren, men även för att nå en god kvalité i studien. 
Detta uppfylldes då vår problemformulering var tydlig och korrekt för studien vi utförde.  

Om intervjuer används riskerar empirin bli partisk, då respondenten svarar utifrån hur denne 
upplever situationen snarare än hur verkligheten ser ut. En av våra frågeställningar var hur de 
mindre byråerna hanterar anmälningsplikten. Detta kan leda till svårigheter i intervjun 
gällande hur respondenten verkligen hanterar anmälningsplikten, då denne kan vilja försköna 
sina brister om respondenten ser detta som ett problem. Respondenterna vill kanske inte visa 
att de saknar tillräcklig kunskap inom området, vilket vi försökt hantera genom att erbjuda 
anonymitet till respondenterna. I och med att studien endast rör ett fåtal respondenter kan 
felaktigheter och undanhållen information från intervjuerna påverka våra analyser och 
slutsatser i studien i en högre grad. Detta är vi medvetna om och tog hänsyn till vid 
analyseringen av empirin. I studien har vi bl.a. använt oss av tidskriften Balans som ges ut av 
FAR. Artiklarna från Balans kan vara vinklade för att gynna revisorerna då det är deras 
branschorganisations tidskrift. Detta måste vi tänka på kring alla sekundärkällor om 
information är vinklad på något sätt (Björklund & Paulsson, 2009).   
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3 Teoretisk Referensram 

3.1 Inledning 
Den teoretiska referensramen tar upp centrala begrepp, tidigare studier inom området och 
teorier som är relevant för läsaren. Vi beskriver de tidigare studiernas resultat och vad vår 
studie bidrar med. Kapitlet går vidare med nyckelbegrepp som relevanta för studien, dessa 
beskrivs för läsaren då det är viktigt att denne har en förståelse för att kunna följa 
resonemangen i studien. Nästa del är över teorierna agentteorin och den ny institutionella 
teorin. Agentteorin användes för att kunna analysera vad det är som påverkar revisorerna i 
deras val rörande hantering av anmälningsplikten. Då agentteorin möjliggjorde analys av 
revisorns olika relationer till företagsledning, ägare och samhället. De olika relationerna kan 
påverka revisorn i dess val rörande hantering av anmälningsplikten. Den ny institutionella 
teorin användes för att analysera de olika krafter som påverkar organisationen och om 
handlingen är kopplad till revisorns faktiska arbete. Sedan sammanfattades kapitlet i en 
sammanfattning. Den teoretiska referensramen avslutades med vårt egna analysverktyg. 

3.2 Sammanställning av tidigare studier  
Författare Problem Metod Teorier Resultat Vårt bidrag 
Mirza & 
Wallin 
(2011) 

Tystnadsplikten kontra 
anmälningsplikten och 
problemen kring dessa. 

Kvalitativ metod, 
med fallstudiemodell. 
Åtta intervjuade 
revisorer i olika 
byråer. 

*Olika begrepp 
som påverkar 
revisorerna i 
hanteringen av 
plikterna. 
*Agentteorin 

*Avsaknad av 
juridiskkompetens. 
*Svårighet med 
avvägning mellan 
plikterna. 
*Förväntningsgapet 
från samhällets sida 
om upptäckten av 
brott.  

*Se vad som 
påverkar byråerna i 
hantering av 
anmälningsplikten. 
*Om 
anmälningsplikten är 
kopplad till det 
faktiska arbetet. 

Dzafic, 
Ghajar & 
Kunalic 
(2008) 

Problemen kring 
anmälningsplikten tio år 
efter införandet av 
lagen. 

Kvantitativa 
forskningsmetoden. 
Enkätstudie. 

Saknas teorier. 
Empirin 
analyserades 
utifrån de 
nyckelbegrepp 
som användes. 

*Inställningen har 
blivit bättre med åren. 
*Revisorerna 
prioriterar 
tystnadsplikten 
framför 
anmälningsplikten. 
*Avsaknaden av 
juridiskkompetens är 
bestående. 
*Inga större 
tolkningsproblem 
längre. 

*Se vad som 
påverkar revisorerna 
och byråerna vid 
hantering av 
anmälningsplikten. 
*Är 
anmälningsplikten 
kopplad till det 
faktiska arbetet. 

Håkansson 
& Isaksson 
(2008) 

Tystnadsplikt kontra 
anmälningsplikt och 
avvägningen mellan 
plikterna. 

Kvalitativ metod. 
Med fem intervjuade 
revisorer. 

Agentteorin och 
institutionella 
teorin. 

*Anmälningsplikten 
har haft en liten effekt 
på revisorns arbete. 
*Granskar nya klienter 
för att inte ställas inför 
ett problem med 
anmälningsplikten. 
*Förtroendet mellan 
klienten och revisorn 
är väldigt viktigt. 

*Vår studie skall 
med agentteorin 
kolla på två olika 
roller för revisorn, 
dels revisorn som 
oberoende granskare 
och som agent till 
samhället.  
* Undersöka hur 
isomorfiernas olika 
faktorer påverkar 
byråerna att 
efterlikna varandra. 
*Se om 
anmälningsplikten är 
kopplad till deras 
faktiska arbete. 
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Holmström 
& Franzén 
(2005) 

Hur skiljer sig synen på 
anmälningsplikten 
mellan stora och små 
byråer. 

Kvantitativ metod 
med enkätstudie. 

Teorier saknas. 
Har analyserat 
empirin utifrån 
de centrala 
begreppen. 

*Ingen större skillnad 
på inställningen till 
anmälningsplikten 
mellan stora och små 
byråer. 
*Juridiskkompetens 
saknas hos 
revisorerna. 

*Vår studie skall 
undersöka hur de 
hanterar 
anmälningsplikten. 
*Om 
anmälningsplikten är 
kopplad till det 
faktiska arbetet. 

Figur 1: Egen sammanfattande tabell över tidigare studier.  

3.4 Nyckelbegrepp  

3.4.1 Revisionens syfte 
Med revision menas att skeptiskt och kritiskt granska, planera, bedöma och uttala sig om 
redovisningen ger en rättvisande bild av verkligheten (FAR, 2006b). Revisionens syfte är 
enligt FAR (2006b), Revisionslagen 5§ och Bowerman (1998) att granska och uttala sig 
huruvida årsredovisningen, bokföringen och företagsledningens förvaltning lever upp till 
lagar och regler inom området. Manson och Zaman (2001) tycker att revisionens främsta syfte 
är att granska informationen som företagsledningen lämnar ut till intressenterna. Största delen 
av revisionen är att revisorn lämnar olika rekommendationer till företagsledning hur de kan 
förbättra det interna styrsystemet och ge råd för att förbättra driften av företaget. Revisorn ska 
utifrån vad denne upptäckt i granskningen uttala sig om årsredovisningen ger en rättvisande 
bild av det granskade bolagets finansiella ställning i revisionsberättelsen (FAR, 2006b). Detta 
för att deras intressenter ska få förtroende för företagets redovisning. Om revisorn inte tycker 
att redovisningen lever upp till verkligheten lämnar revisorn en oren revisionsberättelse 
(Manson & Zaman, 2001).  

3.4.2 Revisorns roll och uppgift 
Revisionen som görs av revisorn ska utföras enligt god revisionssed och revisorssed 
(Andersson, Dahlqvist & Elofsson, 2011). God revisionssed är enligt FAR (2006b) hur en 
revision ska genomföras, dels vilken kunskap, erfarenhet och professionellt omdöme som 
behövs. God revisorssed innebär att revisorn ska följa lagar, normer och praxis från 
organisationer som t.ex. FAR. Det har tagits fram praxis hur en revisor yrkesmässigt ska 
uppträda när denne genomför ett revisionsuppdrag och hur uppdraget ska utföras. Den 
huvudsakliga rollen för revisorn är att kvalitetssäkra informationen som bolagens intressenter 
får via redovisningen (FAR, 2006b). Revisorn måste vara oberoende för att kunna utföra 
revisionen på ett tillförlitligt sätt (Akpomi & Amesi, 2009). Revisorn får inte arbeta i företaget 
eller vara aktieägare till företaget som granskas.  

Revisorns uppgifter är enligt Andersson, m.fl. (2011) att rapportera sina iakttagelser genom 
att lämna anmärkningar som senare ska grunda revisionsberättelsen. Erinringar och 
påpekanden kan lämnas för att bolagsledningen ska åtgärda fel och brister som revisorn 
upptäcker under revisionen. Revisionsberättelsen som revisorn lämnar blir offentlig, medan 
erinringar och påpekanden endast hamnar hos ledningen. Revisionsberättelsen som revisorn 
lämnar medför enligt Hakim och Omri (2012) att revisorn förmedlar förtroende till 
företagsredovisningen och ökar företagets trovärdighet inom kapitalmarknaden. Det är av 
central betydelse att kapitalmarknaden har förtroende för företagets redovisning annars 
kommer investerare kräva en högre avkastning (Doty, 2012). 

För att få utföra ett revisionsuppdrag måste revisorn vara godkänd eller auktoriserad. Detta 
innebär att revisorn har fått ett giltigt godkännande eller en giltig auktorisation av 
revisorsnämnden (Andersson, m.fl., 2011). Revisorsnämnden är en myndighet för revisors 
frågor, nämnden tar emot och prövar anmälningar mot revisorer. Den kan ge ut varningar och 
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dra tillbaka godkännande eller auktorisation vid prövning. De kontrollerar om revisionerna 
utförs korrekt och är av hög kvalitet. Nämnden ger även ut föreskrifter och uttalanden för att 
utveckla god revisionssed och revisorssed (revisorsnamnden.se). Revisorn ska enligt 
Revisorslagen (RL) 19§ följa god revisorssed, enligt RL 20§ ska revisorn utföra uppdraget 
opartiskt och självständigt gentemot parten som revideras. Revisorn ska under varje uppdrag 
undersöka om det finns omständigheter som gör att förtroendet för revisorns självständighet 
och opartiskhet rubbas enligt RL 21§. Det är viktigt att revisorn inte är jävig enligt 9 kap 17§ i 
ABL. För att se jävsreglerna enligt 9 kap 17§ ABL se bilaga 7. Enligt Akpomi och Amesi 
(2009) bör en revisor inte utföra både revisionsuppdrag och redovisningstjänster. Det kan 
uppstå intressekonflikter och oberoendet kan ifrågasättas när revisorn är både rådgivare och 
granskare. Författarna Akpomi och Amesi (2009) förklarar att revisorn i sitt arbete måste vara 
ärlig och både berätta sanningen i revisionsberättelsen. Samt erkänna sina kunskapsbrister om 
klienten.   

Uppdraget ska enligt Andersson, m.fl. (2011)  påbörjas med en informationsinsamling och 
planering av revisionen. I planeringsfasen ska revisorn bedöma vilka risker det finns för 
väsentliga fel som kan förekomma hos klienten. Efter detta ska revisorn skapa ett 
granskningsprogram, för att hitta revisionsbevis för de poster som granskas. Revisionen 
revisorn utför består av en räkenskapsrevision och förvaltningsrevision. I 
räkenskapsrevisionen granskas om värderingar och rubriceringar är korrekta över tillgångarna 
och skulderna, samt att den lämnade informationen lever upp till kraven som bokföringslagen 
och årsredovisningslagen ställer. Alla dessa steg är viktiga då revisorn måste förmedla via 
sina metoder och processer att denne är professionell och att granskningen utförs strukturerat. 
Detta är ytterst viktigt för revisorn om granskningen ska anses vara legitim (Maroun & 
Gowar, 2012). Förvaltningsrevisionen innebär att revisorn ska rapportera in eventuella 
överträdelser mot lagstiftningen och bedöma om företagsledningen har en tillräckligt god 
kontroll över verksamheten (Andersson, m.fl., 2011).  

3.4.3 Tystnadsplikt 
Tystnadsplikten innebär att revisorn inte får lämna information till obehörig om det kan 
innebära skada för bolaget enligt både ABL 9 kap 41§ och RL 26§. Tystnadsplikten är enligt 
FAR (2006b) av central betydelse för revisorn ska kunna utföra sina uppgifter. Utan 
tystnadsplikten skulle inte revisorn få all den information som denne behöver och resultatet av 
detta skulle bli en bristfällig revision. Artikeln av Arnold, Bernardi, Neidermeyer och Schmee 
(2005) tar upp vikten av revisorns tystnadsplikt för att kunna få den information som behövs 
för att kunna utföra granskningen. Detta på grund av att klienten endast är beredd att ge ut 
information om denne är övertygad om revisorns tystnadsplikt.  

Men det finns vissa undantag när revisorn får bryta sin tystnadsplikt (Andersson, m.fl., 2011). 
Dessa undantag kan aktualiseras t.ex. om revisorn ska vittna mot sin klient. Då är revisorn 
tvungen att lämna ut information om sin klient till förundersökningsledaren för ett brottmål. 
Revisorn har inte någon tystnadsplikt inför domstolen, utan en skyldighet att lämna ut 
information till polis eller åklagare om dessa begär tillgång till revisorns bokföringsmaterial 
och andra handlingar som revisorn har fått från sin klient. Men för att få dessa handlingar 
måste polisen få tillstånd för en husrannsakan av åklagaren. Även anmälningsplikten enligt 
ABL 9 kap 42-44§§ möjliggör att revisorn kan bryta sin tystnadsplikt och frivilligt lämna ut 
information till åklagaren (Andersson, m.fl., 2011). Enligt Arnold, m.fl. (2005) har revisorn 
en skyldighet mot sin klient att inte avslöja känslig information men en revisor har en högre 
skyldighet att tillvarata investerarnas intresse. Författarna jämför revisorns tystnadsplikt med 
en läkares tystnadsplikt.  En läkare får bryta sin tystnadsplikt t.ex. för att anmäla 
barnmisshandel (Arnold, m.fl., 2005). Revisorn får bryta sin tystnadsplikt om det finns risk att 
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allmänheten kan skadas, då har revisorn en högre skyldighet mot allmänheten än mot sin 
klient.  

Om revisorn bryter mot tystnadsplikten och de inte går in i något av undantagen kan revisorn 
bli skadeståndsskyldig. Enligt ABL 29 kap 2 § kan revisorn bli skadeståndsskyldig för den 
skada som revisorn orsakar bolaget. Enligt RL kan en revisor få olika disciplinära påföljder. 
Dock finns det inga skadeståndssanktioner i RL.    

3.4.4 Anmälningsplikt 
Anmälningsplikten innebär enligt ABL 9 kap 42-44§§ att revisorn ska anmäla till åklagaren 
om det kan finnas en misstanke om brott, som begåtts av styrelse eller VD. För att se vilka 
brott som aktualiserar anmälningsplikten se bilaga 3. Anmälningsplikten är som vi tidigare 
tagit upp ett undantag till tystnadsplikten där revisorn får lämna ut sin information till 
åklagare. Anmälningsplikten infördes år 1999, då revisorn innan lagens införande hindrades 
att anmäla brott på grund av tystnadsplikten (Larsson, 2004). Ett av syftena till 
anmälningsplikten var att bättre tillvarata ägarnas och andra parters intressen och förhindra 
konkurrens med otillåtna metoder (Larsson, 2004).  

Revisorn är enligt FAR (2006a) endast skyldig att anmäla det misstänkta brottet om det är 
fullbordat. Men om brottet är i försök- eller förberedelsestadiet har revisorn ingen 
anmälningsplikt. Men om revisorn misstänker ett brott som är i försöks- eller 
förberedelsestadiet är det oftast naturligt för revisorn att underrätta styrelse och VD om sin 
upptäckt. Om styrelse och VD inte gör något och brottet fullbordas ska revisorn anmäla 
brottet till åklagaren. Innan anmälan måste revisorn först vidta alla andra åtgärder t.ex. få 
styrelse eller VD att åtgärda felen eller själva anmäla. När revisorn har försökt med alla 
alternativ och inget har gjorts då ska revisorn anmäla brottet till åklagaren (Larsson, 2005b). 
Revisorn kan anmäla direkt till åklagaren om revisorn upplever att det är meningslöst att 
underrätta styrelse och VD, t.ex. att styrelse eller VD är inblandad i brottet och därför inte 
kommer anmäla brottet. 

Som tagits upp tidigare ska revisorn anmäla om det ”kan misstänkas” föreligga ett brott. Men 
vad innebär ”kan misstänkas”? Vid praxis ligger misstankegraden under vad som krävs för att 
väcka åtal, vid vilken en förundersökning kan inledas. Enligt EBM ska revisorn anmäla en 
misstanke i ett tidigt skede och inte fundera på om den kommer leda till en fällande dom. 
Generellt lägger revisorerna sin misstankegrad på en högre nivå än vad 
myndighetsrepresentanter och jurister gör (Larsson, 2004). Som tagits upp tidigare finns det 
inte någon praxis eller förklaring i juridik som tydliggör vad ”kan misstänkas” innebär 
(Ekobrottsmyndigheten, 2007). Men det finns viss vägledning i hur de allmänt ska tolka ”kan 
misstänkas”. ”Kan misstänkas” innebär att det är en relativ låg grad av misstanke, men i 
enskilda fall är det svårt att säga vilken grad misstankegraden ska vara. I enskilda fall kan 
misstanketrappan användas (Ekobrottsmyndigheten, 2007).  

 

Figur 2: Ekobrottsmyndighetens (2007) misstanketrappa.  
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revisorerna som intervjuades informerar rutinmässigt sina kunder om anmälningsplikten medan 
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46 BRÅ, ”Revisorernas anmälningsskyldighet - Rapport 2004:4”, sid. 58. 
47 Ibid. sid. 24. 
48 BRÅ, ”Revisorernas anmälningsskyldighet - Rapport 2004:4”, sid. 24. 
49 Sandström,  Torsten,  ”Svensk aktiebolagsrätt”,  2010,  sid.  284-286. 
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Som vi ser i misstanketrappan kommer ”kan misstänkas” långt ner i trappan och är det näst 
lägsta steget. Därför aktualiseras anmälningsplikten för revisorn i ett tidigt stadie. Revisorn 
ska inte bedöma om brottsmisstanken kommer leda till ett åtal och en fällande dom på grund 
av att dessa krav inträder senare i misstanketrappan (Ekobrottsmyndigheten, 2007). 

RevU 4 kan ge vägledning när revisorn misstänker brott och hur denne ska agera vid en 
misstanke (FAR, 2012). För att se hur FAR rekommenderar revisorerna att gå tillväga se 
bilaga 4.  

En revisor kan endast bli skadeståndsskyldig för en anmälan om det finns skälig anledning att 
tro att uppgifterna som anmälan bygger på är felaktiga (Larsson, 2005b). Anmälan till 
åklagaren blir först offentlig om anmälan tas upp i domstol (Larsson, 2005b). 

3.4.5 Förväntningsgapet 
Stirbu, Moraru, Farcane, Blidisel och Popa (2009) kommer fram till att det finns ett 
förväntningsgap mellan vad revisorerna anser att de har för ansvar och vad samhället anser att 
revisorerna har för ansvar. Revisorerna själva upplever inte att det är deras uppgift att 
förebygga, upptäcka och anmäla bedrägeri, utan revisorerna anser att detta är myndigheternas 
uppgift och ansvar. Medan allmänheten anser tvärtom att det är just revisorernas ansvar att 
förebygga, upptäcka och anmäla bedrägeri. Där ligger förväntningsgapet mellan vad revisorn 
och samhället anser revisorn ansvarar för. Hemraj (2004) tar upp förväntningsgapet men i 
detta fall mellan revisorerna och intressenterna. Då de olika intressenterna ofta har högre 
förväntningar på att revisorerna ska upptäcka bedrägeri än vad revisorerna anser sig ansvara 
för. ”The responsibility of auditors outweighs their authority” (Hemraj, 2004, s. 273). Hemraj 
menar att revisorns ansvar går över dennes auktoritet. Hemraj (2004) kommer fram till att 
revisorn inte har makt att kunna åtgärda bedrägeri, en revisor kan antingen avgå eller vara tyst 
om de upptäcker bedrägeri.  

Författarna Porter, Ó hÓgartaigh och Baskerville (2012) beskriver att det borde vara i 
revisorernas intresse att leva upp till vad en betydande del av samhället anser att revisorerna 
ansvarar för och tillfredsställa dessa om det kan ske på ett kostnadseffektivt sätt. Om 
förväntningsgapet är för stort kan detta leda till att förtroendet minskar för revisorerna, de 
menar att det är viktigt att bedöma revisionskostnaderna. Enligt författarna finns det ett 
samband mellan vad som kan förväntas av revisorerna och revisionskostnaden. Om 
revisorerna skulle leva upp till allmänhetens alla förväntningar skulle revisionskostnaderna 
för bolagen öka dramatiskt. Artikeln som Holm, Langsted och Seehausen (2012) gjort 
beskriver hur revisorernas ansvar att upptäcka bedrägeri har förändrats genom årens lopp i 
Danmark. Efter många skandaler på 1990-talet började allmänheten tappa förtroende för de 
finansiella rapporterna och revisorerna. Revisorerna valde att reglera sig själva med nya 
rekommendationer och standarder som skulle klargöra revisorns roll att vara proaktiv i att 
upptäcka bedrägeri. Detta för att undvika nya lagar med fler krav på revisorerna eller att det 
skulle komma nya domstolsbeslut som skulle ge ny praxis för vad som är revisorernas uppgift 
rörande bedrägeri. ISA 240 är en sådan internationell självreglering för att klargöra 
revisorerna roll rörande bedrägeri. ISA 240 tar upp revisorns ansvar rörande oegentligheter i 
finansiella rapporter (FAR, 2012). Förväntningsgapet ligger i att revisorerna upplever att de 
nya standarderna bara förtydligar de gamla standarderna och att revisorn inte har något ansvar 
att förebygga och upptäcka bedrägeri (Holm, m.fl., 2012). Medan andra grupper tolkar detta 
annorlunda. De kommer tillskillnad från revisorerna fram till att revisorerna har ett ansvar att 
förebygga och upptäcka bedrägeri på grund av de nya standarderna.   
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3.4.6 Roll- och Intressekonflikter för revisorn 
En av konflikterna revisorerna har är tystnadsplikten kontra anmälningsplikten. Mellan 
plikterna uppstår det en konflikt hur revisorn ska hantera olika situationer, t.ex. när revisorn 
kan anta om det är ett brott, hur ska revisorn hantera detta? Ska han antingen anmäla till 
åklagare eller ska han inte anmäla för att inte skada bolaget. 

Revisorn har två yrkesroller enligt Eriksson (2007), dessa är kontrolleranderollen och den 
rådgivanderollen som skapar en rollkonflikt för revisorn om någon av rollerna tar över. 
Kontrollrollen innebär att revisorn ska kontrollera och stävja felaktigheter men även försöka 
minska felen och andra oegentligheter som uppstår. I den rådgivanderollen ska revisorn ge råd 
och vara ett bollplank för bolaget. Kontrollrollen får inte bli för stark för då riskerar revisorns 
tystnadsplikt brytas, även kostnaderna för uppdraget ökar då kontrollerna revisorn gör ökar. 
Men om den rådgivanderollen blir för stor är risken istället att revisorns oberoende minskar 
gentemot sin klient. Om detta inträffar kommer samhällets förtroende för revisorerna minska. 
Det gäller för revisorn att skapa en balans mellan de två rollerna (Eriksson, 2007). För att se 
modellen för hur revisorns roll ser ut se bilaga 5. 

Revisorn kan ställas inför olika rollkonflikter enligt Chi och Ho (1999), där en rollkonflikt är 
att revisorn måste utföra olika motstridiga roller samtidigt för att tillfredsställa klienten och 
intressenterna. Revisorerna vet inte riktigt vem de ska tillfredsställa och konflikten ligger i de 
olika förväntningarna intressenterna har på revisorns roll. Enligt artikeln måste revisorn både 
försöka uppfylla behoven hos tredje man och klienten. Den tredje mannen förväntar sig t.ex. 
att revisorn ska upptäcka och rapportera om bedrägeri, felaktigheter som hittas i bokföringen 
och redovisningen samt övervaka företagsledningen. Medan klienten vill att revisorn 
ignorerar eventuella manipulationer som kan finnas i bokföringen och redovisningen. 
Revisorn kan inte uppfylla båda parters behov utan måste välja någon av parterna och då 
uppstår en konflikt för revisorn (Chi & Ho, 1999).  

3.5 Teorier 

3.5.1 Agent och Principalteorin 
Agentteorin utvecklades av Jensen och Meckling, som beskrev relationen mellan ägaren som 
principal och företagsledningen som agent. Agenten har ofta ett egenintresse i sitt arbete och 
tar inte alltid hänsyn till vad som är bäst för principalen utan vad som gynnar agenten (Choo 
& Tan, 2007). Förhållandet mellan principalen och agenten beskrivs som en affärsmässig 
relation då principalen lämnar över kontrollen av företaget till agenten. Detta kan leda till 
målkonflikter då principalen inte kan kontrollera agenten, vilket gör att agenten agerar för att 
uppfylla sina egna mål (Davis, Schoorman & Donaldson, 1997). Ett sätt att styra agenten mot 
principalens mål är att använda sig av kontrakt, i kontrakten ingår både incitament och 
beslutsrätt, incitament kan vara bl.a. bonus och aktieoptioner. Avtal kan användas för att 
begränsa beslutsbefogenheten hos agenten, genom bl.a. vad agenten får besluta om utan att 
blanda in principalen. Detta kan göra att agenten inte lika lätt kan styra mot sina mål istället 
för principalens. 

Ett annat sätt att hantera målkonflikten är att tillsätta ett revisionsutskott som ska granska 
agenten, så att denne följer principalens anvisningar (Choo & Tan, 2007). Om inte agenten 
arbetar mot principalens mål kan det uppkomma kostnader eller lägre vinst för principalen 
och detta kallas agentkostnader (Noreen, 1988; Anthony & Govindarajan, 1995). Agentteorin 
utgår från att båda aktörerna är rationella och nyttomaximerade, vilket innebär att bägge 
försöker att skapa den största möjliga nyttan av relationen för sig själva. Det finns en 
informationsassymmetri mellan agenten och principalen som innebär att agenten sitter på mer 
information om uppdraget vilket båda parter är medvetna om. Agenten kan vara 
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opportunistisk i sitt handlande, detta innebär att agenten t.ex. begår bedrägeri, stölder och 
ljuger för att skapa fördelar åt sig själv. Agenten handlar begränsat rationellt, vilket leder till 
att det blir omöjligt för principalen att utforma fullständiga avtal med agenten. Principalen har 
aldrig full information om agentens handlande, det går inte heller att behandla informationen 
objektivt då denna kan vara påverkad av agenten. Agenten är riskovillig, vilket innebär om 
agenten tvingas ta en risk för sitt egna bidrag kommer agenten att kräva en större 
kompensation (Artsberg, 2005; Nygaard & Bengtsson, 2002). 

För principalen ska få förtroende för agentens redovisning kan denne anlita en oberoende part, 
vilket kan vara revisorn (Audit Quality Forum, 2005). Agenten kan utelämna information till 
revisorn och försvåra revisionen om revisorn ses som den arbetar för principalen. Revisorn 
måste motstå trycket från både agenten och principalen för att kunna vara oberoende (Al-Ajmi 
& Saudagaran, 2011). Som vi sagt inom roll- och intressekonflikter är det viktigt att revisorn 
klarar av att balansera sina två yrkesroller rådgivande- och kontrollrollen (Eriksson, 2007). 
Det är viktigt att revisorn hanterar motstridiga behov från tredje man och klient (Chi & Ho, 
1999). 

Om revisorn inte kan motstå trycket från företagsledningen kommer den rådgivande rollen få 
överhanden och då riskerar revisorns oberoende bli lidande. Skulle revisorns istället påverkas 
för mycket av ägarna kommer kontrollrollen få överhanden, då kommer revisionskostnaderna 
öka och revisorns tystnadsplikt riskera att brytas. Det kan leda till att ledningen inte kommer 
att lita på revisorn och försvåra revisionen. Om revisorn har svårighet mellan 
anmälningsplikten och tystnadsplikten kan detta gynna företagsledningen, då revisorn inte vet 
när denne ska gå vidare med att anmäla.   

Förespråkarna för agentteorin förklarar problemet utifrån företagets ägare och 
företagsledningen men teorin kan användas på andra relationer. Varje enskild relation i en 
organisation kan ses som en relation mellan en principal och en agent (Hatch, 2002; Nygaard 
& Bengtsson, 2002).  

Revisorn kan ses som agent och samhället som är informationsmottagaren blir principal i ett 
agentteoriförhållande. Detta skapar ett liknade problem med intressekonflikter mellan agenten 
och principalen, där revisorn (agenten) har ett egenintresse som går mot samhällets 
(principalernas) intresse (Audit Quality Forum, 2005). I vår studie blir det en intressekonflikt 
mellan revisorn och samhället vid fall som aktualiserar anmälningsplikten. Då revisorn inte 
vill anmäla då denne förlorar klienten och samhället tvärtemot vill att revisorn anmäler brott. 
Här aktualiseras förväntningsgapet där samhället anser att revisorn har ett ansvar att upptäcka 
och rapportera ekonomiska brott medan revisorerna inte alls anser att de har ett sådant ansvar 
(Stirbu, m.fl., 2009). Parterna har olika intressen där samhället har ett intresse av att revisorn 
ska rapportera ekonomiska brott medan revisorns intresse ligger mer i klientens intresse, då de 
vill ha kvar klienten och därför inte vill anmäla klienten. Chi och Ho (1999) tar upp 
intressekonflikten som ligger mellan tredje man och klienten. Den tredje mannen förväntar sig 
t.ex. att revisorn ska upptäcka och rapportera om bedrägeri, felaktigheter som hittas i 
bokföringen och redovisningen samt övervaka företagsledningen. Medan klienten vill att 
revisorn ignorerar eventuella manipulationer som kan finnas i bokföringen och redovisningen. 
Revisorn kan inte uppfylla båda parters behov utan måste välja någon av parterna och då 
uppstår en intressekonflikt (Chi & Ho, 1999). 

Vet revisorn när denna ska vidta tystnadsplikten och när denna ska gå över till 
anmälningsplikten? Det är viktigt att revisorn vet gränsdragningarna för att kunna göra 
anmälningarna som samhället kräver. 
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När vi tar in revisorn i agentteorin måste vi utvidga teorin och ha ett bredare perspektiv 
(Almer, Higgs & Hooks, 2005). Faktorer som påverkar revisorn utöver nyttomaximerade 
belöningar tas in t.ex. att parterna vill allmänhetens bästa, professionalism i yrket och etiska 
och moraliska värderingar. Revisorn förväntas tjäna allmänhetens bästa och inneha högre 
etiska och moraliska värderingar än gemene man. När revisorn är agent kommer de inte bara 
sträva efter att uppfylla sina ekonomiska intressen utan också efter att tjäna allmänhetens 
bästa och arbeta efter sina etiska och moraliska värderingar. 

3.5.2 Ny institutionell teori 
Ny institutionell teori är en del i den institutionella teorin (Hatch, 2002).  Denna tar upp att 
organisationens processer skapar handlingsmönster och bildar en institution. Institutioner 
grundas genom upprepade handlingar och gemensamma uppfattningar av verkligheten. Enligt 
Hatch (2002) upprepas handlingar av olika anledningar dels på grund av lagar och regler, 
vilket är det juridiska- och politiska inflytandet. Handlingar upprepas också på grund av 
normer, värderingar och förväntningar som är det kulturella inflytandet. Handlingar utförs och 
upprepas efter en strävan att vara som alla andra och likna andra institutioner, detta kallas det 
sociala inflytandet. Dessa handlingar kan ha en koppling till det faktiska arbetet men också 
vara löst kopplade (Chiang, 2010). Om handlingen påverkar organisationens sätt att arbeta är 
den kopplad till organisationen. Men organisationen kan också ge intrycket av att de jobbar 
med det som allmänheten förväntar sig att de ska göra. Men om det inte det faktiska arbetet 
påverkas ses handlingen som löst kopplad. 

Inom den ny institutionella teorin tas det upp olika faktorer som förklarar hur organisationer 
påverkas att anpassa sig och varför företagen i en bransch tenderar att likna varandra (Hatch, 
2002; Chiang, 2010; DiMaggio & Powell, 1983). Det finns tre olika isomorfier som påverkar 
organisationerna. Den tvingande isomorfins påverkan innebär att organisationen anpassar sig 
på grund av trycket från staters olika lagar, regler och andra tvingande auktoriteter. Denna 
isomorfi är mindre anpassningsbar än de övriga isomorfierna genom lagstiftningen. Företagen 
påverkas i hur de ska utforma sin finansiella rapportering och kontroll av bolaget via t.ex. 
revisionen. Den normativa isomorfins påverkan innebär att organisationen anpassar sig på 
grund av kulturella förväntningar. Det kan t.ex. vara anställdas utbildningsnivå inom 
organisationen, som driver den att leva upp till de professionella standarder, normer som ställs 
av universitet och andra institut. Medlemmar i organisationen integrera med medlemmar i 
andra organisationer och skapar tillsammans generella normer och standarder inom området 
som ses som moderna och effektiva. Mimetiska isomorfins påverkan innebär att 
organisationen påverkas att anpassa sig för att den önskar att likna en annan organisation 
(Hatch, 2002; Chiang, 2010; DiMaggio & Powell, 1983). Detta kan vara ett ambitiöst mål och 
omgivningen uppfattar handlingarna som symboliska och därmed skapar ett värde för 
organisationen. Att bolaget försöker efterlikna någon annan kan vara för att organisationen är 
osäker i sin struktur på grund av att denna inte är fullt optimal. Detta är förknippat med låga 
kostnader och risker.  

För internrevision består den tvingande isomorfins påverkan av olika tvingade krav och 
påtryckningar (Al-Twaalijry, Brierley & Gwilliam, 2003). Tvången sker genom att legitimera 
och använda makt för att få organisationen att ha en internrevision som lever upp till lagarna 
och kraven. Medan den normativa isomorfins gör att intern revision ökar professionalismen, 
vilket ytterligare ger incitament att sprida intern revision till andra organisationer. Intern 
revision används för att leva upp till förväntningar och normer i samhället. Den mimetiska 
isomorfins påverkan är en intern förändringsprocess i organisationen och kan upplevas som 
att den interna revisionen ger en ökad organisatorisk kontroll. Intern revision införs på grund 
av att de vill efterlikna andra organisationer som har detta. Den normativa isomorfin kan 
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påverka revisionsbyråerna att hantera anmälningsplikt på ett sådant sätt att de lever upp till 
samhällets förväntningar. Den mimetiska isomorfin kan påverka revisionsbyråerna att 
efterlikna varandra inom branschen för att hantera osäkerheten rörande vad revisorns ansvar 
är gällande anmälningsplikten. 

Suddaby (2010) kommer fram till i sin rapport att man inte bara ska undersöka de externa 
influenserna när man använder den ny institutionella teorin utan även de interna influenserna. 
Willmott (2011), Lawrence, Suddaby och Leca (2011) förklarar att varje individ i en 
organisation kan ses som en egen institution då de har åsikter som kan påverka 
organisationen. Det är viktigt vid analyseringen av en organisation att forskaren beaktar de 
interna faktorerna, då dessa påverkar hur en organisation förändras. Vid insamlingen av 
empirin och analyseringen av denna tog vi hänsyn till de interna faktorer som påverkar de 
mindre revisionsbyråerna. Då det finns inre krafter som strävar åt olika håll och inte bara 
externa isomorfier som påverkar hur en organisation förändras. 

3.6 Sammanfattning 
Lagen om anmälningsplikt infördes för att motverka ekonomisk brottslighet (Larsson, 2005a). 
Manson och Zaman (2001) anser att revisionens främsta syfte är att granska informationen 
som företagsledningen lämnar ut till intressenterna. Revisorns uppgifter är enligt Andersson, 
m.fl. (2011) att rapportera sina iakttagelser genom att lämna anmärkningar som senare ska 
grunda uttalandet i revisionsberättelsen. Tystnadsplikten är av central betydelse för revisorn 
ska kunna få den information som behövs för att kunna utföra granskningen av klienten 
(Arnold, m.fl., 2005). Medan anmälningsplikten är viktig för klientens intressenter, så att de 
ska kunna lita på granskningen (Larsson, 2005b). Allmänheten förväntar sig att revisorerna 
ansvarar för att upptäcka och rapportera in brott. Revisorerna anser dock att det inte är deras 
uppgift, utan detta är myndigheternas jobb (Stirbu, m.fl., 2009). Revisorns anmälningsplikt 
aktualiserar olika roll- och intressekonflikter för revisorerna t.ex. tystnadsplikten kontra 
anmälningsplikten och den rådgivanderollen kontra kontrollrollen (Eriksson, 2007).  

Hur gör de mindre byråerna för att hantera anmälningsplikten och leva upp till lagen?  
Isomorfierna förklarar varför organisationer inom samma bransch tenderar att likna varandra 
(Hatch, 2002; Chiang, 2010; DiMaggio & Powell, 1983). Det finns inget krav från lagstiftaren 
hur de ska hantera anmälningsplikten bara att revisorerna har en anmälningsplikt. Detta kan 
göra att andra isomorfier än bara den tvingande kommer påverka byråerna hur de väljer att 
hantera anmälningsplikten. Den normativa isomorfin med samhällets förväntningar och 
normer kan påverka byrån eller den mimetiska isomorfin där byråerna väljer att hantera 
anmälningsplikten på ett liknade sätt som andra byråer och därigenom minska byråns 
osäkerhet. Enligt den ny institutionella teorin kan en handling kopplas till organisationen, 
genom att den faktiskt påverkar arbetet. Men den kan även vara löst kopplad genom att 
organisationen endast ger ett intryck av att den arbetar med handlingen, vilket gör handlingen 
löst kopplad (Chiang, 2010).   

Revisorn är central för anmälningsplikten i de mindre revisionsbyråerna då det är denne som 
tar beslutet att anmäla eller ej. Agentteorin kan förklara olika problem som kan uppstå i en 
relation (Hatch, 2002; Nygaard & Bengtsson, 2002). I relationen till samhället kan revisorn 
ses som agenten och samhället som principalen, som tar emot informationen. Relationen 
mellan revisorn och företagsägarna/företagsledning blir revisorn en oberoende granskare. 
Revisorn ska granska informationen som agenten (företagsledningen) lämnar ut till 
principalen (företagsägarna) (Audit Quality Forum, 2005). Revisorns olika relationer med de 
olika parterna kommer påverka hur revisorn den väljer att hantera anmälningsplikten. 
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3.7 Analysverktyg 

 

Figur 3: Eget analysverktyg av teorierna. 

Agenten/Principalens tryck: I vår studie studerades revisorn utifrån två olika relationer, dels 
som oberoende granskare för att granska agentens redovisning för principalerna. I den andra 
relationen studerades revisorn som agent till samhället som är principal. Vi studerade hur de 
olika parterna i relationerna påverkade revisorn i dess hantering av anmälningsplikten. Vid 
analysen låg fokus på individnivå och därmed revisorn.  

Ny institutionella krafter: I vår studie undersöktes hur de mindre byråerna hanterade 
anmälningsplikten. Vi undersökte om eventuella likheter kan härledas till någon eller några av 
isomorfierna som påverkar byråerna att efterlikna varandra. Studien undersökte om det fanns 
en koppling till anmälningsplikten hos revisorerna. I analysen med isomorfierna låg fokus på 
branschnivå, vilket innebar fokus på revisionsbyråerna. 
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4 Empiri 

4.1 Inledning 
I empirikapitlet presenteras resultatet från intervjuerna, vi tematiserade empirikapitlet och 
sammanställde alla intervjuer under olika huvudområden. Tematiseringen gjordes på grund av 
att respondenterna svarade likartat på våra frågor och det därför skulle blivit långtradigt att 
läsa upprepningar av liknade svar. De olika huvudområdena är: bakgrund och allmän syn på 
revisionen, hantering av anmälningsplikten, påverkan på byrån, påverkan på revisorn, 
inställning till anmälningsplikten och utbildning angående anmälningsplikten. Vi valde denna 
struktur då utgångspunkten på vår teoriska referensram var den ny institutionella teorin och 
agentteorin.  

4.2 Bakgrund och allmän syn på revisionen 
Revisor Byrå Titel Verksamma 

ca antal år 
Antal 
uppdrag 

Storlek i 
omsättning 

Utmärkande  
bransch 

Gjort 
anmälan 

A 1 Auktoriserad 30 år 269 st Mindre 
bolag 

Varierande 
 branscher 

Nästan 

B 2 Godkänd 20 år 97 st 1,5-140 
miljoner 
kr 

Enmansåkerier Nej 

C 3 Auktoriserad 20 år 200 st 0-150 
miljoner 
kr 

Fastighetsbranschen Nästan 

D 3 Godkänd 13 år 50 st 0-120 
miljoner 
kr 

Fastighetsbranschen Nästan 

E 4 Godkänd 30 år 90 st 1-60 
miljoner 
kr 

Varierande 
branscher 

Nej 

F  4 Godkänd 30 år 30 st 1-60 
miljoner 
kr 

Varierande 
branscher 

Nej 

G 4 Godkänd 30 år 30 st 1-60 
miljoner 
kr 

Varierande 
branscher 

Nej 

H 5 Godkänd 8 år 40 st 3-20 
miljoner 
kr 

Varierande 
branscher 

Nej 

 J 6 Auktoriserad 30 år 200 st 0,7-150 
miljoner 
kr 

Tillverkande-, 
fastighets- och 
åkeribranschen 

Ja 

K 7 Godkänd 8 år 50 st 0-100 
miljoner 
kr 

Försäkrings- och 
lantbruksföretag 

Ja 

Figur 4: Tabell över bakgrundsinformation om revisorerna. 

Revisionens syfte är enligt alla revisorer att revisorn som utomstående ska granska klientens 
redovisning, bokföring och förvaltning. Revisionen ska säkerställa att redovisningen ger en 
rättvisande bild av verkligheten, den ska även öka tilltron till klientens redovisning. C nämner 
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ytterligare att det är viktigt att klienten känner att denne får en kvalitets stämpel och att 
revisionen handlar om att ge råd till klienten om vad som kan förbättras.  

Angående revisorns roll och uppgift anser revisorerna att det i huvudsak handlar om att 
granska att klienten lever upp till de aktuella lagarna, reglerna, normerna för sin bokföring, 
redovisning och förvaltning. Men C anser att revisorns roll och uppgift ”… har på senare tid 
flyttats mer till att bli myndigheternas förlängda arm”. T.ex. revisorn ska granska att skatter 
och avgifter betalas korrekt, vilket lett till att revisorerna tagit på sig skattemyndigheternas 
roll. Revisor H nämner att det är viktigt att vara oberoende gentemot klienten och inte vara 
jävig i sitt uppdrag. 

4.3 Hantering av anmälningsplikten 
Endast byrå 6 och 7 av de intervjuade byråerna har en policy rörande hur de ska hantera 
anmälningsplikten. Dock arbetade byrå 3 med att ta fram ett ISQC2 dokument, där 
hanteringen av anmälningsplikten tas upp som en del. Men alla intervjuade byråer hade ändå 
en tydlig tanke hur de skulle gå tillväga om de skulle ställas inför ett fall rörande 
anmälningsplikten. Alla byråer som vi undersökte hade snarlik hantering i hur de skulle gå 
tillväga om de misstänkte ekonomisk brottslighet. Dock skiljde det sig lite i vilken ordning de 
skulle ta de olika stegen. 

Nedan följer de olika stegen som togs upp: 

De diskuterar med kollegor internt inom byrån och externt utanför byrån, detta steg togs av 
alla byråerna. Revisorerna som var på byråer med flera revisorer diskuterade i första hand 
internt, men var även öppna för att kontakta kollegor på andra byråer. De revisorer vi 
intervjuade i enmansbyråer skulle kontakta andra revisorer på mindre byråer för att få deras 
syn på det hela. Dock fick vi uppfattningen av samtliga revisorer att när kontakt togs med 
andra byråer kontaktades mindre byråer och inte någon av de fyra stor byråerna. Enligt revisor 
C har många mindre byråer ett informellt samarbete när det kommer till problem som t.ex. 
anmälningsplikten och ser då varandra som kollegor. Detta för att få andras syn på fallet och 
om de anser att det verkligen är ett brott. Samt om de har varit med om något liknande och vet 
hur de bör gå tillväga. De flesta nämner att de vet vilka kollegor som är duktiga och har 
erfarenhet som kan kontaktas.  

Kontakt togs också med klienten för att få dennes syn på problemet, för att se om det fanns 
någon naturlig förklaring till misstanken. Men de skulle vara kritiska till det som sägs av 
klienten och fundera på om det går att lita på denna. Steget togs av alla byråerna, vissa byråer 
började med detta om de misstänker ett brott, medan andra tog detta i ett senare steg. Detta 
steg och diskutera med kollegor var antingen det första eller andra steget i hanteringen vid 
misstanke om brott. 

Alla revisorer nämner att de skulle kontakta FAR:s medlemsservice och specifikt deras 
jurister för att få råd. Detta och andra tjänster som erbjuds av FAR har de tydligt informerat 
sina medlemmar om och att de finns tillgängliga vid önskemål. Dock ges bara råd av FAR:s 
jurister och det är upp till revisorn själv att bedöma om ett fall ska anmälas eller ej. Men alla 
intervjuade revisorer sade att FAR:s jurister är väldigt kompetenta och att de skulle lita på 
dem. C och D anser att de mindre byråerna inte förlorar något gentemot de större byråerna 
som har forensic avdelningar, då de kan få lika bra hjälp via FAR:s jurister. Både C och D har 
tidigare arbetat på en stor revisionsbyrå och har därför insikt i hur dessa arbetar.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Kvalitets dokument för revisionsbyråer.  
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Revisorerna påpekar att om FAR:s jurister säger att det kan vara ett brott skulle de kontakta 
en extern jurist eller advokat för att få hjälp att utforma en anmälan. Då de själva inte har den 
juridiska kompetens som krävs för att utforma denna. 

Tidigare kursledare kan kontaktas för att få deras syn på fallet, då det är personer som kan 
området, enligt K. 

Vissa av revisorerna nämner att de kontaktar åklagaren för att få deras syn på fallet.  
Kontakten med åklagare tas för att se hur de ser på olika fall som kan aktualisera 
anmälningsplikten och för att veta om det är lönt att anmäla eller ej. Detta har de gjort för att 
se om fallet kommer leda till något eller om åklagaren bara kommer lägga ner ärendet direkt. 
Detta steg tas för att undvika att skada klienten i onödan, då de ska avgå om en anmälan sker. 
Revisor K nämner att de kan vända sig anonymt till EBM via en telefonlinje för att få råd 
rörande fall som kan aktualisera anmälningsplikten och hur de bör gå tillväga. 

Skulle det sedan visa sig att det kan röra sig om ett brott, skulle en anmälan ske vilket alla 
poängterar.  

Revisorerna tror att de flesta av klienterna inte känner till anmälningsplikten. Dock anser C att 
kännedomen om anmälningsplikten har ökat och kunskapen om plikten är bättre hos större än 
mindre bolag. Endast byrå 2 informerar alla sina klienter om plikten genom sina årliga 
genomgångar med klienten, där B upplyser klienten om revisorns plikter. Ingen av de andra 
byråerna har aktivt informerat alla sina klienter om revisorns anmälningsplikt. De anser att 
anmälningsplikten inte aktualiseras hos de flesta av deras klienter och därför inte är av 
intresse för klienterna att ha kännedom om. A anser inte att det är revisorns plikt att informera 
sina klienter om dennes plikter. G nämner vidare ”Vi informerar inte våra klienter om plikten 
för att vi inte vill peka ut dem som potentiella brottslingar”. Revisor H och J anser att det 
finns viktigare saker att informera sina klienter om och lägga tid på. Byråerna 1 och 3-7 anser 
att de informerar klienterna indirekt om anmälningsplikten genom sina uppdragsbrev, där 
företagsledningen ska intyga att de inte undanhållit någon vetskap om oegentligheter och fel. 
Men byråerna informerar vissa klienter direkt om anmälningsplikten, om de anser att klienten 
kan aktualisera plikten. J nämner t.ex. att byrån informerar om plikten till klienter inom vissa 
branscher som mer sannolikt kan aktualisera plikten som t.ex. restaurangbranschen. 

Många av revisorerna anser att det skulle kännas jobbigt att behöva göra en anmälan, H 
nämner ”Jag bävar inför att behöva göra en anmälan”. A och K säger att i vissa 
klientförhållanden skapas det starka band mellan revisor och klient, då de haft en längre 
relation till klienten. ”Som revisor känner man sig engagerad i deras verksamhet och vill att 
det ska gå bra för dem, man vill inte skada dem” säger K. Men revisorerna E, F och G anser 
däremot att de inte bryr sig om vad klienten skulle anse om anmälan. B skulle blivit besviken 
på sin klient om han skulle blivit tvungen att anmäla en klient och skulle då förlorat allt 
företroende för klienten. B och H tycker även att anmälan kan medföra en lättnad för revisorn 
då revisorn kan lämna över fallet till åklagaren och slippa problemet själv. Revisorerna anser 
att klienten troligen inte skulle bli glad över anmälan men att de borde vara medvetna om att 
en anmälan kommer ske. Då innan anmälan sker skulle de varnat klienten ett flertal gånger. C 
och D säger att i vissa fall vet klienten inte om att det är ett brott som de begått, då kan det bli 
mer problematiskt om en anmälan sker. H antyder att det kan bli problematisk för revisorn om 
klienten anser denne är oskyldig till brottet och kan då själv bli osäker om klienten verkligen 
är skyldig. ”För om klienten är oskyldig kan denne försöka stämma mig som revisor” säger 
H.   
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Alla byråerna gör förebyggande åtgärder för att undvika fall som kan aktualisera 
anmälningsplikten. De undersöker en potentiell klient mer noga nu än innan 
anmälningsplikten infördes, genom att göra kreditupplysning, kolla tidigare års 
årsredovisningar och ha möte med den potentiella klienten. J nämner även att de gör 
identitetskontroller för att veta att klienten är den som den utger sig för att vara, vilket de är 
tvungna att göra. K nämner ytterligare att de undersöker styrelsen hos klienten, för att se 
omsättningen på styrelseledamöter. B undersöker även hur många bolag klienten är 
involverad i, för att få en uppfattning om klienten. Vid mötet försöker revisorn bedöma hur 
klienten är som person och orsaken till att de vill byta revisor. Tidigare revisorer kontaktas för 
att se om det är något de bör känna till om klienten. Byrå 2 och 3 gör en mer omfattande 
undersökning över nya klienter efter lagens införande om anmälningsplikt. C nämner att efter 
lagens införande ”… tänker man till både två och tre gånger innan man accepterar ett nytt 
uppdrag”. Byrå 1 och 3 försöker undvika vissa branscher som kan vara mer frekventa 
gällande ekonomiska brott efter lagens införande, där byrå 3 undviker branscher som har 
mycket kontanthantering som t.ex. restaurangbranschen. ”Kunder inom restaurangbranschen 
springer man inte benen av sig för att få” säger C. Byrå 5 tar nästan bara in klienter via sin 
egna redovisningsbyrå och byrå 4 säger att de undviker att ta in klienter som är okända för 
dem. G beskriver ”… att vi sållar ut alla problem innan vi accepterar ett uppdrag, oftast med 
bara ett telefon samtal”, genom detta sållar de ut problemfall som kan aktualisera 
anmälningsplikten i framtiden. Byrå 7 tar in flest klienter via samarbetande 
redovisningsbyråer, genom att ta in klienter på detta sätt får de en referens på dem och kan lita 
på dem till en större grad. 

4.4 Påverkan på byrån 
Revisorerna har som vi tagit upp tidigare kontinuerlig kontakt med sina interna och externa 
kollegor. De diskuterar inbördes om olika fall, om hur de skulle gå tillväga och agera. J 
nämner att kollegorna utbyter kunskaper gällande hur lagen och olika fall ska tolkas. Genom 
att revisorerna har kontinuerlig kontakt med både interna och externa kollegor vid fall som 
aktualiserar anmälningsplikten påverkas de av sina kollegor och hur andra byråer hanterar 
anmälningsplikten. J säger ”… det är ett tjänstefel att inte kontakta kollegor och t.ex. FAR:s 
jurister i sådana här fall, oavsett hur länge man arbetat och hur erfaren man än är”. 
Kontakten som tas med andra byråer är mellan mindre byråer och de inspirerar varandra. Men 
det förekommer även inspiration från större byråer, då främst genom att revisorn tidigare 
arbetat på någon av de större byråerna. C, D och J har tidigare arbetat på någon av de större 
byråerna, de har då sett hur större byråer hanterar anmälningsplikten och tagit med sig sina 
erfarenheter till sin nya byrå. Byråerna påverkas av varandra när de diskuterar och hjälper 
varandra med svåra fall. Byrå 2 och 3 har ett samarbete med andra mindre byråer lokalt, för 
att hjälpa varandra vid olika problemfyllda fall. C och D beskriver att många mindre byråer 
har informella samarbeten med andra byråer, där de utbyter information och kunskaper mellan 
varandra.  

Alla revisorer säger att byråerna influerar varandra genom t.ex. kurser där de hör hur andra 
byråer resonerar och agerar vid fall som aktualiserar anmälningsplikten. B och H nämner att 
de tidigare hade möten med de mindre revisionsbyråerna på orten, på dessa möten diskuterade 
de olika problem inom branschen t.ex. anmälningsplikten. Genom detta har de sett hur de 
andra hanterar anmälningsplikten och indirekt inspirerats i hur de själva ska hantera 
anmälningsplikten. K däremot anser inte att de påverkats av andra byråer, men att de indirekt 
kan ha påverkats av andra byråer via FAR. Då FAR ser hur byråerna ute i landet agerar och 
hanterar anmälningsplikten och tar in detta och ger ut rekommendationer och uttalanden som 
påverkar byråerna. K säger ytterligare att FAR tar in revisorsnämndens praxis som ligger till 
grund för deras uttalanden och rekommendationer. 
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Alla revisor förutom B och K anser att de påverkats av andra byråer via kursdeltagarna. C 
anser att både kursdeltagarna och kursledarna påverkar. B och K anser att kursledare påverkar 
kursdeltagarna, då de visar hur revisorn ska agera vid olika fall rörande anmälningsplikten. 
Dels vilket ansvar som revisorn har och vilka steg som bör tas. Detta gör att revisorerna från 
byråerna som deltar i kursen inspireras att hantera anmälningsplikten på ett liknade sätt. K 
tillägger att kursledarna åker runt i landet och därför håller kurserna för ett flertal revisorer, 
därigenom påverkas många byråer att hantera anmälningsplikten på ett liknande sätt. C säger 
att byråerna som deltagit i kursen skapar ett gemensamt sätt att hantera anmälningsplikten. De 
fick även känslan via kurserna att anmälningarna skulle vara väldigt noggranna och säkra 
enligt C. Men de andra revisorerna anser att de påverkas av kursdeltagarna, genom att de på 
kurserna tar upp olika fall t.ex. angående anmälningsplikt. Då ser revisorerna hur andra byråer 
hanterat anmälningsplikten och tar inspiration av detta. Som B nämner bildar revisorerna på 
kurserna gemensamma normer och standarder i hur de ska agera i olika fall som aktualiserar 
anmälningsplikten. Byrå 4 deltar i FAR:s lokala nätverk som hjälper varandra vid t.ex. fall 
som aktualiserar anmälningsplikten. Genom detta får byrån andra byråers syn på fallet och ser 
hur dessa tolkar och skulle agera i ett liknande fall. Detta kan skapa gemensamma sätt att 
hantera anmälningsplikten på via de olika nätverken byråerna har. H antyder att byråerna kan 
försöka efterlikna varandra för att hantera osäkerheten många byråer känner rörande 
anmälningsplikten. H hanterar sin osäkerhet genom att konsultera med äldre mentorer i andra 
byråer som kan rådfrågas vid fall angående anmälningsplikten.  

Alla revisorer utom B är eniga om att branschorganisationen FAR påverkade byråerna i hur 
de väljer att hantera anmälningsplikten, eftersom alla byråerna var medlemmar i FAR. B har 
inte tagit del av FAR:s olika uttalanden och rekommendationer som gjorts rörande 
anmälningsplikten och det kan därför inte ses som byrå 2 påverkats av FAR. A nämner att 
FAR är en normgivare beträffande anmälningsplikten för byråerna. J och H antyder ytterligare 
till detta då de anser att byråerna vill påverkas av FAR, då de anser att FAR är väldigt kunniga 
och kompetenta. Eftersom de har lång erfarenhet i branschen och innehar hög kompetensnivå 
bland sina medarbetare. Därför litar revisorerna på vad FAR uttalar sig om och tar in detta. J 
säger att revisorn har FAR:s uttalanden i ryggmärgen när de utför arbetet. FAR gör uttalande, 
rekommendationer och håller kurser om anmälningsplikten. E, F och G nämner att FAR:s 
uttalande skapar en medvetenhet om vad som ska undersöka i granskningen och vad de 
förväntas göra vid fall rörande anmälningsplikten. K tillägger att FAR:s uttalanden och 
rekommendationer tydligt vägleder byråerna hur de ska hantera anmälningsplikten, vilka steg 
som ska vidtas, hur och när detta ska göras.  

Tidskriften Balans som ges ut av FAR påverkar byråerna, då artiklarna tar upp aktuella fall 
och händelser om vad som ska läggas fokus på. Dock tar inte alla del av tidskriftens olika 
artiklar utan dessa blir liggandes då de inte hinner läsa dem. Alla byråer använder sig av 
FAR:s jurister för att få råd vid fall som aktualiserar anmälningsplikten. Som vi sagt tidigare 
har FAR varit tydliga med att de erbjuder dessa tjänster till sina medlemmar. Råden de får 
från FAR:s jurister litar de på och tar till sig, vilket influerar byråerna i hur de ska agera i sina 
fall. Vissa av revisorerna kände en viss osäkerhet vid lagens införande angående 
anmälningsplikten, de tog då kontakt med FAR:s jurister för att ta reda på hur revisorn ska 
hantera plikten och vad denna innebar. C deltog på FAR:s träffar vid införandet av lagen, där 
de diskuterades vad lagen skulle innebär för revisorerna. C tillägger ”… att det alltid är en 
stor osäkerhet när en ny lag införs innan man vet vart ribban skall ligga”. C tillägger även att 
de på byrån väntade ut vägledande domar, genom detta fick byråerna en norm de kunde gå 
efter och hur de ska bedöma fall rörande anmälningsplikten. A gick en kurs från FAR för att 
hantera sin osäkerhet om anmälningsplikten när lagen infördes. Kursen tog upp vad som hade 
skett i Holland när de införde lag om anmälningsplikt för revisorer, lagen hade inte fått någon 
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större verkan, då de inte skedde många anmälningar och revisorernas arbete inte hade 
påverkats nämnvärt. Detta minskade A:s osäkerhet vid införandet av anmälningsplikten. J och 
K däremot ansåg inte att byråerna kände någon osäkerhet när lagen infördes, ”… utan det var 
bara en sak man fick förhålla sig till” säger J. 

Enligt J utför FAR kvalitetskontroller vart femte år hos byråerna. Då granskar en erfaren 
revisor byråns kvalitetshandbok, rutiner och intervjuar revisorerna på byrån. Det utförs 
stickprover i dokumentationen för att säkerställa att den utförs korrekt. All information som 
samlas av den erfarna revisorn skickas till FAR och vidare till revisorsnämnden.  

Många av revisorerna anser att myndigheterna har påverkat dem i deras hantering av 
anmälningsplikten. B och J anser däremot inte att byrån har påverkats av myndigheterna annat 
än av lagstiftningen och de har inte heller haft någon större kontakt med myndigheterna. J 
anser att myndigheternas arbete är viktigt även om många anmälningar läggs ner, men hur 
myndigheterna hanterar anmälningarna får inte påverka byrån eller mig som revisor. ”Man 
måste hålla fanan högt ändå” enligt J. De flesta byråerna tar del av praxis från domstolarna, 
genom dessa ser de vart gränsdragningarna går, när revisorns ska vidta åtgärder och vilka steg 
som ska vidtas. C och D anser att praxisen från domstolarna har gjort att de nu arbetar mer 
proaktivt angående anmälningsplikten. K nämner en HD-dom rörande en försent inlämnad 
årsredovisning som fick en stark påverkan, då alla försent inlämnade årsredovisningar skulle 
ses som ett bokföringsbrott och detta ledde till fler anmälningar än innan. E, F, G och J tar 
däremot inte del av praxis från domstolar, då de inte har tid till detta. Vissa av byråerna tar 
kontakt med åklagaren för att få deras syn på fallen och få vägledning. Men det som påverkar 
mest från myndigheternas sida är revisorsnämndens disciplinnämnd. C säger: 

… då det kommer nya uttalanden och högre krav om hur revisionen skall 
utföras. Så det praktiska arbetet har förändrats såvida att man tänker under 
arbetet på att man har rättunderlag och man gjort på rätt sätt för att hålla 
ryggen fri och inte hamna hos revisorsnämndens disciplinnämnd om något 
händer. 

 

Enligt C och D tar de till sig de olika fallen som nämnden ger ut och ser vad revisorn har för 
ansvar gällande anmälningsplikten och vad revisorn måste vidta för att hålla ryggen fri. 
Genom att disciplinnämnden tagit upp olika fall där revisorn inte levt upp till sitt ansvar 
rörande klienter med mycket kontanthantering. Detta gör att vissa byråer undviker branscher 
med mycket kontanthantering. Byrå 3 försöker undvika sådana branscher, som t.ex. 
restaurangbranschen, för att undvika att hamna i problem som kan leda till revisorsnämndens 
disciplinnämnd. För revisorer som ställs inför nämnden har det medfört varningar och i vissa 
fall har de blivit av med sitt godkännande eller auktorisation. Revisorsnämnden påverkar 
byråerna då de ger ut branschpraxis, därför arbetar H och K:s byråer efter att tillfredsställa 
revisorsnämnden och dess disciplinnämnd. E, F och G anser att revisorsnämndens uttalanden 
ger byrån en tankeställare om vad revisorn ansvarar för och vilka konsekvenserna blir om de 
inte gör detta. Men F tillägger dock ”… att det ibland kan vara svårt att förstå de 
bakomliggande orsakerna till vissa uttalanden”.  H som även är redovisningskonsult 
uttrycker en stor rädsla för att hamna inför disciplinnämnden, ”… skulle hellre avstå från 
mina 40-tal uppdrag som revisor istället för att hamna där”.  

Vissa av revisorerna anser att myndigheterna och åklagarna inte lever upp till sitt ansvar när 
de tar över fallen, då många av fallen läggs ner direkt. En av anledningarna till detta är enligt 
revisorerna att myndigheterna är överbelastade. C och D anser att myndigheterna inte lever 
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upp till sitt ansvar då anmälningarna ofta inte leder någon vart utan läggs ner och att 
anmälningarna inte utreds ordentligt utan åklagaren missar saker. C nämner att en kollega 
berättade om ett fall där klienten bröt mot skattelagsstiftningen och en anmälan gjordes till 
skatteverket, men skatteverket vidtog inga åtgärder. C säger ”… det är ju så man undrar vad 
de håller på med”. C och D anser att myndigheterna och åklagaren har kompetensbrister och 
detta gör att de inte kan hantera anmälningarna, C nämner ytterligare att revisorerna saknar 
den juridiska kompetensen som krävs för anmälningsplikten. Även B anser att myndigheterna 
inte lever upp till sitt ansvar och undvek därför att anmäla en klient, då B hört från en kollega 
att skatteverket och åklagaren inte gör något av anmälningarna. B tror att det är på grund av 
för svag misstanke, bristande bevisning och att det är för dyrt att utreda anmälningarna. H 
nämner att en kollega berättat om att denne hade blivit bryskt utsatt i ett förhör av EBM. J och 
K anser däremot att myndigheternas lever upp till sitt ansvar sett till deras resurser. K anser 
vidare att återkoppling från myndigheternas sida är bra, man får alltid tillbaka information om 
hur fallet gått. C och D tar upp problemen angående lagar som penningtvätt som ingår i 
anmälningsplikten och att den lagen är anpassad för större bolag inte för mindre, detta gör det 
problematiskt när revisorerna reviderar mindre bolag då samma regler gäller för dessa. 
Byråerna påverkas även av skatteverkets skatterevisioner, som visar vad de granskar och hur 
de resonerar kring olika fall. Då gör C och D automatiskt en egen riskbedömning, har de gjort 
rätt i sina egna granskningar. Kurser från EBM och skatteverket har påverkat A och K, då K 
upplevde att dessa kurser försökt att avdramatisera och sälja in plikten från myndigheternas 
sida. EBM informerade om att de erbjuder en anonym telefonlinje som revisorerna kan ringa 
för att få vägledning vid fall som aktualiserar anmälningsplikten. 

Flera av revisorerna anser att samhället inte påverkar byrån rörande anmälningsplikten, då 
samhället inte har någon större insyn eller kunskap om vad revisorerna gör. Därför tar inte 
revisorerna åt sig vad samhället anser de ska göra. J tycker ytterligare att samhället inte får 
påverka dem, då dessa inte har tillgång till all information om fallen. Men A, B och H 
däremot anser att samhället påverkar dem genom företagsskandalar och debatterna som 
uppkommer efter dessa. A och H anser att dessa gör dem mer fokuserade på det som 
underlåtits av revisorn och gör byråerna mer uppmärksamma och proaktiva i sitt arbete. H 
säger ”Hela yrket handlar om rädslan för underlåtenhetssynder, har jag gjort tillräckligt, har 
jag tagit mitt ansvar”. B anser också att byrån påverkats av skandalerna och medfört att 
granskningarna blivit mer noggrannare och med fler uppföljningar. E, F, G och K anser inte 
att skandalerna påverkar byråerna då dessa skandaler oftast gäller större företag inom 
finanssektorn. Därför är inte skandalerna aktuella för de mindre revisionsbyråerna. Men B och 
H anser att samhället inte påverkar byrån nämnvärt förutom vid skandaler. Då allmänheten 
har en felaktig syn på vad vi revisorer ska göra. Allmänheten tror enligt byråerna att vi ska 
hitta alla brott som begås, men detta är inte möjligt då revisorn endast utför stickprover i 
undersökningarna.  

4.5 Påverkan på revisorn 
Ingen av revisorerna anser att varken företagsägarna eller företagsledningen påverkar dem i 
någon större grad. För revisorerna är företagsägarna och företagsledningen oftast samma 
person i de flesta av fallen. Enligt C får inte revisorn bli påverkade av ledningen eller ägarna, 
C säger ”Om vi blir påverkade är vi körda då vi inte längre är oberoende”. B, D och H säger 
att de hör på vad ledning eller ägaren säger och de ibland kan försöka påverka dem, men att 
de inte låter sig påverkas. Men D tillägger att vad ledning och ägarna berättar för dem om 
verksamheten kan påverka dem i utformningen av granskningsprogrammet för revisionen. 
Även hur de uppfattar ledningen och i vilken bransch de verkar inom kan påverka. T.ex. om 
klienten uppfattas som slarviga gör de en mer noggrann granskning. K anser att ledningen 
eller ägarna inte ens försöker påverka arbetet. Däremot anser J att det som är oväsentligt sett 
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till bolagets finansiella ställning får klienten vara med och påverka. Men rör det sig om saker 
av väsentlig grad påverkas inte J av ägarna och ledningen. Revisorerna E, F och G anser att 
väldigt få av deras klienter har försökt att påverka dem. G säger att ”De flesta acceptera att vi 
bestämmer vad vi skall göra tack vare vårt kunskapsövertag”. Om de inte skulle acceptera 
detta kan de inte behålla dem som klienter. Revisor A anser sig inte bli påverkad av vare sig 
ägarna eller ledningen. Men A uttrycker också att han påverkas att undersöka saker som 
ledningen påpekar bör undersökas. Enligt K finns det en spärr hos revisorerna att anmäla. Då 
de inte vill riskera att skada sin klient i onödan och verkligen vill vara säkra på att anmälan 
leder till något. 

De flesta revisorerna upplevde ingen konflikt mellan tystnadsplikten och anmälningsplikten, 
därför påverkades de flesta revisorer inte av detta. A, B och H ansåg däremot att det fanns en 
konflikt mellan plikterna då det är svårt att dra gränsen vid oklara fall när revisorn ska hålla 
tyst eller anmäla, samt i vilket skede en anmälan ska ske. H säger att tystnadsplikten är helig 
för revisorerna då den måste finnas för att få tillgång till all information som behövs i 
granskningen. Dock ansåg de flesta att det inte fanns någon konflikt mellan plikterna, då det 
är ett brott är det självklart de anmäler. J och K tyckte att det inte var en konflikt då de endast 
lämnar ut information till åklagaren och myndigheter. K sa att FAR tydligt hade informerat 
om gränserna mellan plikterna och hur revisorn ska gå tillväga vid en anmälan.  

Flera av revisorerna upplevde inga större bekymmer med att leva upp till motstridiga behov. 
Enligt B, C, D och J är detta inget problem vid solklara fall, men vid oklara fall kan detta vara 
ett problem. C säger ”… först och främst är det viktigt att följa de lagar och regler som finns 
för att skydda sig själv och ha ryggen fri”. Men både B, C, D och F tillägger att det viktigaste 
är att leva upp till tredje mans intresse före klientens, revisionen görs ju för dessa. A anser inte 
att detta är ett bekymmer, om A upptäcker ett brott kontaktas en jurist för att få råd. E anser 
däremot att det är viktigt att arbeta för klientens intresse då det är denna som betalar för 
tjänsten. Enligt E ”Man ska inte glömma bort vem som betalar, men de måste följa 
regelsystemet”. J säger att det gäller att balansera båda gruppernas behov.  

Nästan ingen av revisorerna upplever något problem med att balansera de två rollerna vid fall 
som aktualiserar anmälningsplikten. Enligt B kan det vara ett problem då den 
rådgivanderollen kan ta över, det gäller att inte ge för mycket eller för avancerade råd till 
klienten. J anser att det inte är något problem att balansera rollerna då vid fall där revisorn 
anmäler är det mot en klient som troligtvis inte frågar efter råd. H säger om det är ett fall där 
revisorn anmäler, måste revisorn distansera sig från klienten och inte ge fler råd. Enligt A kan 
problemet lösas genom att de är flera revisorer på uppdraget, där ena tar den rådgivanderollen 
och den andra kontrollrollen. C säger att revisorn får använda sitt förnuft för att balansera 
rollerna och vara tydlig mot klienten vad som gäller.  

Många av revisorerna upplever att det finns en konflikt rörande oberoendet bland mindre 
byråer, då revisorerna ofta sitter för länge i bolagen. A, B och J säger att revisorerna i dessa 
lägen kan lita för mycket på klienten då denne inte förväntar sig att något ska hända. E, F och 
G anser däremot att detta inte är något problem, utan snarare något positiv, då de skapar goda 
kontakter med sina klienter. C nämner att det kan uppstå eventuella följdproblem vid en 
anmälan, om klienten har släktingar eller nära vänner eller fler bolag som byrån har som 
kunder kan även dessa relationer skadas vid en anmälan.    

De flesta av revisorerna känner en oro för vad som händer om anmälan inte leder till något 
åtal. Enligt flera kan klienten stämma revisorn för den skada som klienten lidit på grund av 
anmälan. H vill verkligen vara säker på att anmälan leder till ett åtal, för annars riskerar han 
att bli stämd av klienten i ett senare led.  
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Både A och J antyder att de äldre revisorerna kan vara ovana och ha svårt för 
anmälningsplikten. Då de äldre revisorerna är skolade i tystnadsplikten och har detta i 
ryggmärgen i arbetet.  

4.6 Inställning till anmälningsplikten 
Anmälningsplikten är inget som revisorerna valt att ha utan det är något som myndigheterna 
har ålagt dem som uppgift. Alla utom revisor A och E anser att anmälningsplikten bör tillhöra 
revisorns uppgifter, eftersom de har insyn och tillgång till all information om bolaget och har 
möjligheten att upptäcka felen. Både B, D, F och J säger att den bör tillhöra deras uppgifter 
för vem ska annars göra detta? Om inte revisorerna gör detta när de ändå granskar 
informationen om bolaget och upptäcker felen kan det bli mycket större konsekvenser längre 
fram, vilket kan leda till större skada för både klienten, intressenterna och byrån. A och E 
anser inte att anmälningsplikten ska tillhöra revisorns arbetsuppgifter då det är 
myndigheternas jobb. Revisorn ska inte vara myndigheternas förlängda arm, det är 
tystnadsplikten som värderas högst enligt A. Både C, D, F och J anser att anmälningsplikten 
kan ha en preventiv effekt när det gäller ekonomiskt brottslighet, om klienten vet om 
anmälningsplikten gör det att de blir mindre benägna att begå ekonomiskt brottslighet. H 
skulle helst vilja slippa anmälningsplikten, men förstår varför den finns. Anmälningsplikten 
skapar ett stort obehag då de inte riktigt vet vad som kommer hända efter anmälan. Klienten 
kanske är involverad i grovt kriminella kretsar och revisorn inte vet hur dessa kommer reagera 
på en anmälan. C hade inga större synpunkter om anmälningsplikten ska tillhöra revisorns 
uppgifter eller ej. Men nämner att det vid solklara fall kan vara fördel med anmälningsplikten 
om det visar sig att det försiggår något brott och de kan anmäla detta utan att bryta mot 
tystnadsplikten. Annars skulle de fundera och må dåligt över att veta om att ett brott begåtts 
utan att kunna göra något. En nackdel är att myndigheterna inte vet vad de vill med 
anmälningarna, dels är det otydligt när och vad som ska anmälas. Enligt J finns risken att 
klienter blir mer restriktiva att lämna ut information till revisorn då denne kan lämna den 
vidare till åklagare vid brottsmisstanke. J anser att fördelarna med anmälningsplikten är att det 
kan bidra till att det blir en sundare konkurrens på marknaden. Då anmälningsplikten kan göra 
att fler följer lagstiftningen och att de som fuskar upptäcks, vilket gynnar de seriösa bolagen. 
Anmälningsplikten stärker även oberoendet för revisorn gentemot klienten, enligt B. Det är 
också en fördel för intressenterna då det kan öka tillförlitligheten på årsredovisningarna. 
Några av revisorerna kunde se anmälningsplikten som ett verktyg i sitt arbete, som kunde 
användas som ett för att få klienter att åtgärda fel som upptäckts under granskningen. Men det 
var inget de använde i sitt dagliga arbete. 

Alla intervjuade revisorer hade svårt att precisera graden ”kan misstänkas” och vad den 
innebär, då de ansåg att de saknade den juridiska kompetensen som krävs för detta. Därför 
skulle de vända sig till kollegor och FAR:s jurister för att få hjälp om det kom upp ett fall som 
kunde aktualisera anmälningsplikten. J säger ”… det är ett tjänstefel att inte kontakta kollegor 
och t.ex. FAR:s jurister i sådana här fall, oavsett hur länge man arbetat och hur erfaren man 
än är”. Alla revisorer utan C ansåg att graden ”kan misstänkas” var en för låg att anmäla vid, 
då de riskerade att skada klienten om anmälan inte leder till något. Revisoerna ansåg att de 
måste vara säkra innan en anmälan till åklagare sker. De ansåg att graden borde ligga på 
”skälig misstanke” eller ”sannolika skäl” från EBM:s misstanketrappa innan en anmälan görs 
för att anmälan ska vara bättre underbyggd.  

J säger:  

… graden gör att vi revisorer måste vara säkra och diskutera med kollegor och 
jurister för att inte skada klienten i onödan. Att graden är låg ställer krav på 
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oss revisorer att ha väl underbyggd dokumentation. Har man haft dialog med 
kollegor och FAR:s jurister hamnar man nog på ”skälig misstanke” naturligt. 
Jag tror man snubblar upp dit efter processen.  

C skiljer sig från övriga då C ansåg att graden var rimlig och bra i teorin. Då den möjliggör att 
de kan lämna över ärendet till åklagare så får ta över i ett tidigt skede. Annars skulle 
revisorerna enligt C ha problem då de saknar den rätta kompetensen för att utreda fallet. Men i 
praktiken håller C med om att det blir för låg misstankegrad vid t.ex. försent inlämnad 
årsredovisning, som de ska anmäla detta till åklagaren för bokföringsbrott. C anser att detta är 
onödigt då brottet inte är allvarligt och har vid ett par tillfällen kontaktat åklagare vid fall som 
rört försent inlämnad årsredovisning för att få råd om anmälan ska ske. Men då fått rådet att 
inte göra detta då denna kommer att läggas ner. D säger att det i praktiken blir svårt att få den 
låga graden att fungera då deras huvudsakliga uppgift inte är att leta brott. 

Enligt revisorerna kan anmälningsplikten både öka och minska förväntningsgapet. Plikten kan 
minska gapet genom att den lever upp till samhällets syn på att revisorn ska upptäcka och 
rapportera brott. C och D anser att förväntningsgapet borde minska då det blir tydligare vad 
revisorn ska göra. H och K anser inte att anmälningsplikten påverkar förväntningsgapet från 
samhället, då samhället inte känner till anmälningsplikten samt att de är väldigt dåligt insatta 
vad revisorn gör. Dock finns risken att gapet även kan öka då samhället tror att revisorn ska 
upptäcka och hitta alla brott, vilket inte är möjligt då revisorn granskar det som kan påverka 
bolagets ställning i en väsentlig grad. Enligt F kan de lägga ner ungefär tio timmar på en 
revision, medan skatteverket kan lägga ner hur många timmar som helst på en del av vår 
granskning. K anser dock att förväntningsgapet från myndigheter och EBM kan öka då de tror 
att det ska rapporteras in flera fall av brott än vad som görs i praktiken. Anmälningsplikten 
kan ge uppfattningen till samhället att vi aktivt ska leta efter brott, vilket inte är något vi gör 
säger B. 

4.7 Utbildning angående anmälningsplikten 
Inte någon av de intervjuade revisorerna anser att de har den rätta kompetensen för att kunna 
hantera anmälningsplikten. Dels nämner alla att det är svårt att bedöma och tolka vad t.ex. 
”kan misstänkas” innebär samt att det är svårt att veta när ett brott ska anmälas. De har inte 
den rätta juridiska kompetensen som krävs för att göra en sådan juridisk bedömning. De 
nämner att brotten ligger för nära juridiken då de kan siffror och inte juridik. Alla påpekar att 
det är svårt att kunna identifiera de olika brotten som kan aktualisera anmälningsplikten. Även 
revisor A som för drygt ett år sedan gick en särskild kurs rörande identifiering av brotten 
ansåg att han saknade kompetensen att identifiera alla brotten. De andra har gått kurser där 
anmälningsplikten tagits upp som en del av kursen, men inga specifika kurser i ämnet. 
Kurserna de gått är oftast via FAR, skatteverket eller EBM. Att gå kurser om 
anmälningsplikten är inget revisorerna har prioriterat, då det inte är någon stor del i deras 
arbete vilket alla påpekar. Det finns viktigare saker att ha koll på som de har mer nytta av. Om 
anmälningsplikten blir aktuell kan de inhämta kunskapen externt från antingen FAR eller från 
advokater och jurister. ”Vi skall kunna mycket, men kan inte vara experter på allt, därför 
inhämtar vi kunskapen utifrån” enligt K. K kan årsredovisningslagen, bokföringslagen, ABL 
och skattelagstiftningen, men brott som aktualiserar anmälningsplikten utöver dessa har K 
ingen större koll på. De flesta uttrycker att det behöver mer kunskap inom affärsjuridik, 
straffrätt och civilrätt. För att veta när en anmälan ska göras samt för att kunna identifiera 
brotten. C nämnde att det kan vara svårt att avgöra om något ska betraktas som en muta eller 
representation. B tycker det borde vara mer utbildning för revisorerna rörande 
anmälningsplikten för att kunna hantera denna, om plikten ska göra någon nytta. 
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5 Analys 

5.1 Inledning 
I analyskapitlet använder vi oss av huvudrubrikerna agentteorin, ny institutionella teorin, 
likheter i hanteringen, sammankoppling av agentteorin och isomorfierna. Vi valde dessa 
rubriker då vårt analysverktyg utgår från agentteorin och den ny institutionella teorin. Vi ska 
undersöka hur byråerna hanterar anmälningsplikten, vi såg en koppling mellan agentteorin 
och isomorfierna. Rubriken agentteorin delades upp i underrubrikerna revisorn som 
oberoende part, revisorn som agent och samhället som principal. Detta gjordes då vi i 
agentteorin fokusar på hur revisorns olika relationer påverkar revisorn i sin hantering av 
anmälningsplikten. Rubriken ny institutionell teori delades upp i underrubrikerna tvingande 
isomorfin, normativa isomorfin, mimetiska isomorfin, koppling mellan isomorfierna, hur ser 
kopplingen ut mellan anmälningsplikten och det faktiska arbetet. Dessa underrubriker valdes 
då vi i den ny institutionella delen fokuserar på isomorfierna och om plikten är kopplad till 
revisorns faktiska arbete. 

5.2 Agentteorin 

5.2.1 Revisorn som oberoende part 
Principalen (ägarna) kan använda en oberoende part som revisorn för att granska agentens 
(företagslednings) redovisning (Audit Quality Forum, 2005). Påverkas revisorn av någon av 
parterna eller är revisorn en oberoende part? Nästan alla revisorer anser att de inte blir 
påverkade av vare sig företagsledning eller ägare, vissa revisorer säger även att 
företagsledning eller ägare inte ens försöker påverka dem. I maktbalansen mellan parterna 
revisorn, företagsledningen och ägarna verkar revisorn inta en högre ställning med mer makt 
knutet till sig, där företagsledningen och ägarna accepterar att revisorn bestämmer över 
revisionen. Denna uppfattning uttrycker G ”De flesta acceptera att vi bestämmer vad vi ska 
göra tack vare vårt kunskapsövertag”. G tillägger om klienten inte accepterar att vi 
bestämmer kan vi inte ha dem som klienter. Det verkar som att i de flesta fallen accepterar 
parterna att revisorn har ett övertag kunskapsmässigt inom revisionen och därför ska 
bestämma. A anser däremot att han påverkas i vissa fall av ledningen, då denna pekar på saker 
som de anser borde undersökas, detta leder till att A påverkas att tillfredsställa ledningens 
intresse snarare än intressenternas. A:s oberoende kan ifrågasättas då han verkar ta in mer vad 
ledningen säger än vad som borde görs som revisor. Ledningen kan påverka A till att 
undersöka saker där brott inte begåtts och A därmed lägger sina granskningsinsatser på fel 
ställen och missar brotten. J låter sig påverkas av företagsledningen om det rör sig om 
oväsentliga tal och låter då företagsledningen bestämma. Men att J låter sig påverkas rörande 
det oväsentliga kommer inte påverka revisionen då denna ska säkerställa att redovisningen 
lever upp till verkligheten i en väsentlig grad. Men D nämner att revisorn indirekt påverkas 
hur de gör sin granskning, vilken uppfattning revisorn får av klienten och vilken bransch 
klienten verkar inom påverkar revisorn i vilka insatser denne vidtar i sin granskning. Detta 
borde inte påverka revisorn i någon större grad när revisorn ska hantera anmälningsplikten, 
ägarna eller företagsledningen borde inte kunna manipulera revisorn till sin fördel. Många av 
revisorerna nämner att det i vissa fall kan vara svårt att upprätthålla oberoendet i de mindre 
revisionsbyråerna, då de sitter som revisorer i bolaget under en längre period. Detta 
erkännande från vissa av revisorerna gör att det inte verkar lika lätt att upprätthålla oberoendet 
och stå emot trycket från företagsledning och ägare. Genom att de lär känna sina klienter 
verkar de troligen mer för ledningen än ägarna, eftersom det är ledningen de lär känna under 
sina uppdrag.  
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Alla revisorerna anser om det är ett solklart fall anmäler de detta, men vissa revisorer anser att 
det vid oklara fall kan bli svårt att veta när tystnadsplikten gäller och när de ska gå över till 
anmälningsplikten. De tycker att de inte kan se någon tydlig gränsdragning mellan plikterna. 
Om revisorn känner ledningen och känner för denne, kan revisorn vid oklara fall ha svårt att 
ta steget och anmäla då denne inte vill skada klienten. Då arbetar revisorn mer för ledningen. 
Även i andra fall kan det vara svårt för revisorn att agera och anmäla då denne inte vet i vilket 
steg och när revisorn får gå över från tystnadsplikten till anmälningsplikten. Denna luddighet 
mellan plikterna gynnar företagsledningen och missgynnar ägarna, då kan flera brott gå 
oupptäckta. Revisorn påverkas troligen indirekt genom sin mer vänskapliga kontakt med 
dessa klienter. I klientförhållanden där revisorn suttit länge kan medföra att maktbalansen 
mellan parterna skiftas. Revisorn tar troligen in mer vad ledningen anser och tycker i olika 
frågor, kan påverka revisorn att i allt för stor grad lita på ledningen t.ex. vid utfrågning om 
upptäckt av ett brott. Då kan revisorn påverkas att bortse från brottet som upptäckts. 
Revisorerna E, F och G anser att det inte är ett problem att de ibland sitter väldigt länge hos 
en klient, de ser detta snarare som något positivt istället. Detta borde vara ännu mer 
problematiskt då de inte inser problemen som uppstår om när händer. Genom denna attityd 
kommer de inte försöka undvika fall där de sitter för länge. Därför riskerar dessa revisorer fler 
fall där de sitter för länge och riskeras ses som beroende av klienten. Detta riskerar leda till att 
dessa revisorer inte inser problemet att de litar på ledningen i allt för stor grad och därför 
påverkas mer av ledningen jämfört med de andra revisorerna. H skulle tvivla om det är ett 
brott om klienten bedyrar att denne är oskyldig, detta kan medföra att han i allt för stor grad 
litar på ledningens ord vid utfrågningen vid misstanke om brott och då påverkas att bortse från 
brottet. Många av de äldre revisorerna beskriver problemet att de är skolade i tystnadsplikten 
och därför är ovana med att hantera anmälningsplikten. För dessa revisorer kan det medföra 
ytterligare problem vid ett klientförhållande där revisorn suttit en längre tid. Då de kan ha 
svårt att ta steget att anmäla och kommer troligen mer låta sig övertygas av ledningens 
ursäkter till brottet för att slippa anmäla. De äldre revisorerna kommer hålla hårt på 
tystnadsplikten vilket gynnar företagsledningen och då kommer klientens intresse gå före 
intressenternas. De flesta av revisorerna anser inte att det är något problem att leva upp till 
motstridiga behov, då de anser att revisionens syfte först och främst är att tillfredsställa 
intressenternas intresse. Men vissa av revisorerna påpekar att det är viktigt att klienten blir 
nöjd ty det är denna som betalar för tjänsten. Detta kommer upp t.ex. när E säger ”Man ska 
inte glömma bort vem som betalar, men de måste följa regelsystemet”.  

Hos vissa av revisorerna verkar klientens intresse gå före intressenternas, då de vid ett oklart 
fall kan påverkas att inte anmäla för att inte missta klienten eller för att inte förarga denna. De 
flesta revisorerna säger att de tycker att det vore jobbigt att behöva anmäla, detta beror på som 
vi tidigare nämnt vilka följder anmälan medför för revisorn. K säger ”Som revisor känner 
man sig engagerad i deras verksamhet och vill att det ska gå bra för dem, man vill inte skada 
dem”. Detta kan påverka revisorn indirekt vid fall rörande anmälningsplikten, då revisorn vill 
vara väldigt säker för att vidta en anmälan för att inte skada klienten i onödan. Detta är en 
ytterligare anledning till att se att de intervjuade revisorerna i de mindre byråarna arbetar mer 
efter klientens intresse snarare än intressenternas. Men vissa av revisorerna tycker också att en 
anmälan kan medföra en lättnad. B och H anser detta då revisorn kan lämna över fallet till 
åklagaren och slippa problemet själv. Denna inställning gör att de mer arbetar för 
intressenternas intresse.  

Att balansera rollerna kontroll- och rådgivanderollen upplever revisorerna inte som något 
större problem. Men B tycker tvärtemot de andra revisorerna att detta visst är ett problem. Det 
är den rådgivande rollen som kan få överhanden vid ett fall som aktualiserar 
anmälningsplikten och om denna roll tar över kommer oberoendet ifrågasättas hos revisorn. 
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Ingen av de andra revisorerna ser detta problem men de tar upp gång på gång under intervjun 
att vid fall angående anmälningsplikten ger de flera råd, uppmaningar att åtgärda felet till 
klienten och håller denna underrättade under processen ända fram till anmälan. Därför borde 
även dessa revisorer ha svårt att upprätthålla balansen mellan rollerna. De verkar hjälpa 
företagsledningen väldigt mycket för att få dessa att åtgärda felen för att slippa förlora och 
skada klienten. Genom detta kan den rådgivande rollen få en överhand och då riskeras 
revisorns oberoende. Då skiftar maktbalansen helt genom att företagsledningen får större 
makt i relationen och revisorn påverkas att agerar i deras intresse i sitt arbete. Vissa av 
revisorerna uttrycker en rädsla för vad som händer med revisorn efter anmälan. Tänk om 
klienten är oskyldig, då kan klienten stämma revisorn. H tillägger att klienten kan vidta 
åtgärder utanför domstol mot oss. Genom att vissa av revisorerna är rädda för repressalier från 
klienten efter anmälan kan det medföra att dessa revisorer inte vågar anmäla brotten de 
upptäcker. Klienten får då ännu mer makt i förhållandet till revisorn och kan då påverka 
revisorn ännu mer i att inte vidta någon anmälan, då går klientens intresse före 
intressenternas. 

5.2.2 Revisorn som agent och samhället som principal 
Revisorn kan ses som en agent till samhället då revisorn ska granska bolagen för att 
säkerställa att deras redovisning ger en rättvisande bild av verkligheten, för användarna i 
samhället. Samhället är då principalen i förhållandet (Audit Quality Forum, 2005).  

Agenten och principalen har olika intressen, som ibland går emot varandra. Revisorn vill t.ex. 
inte anmäla klienten för då måste denne avgå från sitt uppdrag och anmälan kan medföra ett 
dålig rykte bland klienterna. C ger ett exempel på att följdproblem kan uppstå om en anmälan 
görs där klientens släktingar eller nära vänner är klienter hos byrån. Anmälan kan då leda till 
att dessa relationer skadas och revisorn inte får den information denne behöver för att fullfölja 
sin granskning hos dessa. Detta skapar ett incitament för revisorn att avstå från att göra en 
anmälan. Samhället som t.ex. ägarna, myndigheter och allmänheten vill att revisorn ska 
rapportera in brott som de upptäcker i granskningen. Detta skapar en konflikt mellan 
principalens och agentens intressen. Under intervjuerna uttrycker A och E att 
anmälningsplikten borde tillhöra myndigheternas uppgift snarare än revisorns uppgift, här 
aktualiseras förväntningsgapet, då revisorerna anser att anmälningsplikten både kan öka och 
minska förväntningsgapet. Förväntningarna från samhället kan komma att öka med 
anmälningsplikten då det förväntas att revisorn ska upptäcka och rapportera alla brott. 
Samhället kan genom plikten få förväntningar att revisorn aktivt ska arbeta med att leta efter 
brott. Detta är inget de gör då de ska göra stickprov i klientens bokföring för att se om denna 
ger en rättvisande bild och stämmer till en väsentlig grad, därför kan plikten medföra en ökad 
klyfta mellan parternas intressen. Det kan även minska gapet enligt några revisorer då det blir 
tydligare vad revisorn ansvarar för. De flesta av revisorerna accepterar och förstår varför de 
har denna plikt. 

Revisorerna verkar mer arbeta mot samhällets intresse, men varför arbetar de mer mot 
samhällets intresse och accepterar plikten? Myndigheterna har genom revisorsnämnden styrt 
revisorerna mot samhällets intressen, flera revisorer nämner att de är rädda att hamna i ett fall 
hos revisorsnämndens disciplinnämnd. Detta gör att de arbetar mer efter deras uttalanden och 
fall som tas upp, bl.a. nämner C och J att de nu arbetar mer för att uppfylla revisorsnämndens 
krav, snarare än att arbeta för klienten. Detta är ett sätt för samhället att kontrollera och 
påverka revisorerna att uppfylla samhällets intressen. Genom nämnden minskas gapet mellan 
parterna, då revisorsnämnden granskar revisorerna och delar ut varningar eller till och med 
kan återkalla revisorns godkännande eller auktorisation om inte revisorn följer de lagar och 
regler som är ställda för denne. Detta var något flera av revisorerna uttryckte rädsla för. C 
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nämner ”… först och främst är det viktigt att följa de lagar och regler som finns för att 
skydda sig själv och ha ryggen fri”. För att inte hamna hos revisorsnämndens disciplinnämnd.  

ISA som ger ut internationella standarder och uttalanden har även de låtits sig påverkas av 
samhället, då de flesta av revisorerna nämner att revisionens syfte har flyttats mer till att hitta 
fel och oegentligheter nu än vad det var förr. ISA har försökt minska förväntningsgapet 
genom att flytta fokus i revisorernas arbete. Det finns dock en informationsasymmetri där 
revisorn har mer information om bolaget denne reviderar än vad samhället har tillgång till. 
Båda parterna är medvetna om informationsövertaget revisorn har, detta gör att revisorn har 
övertaget om vad som ska göras. På grund av gapet i information har politikerna och 
myndigheterna lagstadgat anmälningsplikten för revisorerna, för att revisorn ska arbeta för 
samhällets intressen att upptäcka och rapportera in ekonomiska brott. Revisorsnämnden 
används av samhället för att granska revisorerna att de gjort korrekta revisioner och genom 
detta hantera informationsasymmetrin.  

Som vi tog upp i teorikapitlet kommer revisorn försöka uppfylla mer än bara sina ekonomiska 
intressen och kommer även försöka leva upp till sina etiska och moraliska värderingar, 
professionalismen och att tjäna allmänhetens bästa (Almer, m.fl., 2005). Revisorerna säger att 
revisionens syfte är att säkerställa klienternas redovisning för att se till att dessa lever upp till 
verkligheten i en väsentlig grad och detta görs för intressenterna. Genom detta arbetar 
revisorernas för allmänhetens bästa. Dock ansåg en av revisorerna att klientens intresse gick 
före allmänhetens, då det var klienten som betalade för uppdraget, detta visar att inte alla 
revisorer arbetar för allmänhetens bästa. Etiska och moraliska värderingar verkar inte heller 
stå högre i kurs än hos gemene man. Revisorerna uttrycker det är viktigaste är att hålla ryggen 
fri, för att inte själva råka illa ut. C säger ”… först och främst är det viktigt att följa de lagar 
och regler som finns för att skydda sig själv och ha ryggen fri”. Professionalismen verkar 
några av revisorerna trycka på. J säger apropå att myndigheterna inte lever upp till sitt ansvar 
att ”Man måste hålla fanan högt ändå”. Med detta menar han att de inte får påverkas av 
andra parter och faktorer som de själva inte styr över. Många av revisorerna försöker uppfylla 
mer än bara de ekonomiska intressena i sin relation mot samhället. 

Alla revisorerna tar upp att revisionen är till för intressenterna och därför ser de flesta inget 
problem med att leva upp till motstridiga behov, då revisorn först och främst arbetar för 
intressenterna. Men under intervjuerna har det kommit fram att många av revisorerna anser att 
det ibland kan vara svårt att bevara oberoendet hos klienter som de varit som revisor åt längre 
period. E går längre och säger ”Man ska inte glömma bort vem som betalar, men de måste 
följa regelsystemet”. Det kan då uppstå en intressekonflikt mellan parterna vid tveksamma 
fall, där samhället vill att en anmälan ska ske medan klienten inte vill det. För en revisor med 
en inställning att klientens intresse är viktigare än intressenternas kommer leda till att revisorn 
arbetar för dennes intresse. Detta kommer troligen yttra sig vid gränsfall där revisorn kan 
undvika att behöva anmäla.  

Revisorerna B, C och D anser att myndigheterna inte lever upp till sitt ansvar när de tar över 
anmälningarna, då de missar att utreda saker och lägger ner fall som borde leda till åtal. Att 
revisorerna känner att myndigheterna inte lever upp till sitt ansvar kan medföra att 
förväntningsgapet mellan revisorn och samhället ökar. Revisorn kan tveka att anmäla då 
denne kanske anser att anmälan inte kommer leda någon vart och varför då anmäla? 
Revisorerna anser att dåligt underbyggda anmälningar kan leda till onödig skada för både 
klienten och revisorn. Många av revisorerna vet inte heller vad graden ”kan misstänkas” 
betyder och de anser att myndigheterna inte varit tydliga med att informera vad den innebär. 
Detta gör att det är svårt att veta vad myndigheterna egentligen vill med anmälningsplikten. C 
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nämner att han vid ett par tillfällen kontaktat åklagare huruvida en anmälan ska ske rörande 
försent inlämnad årsredovisning, vilket är ett bokföringsbrott som aktualiserar 
anmälningsplikten. Då har rådet från åklagaren varit att inte anmäla detta, eftersom det 
kommer att läggas ner. Inställningen revisorerna har om att lagen är otydlig och 
anmälningarna inte leder någonstans kan få effekten att revisorerna inte kan leva upp till 
samhällets intresse. Det kan då medföra att intresse skillnaderna mellan parterna ökar. 

De flesta revisorerna såg inget problem med både tystnadsplikt och anmälningsplikt vid 
solklara fall. Då det står i lagen att en anmälan ska ske om de hittar brott och FAR tydligt 
informerat via kurser, uttalanden och rekommendationer hur de ska agera. J och K ansåg att 
det inte var några problem då anmälningsplikten var ett undantag från tystnadsplikten och att 
informationen endast får lämnas vidare till åklagare. Men vissa av revisorerna anser att det är 
otydligt vart gränsen mellan plikterna går vid oklara fall och vet inte när de ska gå från 
tystnadsplikten till anmälningsplikten. A som varit revisor i mer än 30 år ansåg att det var en 
konflikt mellan tystnadsplikten och anmälningsplikten. A är skolad med tystnadsplikt och såg 
denna som viktigare än anmälningsplikten. Vid solklara fall verkar de flesta veta när de ska 
anmäla, men vissa av revisorerna upplever att det är svårt vid oklara fall och detta kan göra 
det problematiskt för dessa att leva upp till samhällets förväntningar.  

5.3 Ny Institutionell teori 

5.3.1 Tvingande isomorfin 
Den tvingande isomorfins påverkan innebär att organisationen anpassar sig på grund av 
trycket från staters olika lagar, regler och andra tvingande auktoriteter som t.ex. stora företag 
(Hatch, 2002; Chiang, 2010; DiMaggio & Powell, 1983). Vilka tvingade krafter gör att 
byråerna tenderar likna varandra? 

Uppgiften om anmälningsplikten är något myndigheterna har gett revisorerna. Denna är något 
de är tvungna att förhålla sig till, eftersom det är en lagstadgad skyldighet revisorerna har för 
att uppfylla samhällets intressen. Detta för att upptäcka och hindra att ekonomisk brottslighet 
förekommer i bolagen som revisorerna granskar. Praxis från domstolarna har gjort att vissa av 
revisorerna börjat arbeta mer proaktivt för att undvika klienter som kan aktualisera 
anmälningsplikten. Revisorerna har sett vad domstolarna kräver att revisorn ansvarar för 
angående ekonomiska brott. De har blivit tvungna att anpassa sig till vad domstolarna anser 
att revisorn ansvarar för och vad som ska vidtas vid ett fall som aktualiserar 
anmälningsplikten. K tog upp en konkret HD-dom angående försent inlämnad årsredovisning 
som fick påverkan att alla försent inlämnade årsredovisningar skulle ses som ett 
bokföringsbrott. Detta fick effekten att revisorerna började anmäla fler försent inlämnade 
årsredovisningar för att uppfylla HD:s krav. 

Revisorerna nämner att syftet med revisionen har flyttats mer till att leta efter fel och 
oegentligheter sedan ISA infördes. C säger: 

… då det kommer nya uttalanden och högre krav om hur revisionen skall 
utföras. Så har det praktiska arbetet förändrats såvida att man tänker under 
arbetet på att man har rättunderlag och man gjort på rätt sätt för att hålla 
ryggen fri och inte hamna hos revisorsnämndens disciplinnämnd om något 
händer. 

Detta blir en tvingande kraft för revisorerna att leta efter fel och oegentligheter då detta krävs 
av revisorsnämnden för att inte hamna hos disciplinnämnden. Denna kan ge revisorn en 
varning eller till och med återkalla revisorns godkännande eller auktorisation. H som även är 
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redovisningskonsult nämner att ”… skulle hellre avstå från mina 40-tal uppdrag som revisor 
istället för att hamna där”. I och med att revisorsnämnden har stort inflyttande över 
revisorerna kan det anses som en tvingande kraft, då denna kan återkalla deras godkännande 
och auktorisation. Detta gör att revisorerna blir tvungna att följa deras anvisningar och 
uttalande vad revisorn ska göra och vad som ska ingå i revisionen. Revisorsnämnden påverkar 
byråerna då de ger branschpraxis, vilket indirekt gör att revisorerna är tvungna att följa deras 
anvisningar annars riskerar de att hamna inför disciplinnämnden. Detta har fått effekten att 
t.ex. byrå 3 undviker branscher som har mycket kontanthantering för att slippa problem som 
kan göra att de kan bli granskade och bestraffade av disciplinnämnden. 

5.3.2 Normativa isomorfin 
Den normativa isomorfins påverkan innebär att organisationen anpassar sig på grund av 
kulturella förväntningar (Hatch, 2002; Chiang, 2010; DiMaggio & Powell, 1983). Vilka 
normativa krafter är det som påverkar byråerna att efterlikna varandra?  

Alla revisorerna utom B säger att de påverkas av branschorganisationen FAR. A säger till och 
med att FAR är en normgivare angående anmälningsplikten för byråerna. Revisorerna anser 
att FAR har hög kompetens och är kunniga genom sin medlemsservice så erbjuder FAR 
jurister som hanterar många fall rörande anmälningsplikten. De ger ut rekommendationer, 
uttalanden och kurser angående anmälningsplikten. FAR ger ut artiklar via sin tidskrift Balans 
som också verkar ha en effekt hos revisorerna, men den påverkan verkar inte alls lika stark 
som FAR:s rekommendationer och uttalanden. Eftersom revisorerna inte alltid tar del av 
Balans artiklar. Alla revisorer utom B tar till sig vad FAR säger och implementerar detta i sitt 
arbete. FAR:s jurister skulle användas av alla byråer vid fall som aktualiserar 
anmälningsplikten. Revisorerna uttrycker också att de vill påverkas av FAR. K säger att FAR 
ser vad byråerna ute i landet gör och tar till sig detta och ger ut rekommendationer och 
uttalanden utefter detta. Byråerna verkar drivas efter att leva upp till normerna som skapats av 
FAR. Deras rekommendationer, uttalanden, artiklar och kurser skapar en professionell norm 
hur revisorn ska gå tillväga vid ett fall som aktualiserar anmälningsplikten. Enligt K vägleder 
FAR:s rekommendationer och uttalanden tydligt byråerna i hur de ska agera, vilka steg de ska 
ta och när de ska vidta dessa steg. FAR:s jurister verkar ha ersatt de stora revisionsbyråernas 
forensic experter för de mindre revisionsbyråerna. C anser att de mindre byråerna inte förlorar 
något gentemot de större byråerna som har forensic avdelningar, då de får lika bra hjälp via 
FAR:s jurister. De råd FAR:s jurister ger påverkar byråerna i stor grad hur de väljer att gå 
vidare med ett fall och hur de kommer agera nästa gång de ställs inför ett liknade fall.    

Alla revisorer har gått någon form av utbildning där anmälningsplikten tagits upp, som getts 
av FAR, skatteverket och EBM. De flesta av revisorerna uttrycker att de påverkas av de andra 
kursdeltagarna och detta i sin tur påverkar byrån. De beskriver att de under kurserna 
diskturerar olika fall och hör de hur andra byråer hanterar anmälningsplikten. De diskuterar 
med andra kursdeltagare i hur de tänker kring olika fall och ser därigenom när och vilka steg 
de vidtar. B och K uttrycker att det främst är kursledarna som påverkar genom att de styr 
kursen och visar deltagarna hur de ska hantera anmälningsplikten. Genom att kursledarna 
håller kursen för flera revisor påverkas flera byråer att hantera anmälningsplikten på ett 
liknade sätt. C säger att de som deltar i kurserna skapar ett gemensamt sätt att hantera 
anmälningsplikten på. Kurser från skatteverket och EBM har försökt avdramatisera och sälja 
in plikten hos revisorerna, för att påverka revisorerna att anamma deras syn på denna. De 
visar även vilka sorters anmälningar de vill ha in och vad de vill ha ut av plikten. Revisorerna 
som går dessa kurser påverkas av kursdeltagare och kursledare hur de ser på 
anmälningsplikten. De skapar gemensamma normer hur de ska agera i olika fall rörande 
anmälningsplikten, samt när, hur och vilka steg som ska vidtas.  
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Myndigheterna och åklagarna skapar normer för hur revisorerna ska agera vid fall som 
aktualiserar anmälningsplikten. De flesta av revisorerna anser att de blivit påverkade av hur 
myndigheterna och åklagarna hanterar anmälningarna. Vissa av revisorerna anser till och med 
att myndigheterna inte lever upp till sitt ansvar på grund resurs- och kompetensbrister. C 
berättar om kollegor som anmält klara fall men där det ändå inte blivit något åtal, där C anser 
att åklagaren inte haft tillräcklig kompetens för att driva fallet till åtal. Vissa av revisorerna 
har tagit steget i hanteringen att kontakta åklagare för att höra för sig om fallen, huruvida de 
ska anmälas eller ej om det kommer leda till något. C vidtog detta rörande försent inlämnad 
årsredovisning och fick då svaret att det inte kommer leda till ett åtal. Genom detta visar 
myndigheterna och åklagaren vilka förväntningar och krav de har på revisorn. När revisorn 
ser att försent inlämnade årsredovisningar inte leder till åtal kommer de inte heller att anmäla 
detta nästa gång det sker.  

Skatteverkets skatterevisioner kan också ha en påverkan på byråerna, då revisorerna ser vad 
de granskar och tar med sig detta till sitt eget arbete. C och D nämner att de granskar sig själv 
efter något sådant och om de gjort rätt i andra fall. De säger ytterligare att myndigheterna inte 
alltid förstår vad deras lagar leder till, de anser att vissa lagar som penningtvättslagen som 
ingår i anmälningsplikten är onödig för vissa mindre bolag. Men ändå måste de granska om 
det förekommer penningtvätt i alla mindre bolag. Om revisorerna anser detta kan det få en 
effekt att de inte lever upp till lagarna och reglerna som myndigheterna sätter upp. Eftersom 
de kan anse att myndigheterna inte vet vad de gör. När revisorerna ser att myndigheterna och 
åklagaren inte lever upp till sitt ansvar skapar det en norm bland revisorerna att det inte är 
någon idé att anmäla, om det inte gäller grövre brott och solklara fall.  

Alla revisorer kontaktar oftast externa kollegor vid ett fall som aktualiserar 
anmälningsplikten. De tar kontakt med kollegor och diskuterar fallen med dessa och hör efter 
vad dessa skulle gjort i ett sådant fall. Vissa byråer samarbetar inofficiellt med andra byråer 
lokalt för att kunna få hjälp vid svårare fall. B och H:s byråer har haft möten med de andra 
lokala revisionsbyråerna, där de har diskuterat olika problem som t.ex. anmälningsplikten. 
Vid samarbetena, diskussionerna och mötena mellan de mindre byråerna, är det främst de 
mindre revisionsbyråerna som inspirerar, utbyter kunskaper och erfarenheter med varandra. 
Men revisorerna C, D och J har tidigare arbetat på någon av de större revisionsbyråerna och 
har därigenom sett hur de hanterar anmälningsplikten och hur deras rutiner ser ut. De borde 
därför indirekt hämtat inspiration av dessa rutiner och tagit med detta till sin nya byrå. Genom 
att revisorerna integrerar med andra revisorer från andra byråer skapar de gemensamma 
normer och standarder hur fall som aktualiserar anmälningsplikten ska hanteras.  

Vissa revisorer anser att skandaler haft en inverkan på hur de hanterar anmälningsplikten. A, 
B och H anser att företagsskandalerna gör revisorn mer uppmärksam på det revisorn underlåtit 
i skandalen. Som H säger ”Hela yrket handlar om rädslan för underlåtenhetssynder, har jag 
gjort tillräckligt, har jag tagit mitt ansvar”. Genom skandalerna ser revisorerna hur 
samhällets förväntningar är rörande revisorns ansvar i att upptäcka och rapportera ekonomisk 
brottslighet. Byråerna ser då hur de bör agera för att undgå en liknande skandal. E, F, G och K 
anser däremot att skandalerna inte har någon påverkan alls då dessa främst gäller finansbolag, 
vilket de inte har som klienter. För de byråer som påverkats verkar effekten vara kortvarig, då 
det bara är i fokus under en kort tid tills nästa skandal tar upp något annat. Samhället generellt 
och då främst allmänheten verkar inte påverka revisorerna i någon större grad, då revisorerna 
anser att förväntningar är felaktiga. Eftersom allmänheten enligt revisorerna inte vet vad 
revisorn gör, då de förväntar sig att revisorn ska hitta alla brott i granskningen. Detta gör att 
allmänhetens förväntningar inte verkar påverka byråerna att efterlikna varandra och att 
skandalerna kan ha en kortvarig effekt i att påverka byråerna att efterlikna varandra. 
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5.3.3 Mimetiska isomorfin 
Mimetiska isomorfins påverkan innebär att organisationen påverkas att anpassa sig för att den 
önskar att likna en annan organisation (Hatch, 2002; Chiang, 2010; DiMaggio & Powell, 
1983). Vilka mimetiska krafter gör att revisionsbyråerna efterliknar varandra? 

Alla revisorer känner osäkerhet kring anmälningsplikten, hur olika begrepp ska tolkas och vad 
som ska anmälas. Revisorerna vet inte vad begreppet ”kan misstänkas” innebär och vet då inte 
när anmälan ska ske. Detta gör att många mindre byråer ofta har ett informellt samarbete vid 
fall som t.ex. anmälningsplikten. Hanteringen av anmälningsplikten kommer att bli väldigt 
snarlik, då de vid fall som kan aktualisera plikten kontaktar varandra för att se om de varit 
med om något liknande och hur de då valde att hantera fallet. Detta leder till att de tar efter 
varandra. De kontaktar andra kollegor både internt och externt för att de inte har den rätt 
kompetensen för att hantera anmälningsplikten själva. Flera av revisorerna nämnde att de 
visste vilka externa kollegor som har lång erfarenhet och är duktiga som kan kontaktas för att 
få råd, samt att avgöra om det är något brott. J säger ”… det är ett tjänstefel att inte kontakta 
kollegor och t.ex. FAR:s jurister i sådana här fall, oavsett hur länge man arbetat och hur 
erfaren man än är”. Revisorerna tar in hur andra revisor från andra byråer hanterar fall som 
kan aktualisera anmälningsplikten och hur de tolkar begreppen. Revisorerna imiterar sedan 
varandra, vilket påverkar byråns rutiner och eventuella policys. Detta görs för att hantera den 
osäkerhet som finns kring anmälningsplikten. När lagen infördes kände vissa revisorer en viss 
osäkerhet, som de hanterade på olika sätt. A gick en kurs om hur anmälningsplikten hade 
påverkat revisorerna i Holland när de fick en liknande plikt, där hade anmälningsplikten inte 
påverkat revisionen nämnvärt, vilket minskade A:s osäkerhet. Andra revisorer kontaktade 
FAR:s jurister för att få information om plikten. Men störst lindring av osäkerhet var troligen 
kontakten med andra kollegor för att få råd hur de skulle hantera anmälningsplikten. Byråerna 
har då sett hur andra byråer hanterade anmälningsplikten och då härmat varandra för att 
minska sin osäkerhet rörande anmälningsplikten.  

De flesta byråerna kände en viss osäkerhet hur anmälningsplikten i praktiken ska hanteras. 
Byråerna verkar därför också ha ett liknade sätt att försöka undvika problemfall, för att då 
kunna sortera bort fall som kan aktualisera anmälningsplikten. De flesta tar bara in klienter 
som de har någon referens över. Antingen känner de personen, har den som klient i sin 
redovisningsbyrå eller via någon samarbetande redovisningsbyrå. Troligen är det liknade hos 
byråerna på grund av kontakten byråerna och revisorerna har sinsemellan.   

Att de försöker efterlikna varandra kan bero på att de är väldigt osäkra på hur 
anmälningsplikten ska hanteras. Dels har de svårt att bedöma misstankegraden och identifiera 
de olika brotten som aktualiserar anmälningsplikten. Detta skapar en stor osäkerhet vid 
hanteringen av anmälningsplikten, vilket gör att kontakt med kollegor både internt, externt 
och FAR:s jurister tas. Detta medför att de tenderar att efterlikna varandra.  

5.3.4 Koppling mellan isomorfierna 
Det kan finnas en koppling mellan den tvingande kraften revisorsnämnden och den normativa 
kraften FAR. Revisorsnämnden och FAR verkar ha ett aktivt samarbete, då FAR utför 
kvalitetskontroller hos sina medlemmar och skickar vidare informationen till 
revisorsnämnden. Om byråerna inte lever upp till sina åtaganden tar revisorsnämnden över 
ärendet, FAR har ett intresse av att själva utföra granskningen utan att blanda in 
revisorsnämnden. För att den tvingande kraften revisorsnämnden ska kunna utöva ett tvång i 
hur revisorerna ska hantera anmälningsplikten är de beroende av den normativa kraften FAR. 
Men FAR är ändå tvungen att leva upp till revisorsnämndens förväntningar för att behålla 
kontrollen över granskningen och FAR:s rekommendationer och uttalanden grundar sig bl.a. 
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på praxis från domstolar och revisorsnämnden. Den tvingande kraften och den normativa 
kraften är beroende av varandra för att påverka byråerna så att de efterliknar varandra.  

5.3.5 Hur ser kopplingen ut mellan anmälningsplikten och det faktiska arbetet? 
Anmälningsplikten är inget som revisorerna själva har valt, utan det är en uppgift som 
myndigheterna har ålagt dem. De flesta förstår varför uppgiften finns och varför den ligger på 
revisorns bord. Då de har tillgång till informationen om deras klienter, känner till 
verksamheten och utför en granskning av klienten och har då möjligheten att upptäcka och 
rapportera eventuella brott. Enligt B, D, F och J har de möjligheten att upptäcka eventuella 
brott och bör därför anmäla brotten. Om inte revisorerna gör detta när de ändå granskar 
informationen om bolaget och upptäcker felen kan det bli mycket större konsekvenser längre 
fram. Vilket kan leda till större skada för både klienten, intressenterna och byråerna. De 
revisorer som har denna inställning borde vara mer positiva till att praktisera plikten i deras 
arbete. A och E anser däremot att det är myndigheternas ansvar att upptäcka och rapportera in 
ekonomisk brottslighet. De ansåg att det inte är revisorns uppgift att vara myndigheternas 
förlängda arm, utan ansåg att de ska stödja klienten i dennes arbete. Vilket borde göra att de 
ser till klientens bästa om det skulle vara ett oklart fall där anmälningsplikten aktualiseras. E 
säger ”Man ska inte glömma bort vem som betalar, men de måste följa regelsystemet”. Detta 
kan göra att revisorerna inte vill praktisera anmälningsplikten då de ser till sitt och klientens 
bästa. Vissa av revisorerna anser att anmälningsplikten kan ha en väldigt positiv sida vid 
solklara fall, då revisorn nu har en möjlighet att anmäla brott som upptäcks under 
granskningen.  

Flera av revisorerna tog upp att de under vissa fall kunde se anmälan som meningslös då 
åklagaren oftast lägger ner fallen. Detta gör att klienten skadas i onödan samt att de inte kan 
sitta kvar som revisorer. Vilket kan leda till att revisorerna inte vill anmäla ett oklart fall, där 
de inte är säkra på att ett brott begåtts. Vissa var rädda för vad som skulle hända med dem 
efter anmälan, om denna inte leder till något var flera av revisorerna rädda för att bli stämda 
av klienten för den skada som orsakats på grund av anmälan. Revisorerna anser att 
myndigheterna är otydliga över vad som ska anmälas och till vilken grad misstanken ska 
utgöra. Ingen av revisorerna kunde precisera vad graden ”kan misstänkas” innebar, detta gör 
att de inte har kunskapen och veta när de ska anmäla ett brott. Då kan de inte praktisera 
anmälningsplikten i praktiken och rädslan för efterspelet av anmälan kan göra att de inte vill 
anmäla brott som är oklara. 

Alla revisorer utom C ansåg att ”kan misstänkas” var en för låg grad vid en anmälan. Detta på 
grund av att de ansåg att det var viktigt att vara säkra på att ett brott begåtts och om en 
anmälan sker kommer det att skada klienten. De flesta ansåg att misstankegraden borde ligga 
på ”skälig misstanke” eller ”sannolika skäl”, då de vill ha mer kött på benen innan en anmälan 
sker, samt att anmälan inte ska läggas ner lika lätt. Med denna inställning borde det 
automatiskt bli att de hamnar på någon av dessa grader av skalan. Vilket gör att deras 
inställning påverkar hur de väljer att hantera anmälningsplikten och att de förmodligen 
kommer lägga misstankegraden högre än vad lagen säger. C ansåg dock att graden var bra för 
att den möjliggjorde att de kunde lämna över ärendet till åklagare, så att denne kan ta över i 
ett tidigt skede. Annars skulle revisorerna enligt C få problem då de saknar den rätta 
kompetensen för att utreda fallet. Denna inställning borde kunna bidra till att C praktiserar 
plikten enligt lagen.  

Revisorerna tror inte att de flesta av deras klienterna känner till anmälningsplikten. Bara en av 
byråerna informerar aktivt alla sina klienter om plikten, resten informerar bara vissa klienter. 
Detta på grund av att de inte vill misstänkliggöra klienten, tidsbrist och att anmälningsplikten 
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inte aktualiseras i de flesta av fallen. Att de inte informerar alla sina klienter om 
anmälningsplikten utan bara när klienten är nära att aktualisera anmälningsplikten gör att 
anmälningsplikten inte praktiseras av revisorerna, då de inte ens informerar klienten om 
risken att denne kan anmäla klienten om ekonomisk brottslighet begås.  

Ingen av revisorerna som deltog i vår studie ansåg sig ha tillräcklig juridisk kompetens för att 
kunna identifiera de olika brott som kan aktualisera anmälningsplikten. De brott revisorerna 
hade koll på var bokföringsbrott och skattebrott, övriga brott som aktualiserar plikten skulle 
de ha svårt att identifiera. Detta gör det svårt för revisorerna att tillämpa anmälningsplikten 
om det rör något av de andra brotten som aktualiserar anmälningsplikten. Endast A hade gått 
en särskild kurs för att kunna identifiera de olika brotten, men ansåg trots detta att han 
saknade den rätta kompetensen för att kunna identifiera brotten. Det var ingen av de övriga 
revisorerna som gått någon särskild kurs för att kunna hantera anmälningsplikten. Dock hade 
de gått kurser där ämnet tagits upp som en del. Inte någon av revisorerna prioriterade att gå 
kurser om anmälningsplikten, då det fanns viktigare saker att ha koll på. Samt att 
anmälningsplikten inte är någon stor del i deras arbete, detta var det flera som sa flera gånger 
under intervjuerna. Trots att alla utom två ansåg och förstod att anmälningsplikten tillhörde 
revisorns uppgifter var det ingen som såg det som någon stor del i arbete. Stöter de på 
problemet kan de inhämta kunskap från kollegor internt, externt och från FAR. Hur ska de 
kunna inhämta kunskap från t.ex. FAR om de stöter på ett fall som kan aktualisera 
anmälningsplikten om de inte kan identifiera brotten som aktualiserar denna? För om de inte 
kan identifiera att ett brott kan ha begåtts vet de inte när de ska kontakta kollegor och FAR för 
att få hjälp. Att de inte anser att detta är något som de bör prioritera att utbilda sig inom och 
att de flesta revisorerna påpekade flera gånger att det inte var någon stor del i deras arbete, gör 
att plikten till större delenkan ses som löst kopplad till deras faktiska arbete.  

5.4 Likheter i hanteringen 
Det var bara två byråer som hade en policy för hur de ska hantera fall som aktualiserar 
anmälningsplikten. Men de andra byråerna hade klara rutiner hur de skulle hantera fall som 
aktualiserar denna. Alla byråerna vidtar stegen: kontakta interna och externa kollegor, 
klienten, FAR:s jurister, jurist och anmäla. Vissa av byråerna vidtar även stegen: kontakta 
åklagare, ringa EBM:s anonyma telefonlinje och kontakta kursledare. Alla byråer börjar 
antigen med att kontakta kollegor eller klienten som första steg. Men sedan vidtar byråerna 
stegen i olika följd. Vissa steg vidtas inte av alla byråer men dessa steg är inga större 
skillnader utan det är bara små skillnader. Men stegen som revisorerna berättar om kan 
komma i olika ordning beroende på fall och situation. De mindre revisionsbyråerna vi 
undersökt verkar hantera anmälningsplikten på ett liknade sätt.   

5.5 Sammankoppling mellan agentteorin och isomorfierna  
I både agentteorin och isomorfierna har vi sett att revisorsnämnden och myndigheternas 
hantering av anmälningarna påverkar revisorerna. Vissa upplever att myndigheterna inte lever 
upp till sitt ansvar när de tar över anmälningarna och lägger ner dem. Detta påverkar 
revisorerna i relationen där denne är agent och byrån inom den normativa isomorfin. 
Revisorsnämnden påverkar i revisorn i relationen där denne är agent och byrån i den 
tvingande isomorfin. Detta betyder att både dessa krafter har en stark inverkan på hur de 
väljer att hantera anmälningsplikten. De påverkar både byrån i stort och den enskilda revisorn 
i hanteringen av anmälningsplikten.   
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5.6 Sammanfattning 
Agentteorin Isomorfierna Koppling till det faktiska 

arbetet 
Koppling mellan 
teorierna 

Som oberoende granskare 
*Revisorn ska säkerställa 
agentens redovisning för 
principalen. 
*Osäkerheten kring gränsen 
mellan tystnadsplikten och 
anmälningsplikten kan gynna 
agenten. 
*Revisorn lär känna agenten 
under uppdraget och känner 
för denne. 
*Revisorerna vill vara helt 
säkra på att ett brott begåtts 
innan anmälan sker. 
*Den rådgivande rollen verkar 
ta överhand vid 
anmälningsplikten, då de ger 
väldigt mycket råd till 
klienterna.  

Tvingande isomorfin 
*Anmälningsplikten är en 
lagstadgad skyldighet som 
revisorerna måste förhålla sig 
till. 
*Revisorsnämnden påverkar 
byråerna i stor utsträckning, då 
flera byråer lägger upp arbetet 
för att tillfredsställa nämnden. 
*Praxis från domstolar visar vad 
som förväntas av revisorerna.  

Koppling 
*Alla utom en ansåg att 
anmälningsplikten bör 
tillhöra revisorns uppgifter 
*Bra med anmälningsplikt 
vid solklara fall. 
 

*I agentteorin och den 
tvingande isomorfin 
påverkas 
revisorsnämnden både 
byrån och revisorn som 
agent till samhället.  
*Myndigheternas 
hantering av 
anmälningarna påverkar 
byrån via den normativa 
isomorfin och revisorns 
som agent till samhället. 
 
 

Som agent till samhället 
*Revisorn har ett 
informationsövertag rörande 
bolagen som granskas i 
förhållande till samhället 
därför fick de 
anmälningsplikten. 
*Samhället vill att alla brott 
som ”kan misstänkas” ska 
anmälas. Revisorerna vill vara 
säkra innan anmälan. 
*Vid anmälan av en klient 
måste revisorn avgå och 
förlorar då inkomster och 
klienten skadas, även om det 
visar sig att det inte begåtts 
något brott. 
*Revisorsnämnden har styrt 
revisorerna mot samhällets 
intresse. 
*Myndigheterna lever inte 
upp till sin del, rörande 
anmälningarna som görs. 

Normativa isomorfin 
* Byråerna tar aktivt del av 
FAR:s rekommendationer och 
uttalanden rörande 
anmälningsplikten och alla skulle 
använda sig av FAR:s jurister vid 
ett fall som aktualiserar 
anmälningsplikten. 
*Åklagare och myndigheternas 
hantering av fall som anmälts 
sätter en norm hos revisorerna. 
*Vissa anser att 
företagsskandaler där revisorn 
ifrågasatts påverkar dem att 
undvika samma misstag.  
*Kursledare visar hur olika fall 
skall hanteras. 
  

Otydlig koppling 
*Uttrycker att 
anmälningsplikten är en 
väldigt liten del av deras 
arbete. 
*Saknar 
juridiskkompetens, men 
anser inte det är något 
prioriterat. Då de kan 
inhämta denna utifrån. 
*Informerar inte sina 
klienter om plikten. 
*De tycker 
misstankegraden är för 
låg. 
*Rädslan för efterspelet av 
en anmälan. 
* Vill vara helt säkra på 
att ett brott begåtts innan 
anmälan sker. 
*Myndigheternas 
hantering av 
anmälningarna. 

 

 Mimetiska isomorfin 
*Alla känner osäkerhet kring 
hanteringen av 
anmälningsplikten. Därför 
kontaktar de kollegor både 
internt och externt, alla skulle 
kontakta FAR vilket leder till att 
de tenderar att likna varandra i 
hanteringen. 
*Alla byråer hade liknande sätt 
för att undvika problem fall som 
kan aktualisera plikten.  

  

 Koppling mellan isomorfierna 
*Tvingande kraften 
revisorsnämnden och normativa 
kraften FAR bidrar till att stärka 
varandras påverkan. 

  

Figur 5: Egen sammanfattande tabell över analyskapitlet.  
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6 Slutsats 
Vår problemfråga löd: Hur hanterar mindre revisionsbyråer anmälningsplikten utifrån 
lagstiftarens krav och om anmälningsplikten har någon koppling till deras faktiska arbete? 

Vi kommer besvara problemfrågan genom att lägga fram våra slutsatser under våra 
underfrågor nedan. 

• Hur går de mindre revisionsbyråerna tillväga vid fall som aktualiserar 
anmälningsplikten? 

Det var bara två byråer som hade en nedskriven policy hur de skulle hantera fall som 
aktualiserar anmälningsplikten. De andra byråerna hade rutiner inom byrån för hur revisorn 
ska hantera ett sådant fall. Alla byråerna vidtog liknande steg men i olika ordning, dock 
vidtog vissa av byråerna ytterligare steg som att kontakta åklagare för råd, ringa EBM:s 
anonyma telefonlinje och kontakta kursledare. Men dessa skillnader verkar mer vara 
nyansskillnader i hur de hanterar anmälningsplikten. Då stegen bara är ytterligare steg för att 
bättre underbygga anmälan. De flesta stegen revisorerna vidtar är för rådfrågning och att 
underbygga att det verkligen är ett brott. Det påvisar hur svårt byråerna och revisorerna har att 
hantera anmälningsplikten. Även om byråerna vidtar stegen i olika ordning och att vissa 
byråer vidtar ytterligare extrasteg anser vi att byråerna hanterar anmälningsplikten på ett 
liknade sätt. Då ordningen och extrastegen kan skilja sig från fall till fall och olika situationer.  

• Vad är det som påverkar revisorerna och de mindre revisionsbyråerna i hur de väljer 
att hantera anmälningsplikten?  

I de flesta fallen verkar revisorerna inte ha något problem att upprätthålla oberoendet 
gentemot ägarna och företagsledningen, då de beskriver att de flesta klienter inte försöker 
påverka dem. Klienterna verkar respektera att revisorn bestämmer över revisionen genom sitt 
kunskapsövertag och för att kunna behålla klientförhållandet. Men i vissa fall ser vi att 
revisorn kan låta sig påverkas av parterna vid oklara fall. När revisorn sitter för länge hos 
klienten börjar revisorn känna för denne och vill dennes bästa. Vissa av revisorerna känner 
också en osäkerhet vart gränsen mellan tystnadsplikten och anmälningsplikten går. Vid oklara 
fall kan dessa två aspekter påverka revisorn att undvika att anmäla. Revisorn vet inte när 
denne ska övergå från tystnadsplikt till anmälningsplikt och de vill undvika att skada sin 
klient. Detta kan göra att revisorn i sådana fall inte är oberoende utan mer påverkas av 
företagsledningen. De äldre revisorerna som är skolade i tystnadsplikten kan ha svårt att ta 
steget att anmäla. Deras sätt att arbeta är starkt influerat av tystnadsplikten och det kan därför 
vara svårt för dessa att anmäla. Detta kan gynna företagsledningen om revisorn undviker att 
anmäla vid oklara fall.  

Vid fall som aktualiserar anmälningsplikten verkar den rådgivanderollen ta överhanden 
gentemot kontrollrollen. Revisorerna ger flera uppmaningar, råd och håller klienten 
underrättade under hela processen, genom detta kan revisorns oberoende ifrågasättas. Flera av 
revisorerna uttrycker en rädsla för efterspelet till anmälan, vilka konsekvenserna blir om 
klienten frias. Då kan klienten försöka stämma revisorn och revisorn riskerar även andra 
replisarier utanför domstolen. Denna rädsla borde gynna företagsledningen då revisorn inte 
vågar anmäla ett brott vid oklara fall.  

Vid oklara fall verkar det vara svårare för revisorn att upprätthålla sitt oberoende. Faktorer 
som att revisorn suttit under en längre period, rädsla för efterspelet, oklarhet i 
gränsdragningen mellan tystnadsplikten och anmälningsplikten och att de är skolade i 
tystnadsplikten kan gynna företagsledningen. Då dessa faktorer kan få effekten att revisorn 
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undviker att anmäla bolaget. Revisorn kan vid oklara fall påverkas direkt och indirekt i sin 
hantering av anmälningsplikten.  

I relationen där revisorn är agent och samhället är principal finns det intressekonflikter då 
parterna vill olika saker. Samhället vill t.ex. att revisorn ska rapportera in alla misstankar om 
brott medan revisorn bara vill rapportera brott där det klart framgår att det föreligger ett brott. 
Samhället har använt revisorsnämnden för att driva revisorerna mot samhällets intressen. 
Revisorerna är tvungna att leva upp till revisorsnämndens krav för vad de anser att revisorerna 
ansvarar för rörande ekonomisk brottslighet. Om revisorn inte lever upp till nämndens krav 
kan revisorn riskera att förlora sitt godkännande eller auktorisation. Genom revisorsnämndens 
påverkan över revisorerna minskas intressekonflikterna mellan revisorn och samhället. 
Intresseklyftan kan dock öka då revisorerna upplever att myndigheterna inte lever upp till sitt 
ansvar, dåd e upplever att anmälningarna ofta läggs ner och inte utreds ordentligt på grund av 
kompetens- och resursbrister hos myndigheter och åklagare.  

Vissa av revisorerna säger även att åklagarna inte vill få in fall som faller in under ”kan 
misstänkas”, utan kräver mer underbyggda anmälningar. Den inställning revisorerna har 
angående att myndigheterna inte lever upp till sitt ansvar kan få effekten att revisorn inte 
anmäler fall som är oklara. Då kan intressekonflikterna mellan parterna öka, då samhället vill 
ha in alla brott som ”kan misstänkas” och revisorn anmäler inte fall som är oklara. 
Anmälningsplikten kan få effekten att förväntningsgapet ökar då samhället förväntar sig mer 
av revisorerna att de ska upptäcka och rapportera in ekonomisk brottslighet. De förväntar sig 
att revisorn aktivt ska arbeta med att leta efter brott. Anmälningsplikten kan få effekten att 
förväntningsgapet minskar då samhället får en tydligare insikt i vad revisorn ska utföra i sin 
revision. Klyftan kan även minskas genom att revisorn vill uppfylla mer än bara sina 
ekonomiska intressen, de vill arbeta för samhällets bästa. Detta kommer i uttrycket när de 
beskriver revisorns roll och revisionens syfte så är att de finns för intressenternas skull.  

I intervjuerna framgår det också att de arbetar för att uppfylla professionalismen i yrket då 
många revisorer säger att de inte får påverkas av andra faktor som inte de kan påverka själva. 
De måste utföra sina uppgifter som åligger dem. Det finns en informationsasymmetri där 
revisorn sitter inne på mer information om klienten än vad samhället innehar, båda parter är 
medvetna om detta. Även här kan revisorsnämnden användas som verktyg av samhället för att 
kontrollera att revisorerna gör det som åligger revisorn och att granskningarna utför korrekt.  

Det finns motstridiga intressen i relationen mellan revisorn och samhället. Revisorn påverkas i 
relationen i stor grad av revisorsnämnden som tvingar revisorn att arbeta åt samhällets vägnar. 
Samhället har styrt revisorn med hjälp av revisorsnämnden att arbeta mer med att upptäcka 
och rapportera in brott, revisorn vill även i vissa fall samhällets bästa och leva upp till yrkets 
professionalism. Men revisorernas inställning att myndigheterna inte tar hand om 
anmälningarna korrekt gör att de undviker att anmäla brott som inte leder till åtal, dessa 
faktorer påverkar hanteringen av anmälningsplikten.  

I den tvingande isomorfin har lagstiftarna gett revisorn anmälningsplikten. Revisorn och 
byråerna är tvungna att förhålla sig till plikten, dock säger lagen inget om hur byråerna ska 
hantera anmälningsplikten. Revisorsnämnden verkar ha störts påverkan hos byråerna inom 
den tvingande kraften. Byråerna tar till sig revisorsnämndens olika disciplinfall och ser vad 
revisorn ansvarar för kring anmälningsplikten. Revisorsnämnden påverkar byråerna då de ger 
ut branschpraxis och kan bestraffa revisorerna genom att dra tillbaka deras godkännande eller 
auktorisation om de inte uppfyller nämndens krav.  
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I den normativa isomorfin har branschorganisationen FAR stor makt över byråerna, då alla 
utom en revisor anser att byrån har påverkats av FAR. Alla byråerna använder sig av FAR:s 
jurister vid fall som aktualiserar anmälningsplikten. Deras uttalanden, rekommendationer och 
artiklar skapar professionella normer för hur byråerna ska hantera anmälningsplikten. När 
revisorerna integrerar med andra revisorer i andra byråer skapar de gemensamma normer och 
standarder för hur fall som aktualiserar anmälningsplikten ska hanteras. Eftersom de 
samarbetar med varandra kring svåra fall och ger varandra råd och tips. Inspirerar de varandra 
och skapar gemensamma normer. Samma sak händer vid kurser där kursdeltagarna och 
kursledarna skapar gemensamma sätt att hantera fall som aktualiserar anmälningsplikten. I 
dessa möten mellan revisorerna i samtal eller kurser skapar de ett gemensamt mönster för 
vilka steg som ska tas i fallen, när stegen ska tas och hur stegen ska tas. Även åklagarnas och 
myndigheternas sätt att hantera anmälningar påverkar revisorerna i byråerna. När de ser hur 
anmälningarna läggs ner och inte utreds ordentligt får de en inblick i vad åklagarna och 
myndigheterna vill ha för anmälningar. Revisorerna kommer inte anmäla ett sådant fall igen 
om de känner att anmälningen inte kommer leda någon vart. Det kan skapa en professionell 
norm bland revisorerna att det inte är någon idé att anmäla efter graden ”kan misstänkas”, då 
dessa anmälningar inte leder någonstans. Normen hos revisorerna idag verkar vara att anmäla 
fall med en högre misstankegrad.  

Revisorerna i byråerna verkar känna en osäkerhet kring lagen om anmälningsplikt och vissa 
av begreppen som t.ex. ”kan misstänkas”. De vet inte hur lagen eller begreppen ska tolkas och 
vet då inte heller hur den ska praktiseras. Denna osäkerhet kan vara en stor bidragande orsak 
till att byråerna har stort utbyte mellan varandra och därmed gör att de hanterar 
anmälningsplikten och granskningen av klienterna på liknande sätt.  

Vi har sett att den tvingande isomorfin revisorsnämnden och normativa isomorfin FAR har ett 
starkt beroende av varandra för att kunna påverka byråerna att efterlikna varandra. Byråerna 
är tvungna enligt lag att förhålla sig till anmälningsplikten och revisorsnämndens 
disciplinnämnd utövar en tvingande kraft att revisorerna måste leva upp till nämndens syn på 
revisorns ansvar angående anmälningsplikten. Byråernas och revisorernas samarbeten mellan 
varandra i möten och kurser gör att de skapar gemensamma professionella normer hur de ska 
hantera anmälningsplikten. Genom FAR får de tydliga riktlinjer hur de ska hantera 
anmälningsplikten. De ser åklagarnas och myndigheternas förväntningar i hur de hanterar 
anmälningarna och kommer därför anmäla efter dessa förväntningar. Osäkerheten byråerna 
känner för lagen och begreppen gör att de samarbetar med varandra för att utbyta kunskaper 
och erfarenheter. Alla dessa komponenter gör att byråerna tenderar att efterlikna varandra och 
ha ett liknade sätt att hantera anmälningsplikten.  

Vi har i studien sett en koppling mellan agentteorin och isomorfierna, där revisorsnämnden 
och myndigheternas hantering av anmälningsplikten påverkar revisorerna. Detta påvisar hur 
stor inverkan dessa båda krafter har i hantering av anmälningsplikten. Då de påverkar byråns 
policys och rutiner och revisorns faktiska utövning av anmälningsplikten. Dessa krafter 
påverkar hela spektret runt anmälningsplikten. 

• Hur ser kopplingen ut mellan anmälningsplikten och det faktiska arbetet? 

Under intervjuerna beskrev revisorerna en rädsla för efterspelet av anmälan, då de var rädda 
för att själva bli stämda av klienten om denne skulle bli friad. En av revisorerna beskrev att 
denne var rädd för vad som kunde hända utanför domstolen, där klienten kan utöva andra 
repressalier mot revisorn. Många av revisorerna ansåg att myndigheterna inte levde upp till 
sitt ansvar, då många av revisorernas anmälningar inte leder till något åtal på grund av 
kompetens- och resursbrister. Ingen av revisorerna anser sig inneha tillräcklig juridisk 
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kompetens för att kunna hantera anmälningsplikten, de beskriver problemet med att 
identifiera brotten som aktualiserar anmälningsplikten. Det revisorerna anser sig kunna 
identifiera är endast skattebrotten och bokföringsbrotten. Eftersom revisorerna inte kan 
identifiera flertalet av brotten som plikten aktualiserar, kan de inte veta när de ska kontakta 
kollegor eller FAR:s jurister för att kunna få råd och gå vidare för att eventuellt anmäla 
brottet. Därmed riskerar flera brott gå omärkta förbi och fortgå. Många av revisorerna 
uttrycker också att plikten inte är någon stor del av deras arbete. Vilket även syns tydligt då 
ingen av revisorerna anser att det är något prioriterat att utbilda sig inom, för att kunna hantera 
anmälningsplikten. De flesta av revisorerna har en förståelse att de har anmälningsplikten, då 
de anser att revisorn är den enda som kan utföra plikten. Vissa av revisorerna uttrycker det 
positiva med anmälningsplikten, då de har getts möjligheten att anmäla solklara fall som de 
upptäcker i sin granskning.  

Sammantaget anser vi att anmälningsplikten till stor del är löst kopplad till revisorernas 
faktiska arbete. Då de inte kan identifiera de flesta av brotten som aktualiseras inom 
anmälningsplikten och att revisorn anser att anmälningsplikten inte är någon stor del av deras 
arbete. Detta kan göra att anmälningsplikten riskeras gå oanvänd av revisorerna, då de inte 
fokuserar på anmälningsplikten under arbetet då denne prioriterar andra saker istället och 
lägger fokus på detta i sitt arbete. Genom detta riskerar brotten att gå oupptäckta. Men om 
brotten upptäcks kan revisorn dra sig från att anmäla då denne är rädd för vilka konsekvenser 
anmälan kan få för revisorn själv. Denna rädsla revisorerna har bör få en hämmande effekt 
rörande anmälningsplikten och speciellt vid oklara fall. Revisorn vågar inte vidta en anmälan 
för att inte riskera bli stämd eller riskera andra hot utanför domstolen. Att revisorerna har 
inställningen att myndigheterna inte lever upp till sitt ansvar kan få effekten att de undviker 
att anmäla då anmälningar inte leder någonstans. Som sagt anser vi att anmälningsplikten till 
större delen är löst kopplad, men till viss del kan den vara kopplad, då revisorn kan identifiera 
bokföringsbrotten och skattebrotten. De flesta av revisorerna beskriver också att de förstår 
varför de har denna uppgift och att vissa av revisorerna upplever plikten som något positivt 
vid solklara fall. Vid solklara fall över skattebrott och bokföringsbrott kan revisorn praktisera 
plikten i sitt arbete.  

6.1 Studiens resultat i relation till tidigare studier 
Bakar, Rahman och Rashid (2005) tog upp problem för de mindre revisionsbyråerna att 
upprätthålla oberoendet mot sina klienter. Detta har bekräftats av vår studie, där vi sett att 
revisorerna haft problem att vara oberoende. Eftersom revisorerna sitter för länge hos sina 
klienter, rådgivande rollen får ett övertaget och de vet inte när de ska gå över till 
anmälningsplikten.   

Larsson, Ljunggren och Peterson (2002) tar upp problemet att revisorer saknar rätt juridisk 
utbildning för att kunna göra rätt straffrättsliga bedömningar vid misstanke om brott. Vår 
studie bekräftar detta då alla våra respondenter anser de saknar rätt juridisk utbildning för att 
kunna hantera anmälningsplikten. Detta har påvisat att anmälningsplikten till större delen är 
löst kopplad till revisorns faktiska arbete. 

Larsson (2004) tar upp problemet vad rekvisitet ”kan misstänkas” innebär, vår studie har 
bekräftat detta då ingen av revisorerna kunde precisera vad graden innebar. Detta gjorde att 
vissa av revisorerna hade problem vid oklara fall att veta när de skulle gå vidare från 
tystnadsplikten till anmälningsplikten. Revisorerna hade därför svårt att praktisera plikten och 
detta bidrog till att plikten till större delen vara löst kopplad till deras arbete. De flesta av 
respondenterna la misstankegraden på högre nivå än vad lagen preciserar. Osäkerheten i 
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graden gjorde även att byråerna och revisorerna hade en kontakt sinsemellan och efterliknade 
varandra.  

6.2 Uppsatsens bidrag 
Uppsatsens bidrag är att skapa en förståelse hur de mindre revisionsbyråerna hanterar 
anmälningsplikten och om anmälningsplikten har någon koppling till deras faktiska arbete.  
De mindre revisionsbyråerna kan dra nytta av uppsatsens resultat genom att se hur andra 
byråer hanterar anmälningsplikten och därmed få inspiration och nya idéer till sin egen 
policys eller rutiner. 

Studien bidrar även på det teoretiska planet med att påvisa hur komplex påverkan inom 
anmälningsplikten är. Revisorerna och byråerna påverkas av en mängd faktorer, som även 
fick en starkare effekt om de sammanflätades. Vi studerade revisorn ur två relationer och såg 
där en mängd olika faktor som spelade in i hur revisorn väljer att hantera anmälningsplikten. 
Allt från relationer till klienten och myndigheternas hantering av anmälningarna påverkade 
revisorn. Detsamma kan sägas avseende påverkan hos byråerna där allt från kontakter med 
kollegor till praxis inom området påverkade. Vi hittade faktorer som både påverkade revisorn 
och byrån, ett bidrag som kan vara viktigt för forskningsvärlden, då andra forskare kan gå på 
djupet i varje avskild faktor för att nå en djupare förståelse kring anmälningsplikten.  

6.3 Förslag till vidare forskning 
Förslag till vidare forskning är att utföra en liknande studie fast med en kvantitativ metod. 
Detta för att kunna nå ut till fler respondenter och kunna göra studiens resultat mer 
generaliserbara. 

Det skulle vara intressant att utföra en liknande studie fast med experiment som metod. Där 
kan vi ge revisorerna olika fall, se hur de hanterar fallen och tänker kring fallen.  
Studien kunde utförts med andra teorier som t.ex. moral och etiska teorier för att undersöka 
hur dessa påverkar revisorn i hur denne väljer att hantera anmälningsplikten. Det skulle vara 
intressant att studera hur olika parter ser på anmälningsplikten och deras inställning till denna, 
parterna kan t.ex. vara åklagare, EBM och FAR. 

Ett annat förslag är att utföra en studie för att se hur revisorsnämnden påverkar revisionen hos 
revisorn. Det skulle vara intressant att se vad nämnden påverkar förutom anmälningsplikten, 
vilken påverkan de har på andra områden inom revisionen.  
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Bilagor 

Bilaga 1  

Daniel Lundbergs reflektioner 
Under kursen extern redovisning III fick vi en introduktion om revisionen och revisorn. I 
avsnittet om revisionen och revisorn fick vi en inblick i anmälningsplikten. 
Anmälningsplikten fann vi intressant och tyckte det var bra ide att gå vidare och undersöka 
plikten i ett fördjupat arbete. Under kursen extern redovisning IV fick vi en 
inlämningsuppgift där vi skulle utföra ett inledningskapitel till en C-uppsats. Genom 
uppgiften fick vi chansen att testa om ett arbete om anmälningsplikten var genomförbart och 
vad inom anmälningsplikten arbetet skulle handla om. Genom kursens uppgift lärde vi oss att 
konstruera ett bra inledningskapitel och hur vi skulle söka efter vetenskapliga artiklar och 
andra källor. Denna kunskap vi inhämtade var av stor betydelse till att vi kunde utföra en bra 
uppsats.  

Under vår utbildning har kurserna oftast haft ett grupparbete eller individuellt arbete. Genom 
grupparbetena har vi fått grundläggande kunskaper i hur vi ska kommunicera med varandra 
och hur arbetet ska läggas upp för att nå bästa resultat. Men kunskaperna som vi tog med oss 
till arbetet var inte tillräckliga för att kunna utföra ett examensarbete. Utan stor hjälp från 
metodkurs och handledare skulle uppsatsen aldrig kunnat genomföras. Arbetena till tidigare 
kurser borde haft en högre svårighetsgrad så vi var bättre förbereda inför examensarbetet. Jag 
hade tur att få en partner som delade min målsättning för arbetet. Detta underlättade då vi 
båda var överens om hur mycket tid vi skulle lägga ner i arbetet. Ingen har heller haft 
problem med att börja arbeta tidigt på morgonen. Vi har haft ett bra och konstruktivt 
samarbete under arbetsprocessen. Detta har gjort att arbetet kunnat flyta på utan större 
meningsskiljaktigheter. Dock skulle det varit bra om vi tänkt olika för att kunna stärka upp 
arbetet. Processen har flutit på bra under arbetes gång, men under vissa perioder har det varit 
tufft mentalt att orka med.  

Som sagt har vi fått stöd och feedback både från handledare och metodkurs. Detta stöd var 
helt avgörande för att ro arbetet i land. Vi har via de båda fått råd och kritik över alla delar i 
arbetet och därmed kunna förbättra dessa utifrån kritiken. Kursen har gett oss mer kunskap 
utöver arbetet, då vi fått inblick i flera metod- och forskningsstrategier.  

Jag insåg också under arbetets gång hur mycket jag lärde mig om anmälningsplikten. Detta 
märkes tydligt under intervjuerna, då jag lärde mig något efter varje intervju så nästa intervju 
blev bättre, intervjuerna blev lättare att genomföra allt eftersom. Jag utvecklade mina 
förmågor i analysering och att komma fram till slutsatser. De växte fram under processen. 
Arbetet krävde också inhämtade av källor. Detta gjorde att jag var tvungen att lära mig att 
vara källkritisk och att sortera bort det som inte är relevant. Jag anser att jag både blivit bättre 
på att vara källkritisk och att sortera bort det irrelevanta. 

Arbetet och processen har möjliggjort att jag lärt mig hur forskningen bedrivs. Arbetet har 
gett mig en stor inblick i anmälningsplikten och teorierna som använts i arbetet. Jag har insett 
vilka faktorer som påverkar byrån och den enskilda revisorn i sin hantering av 
anmälningsplikten. Även hur revisorn praktiserar anmälningsplikten. Jag har blivit tryggare 
och säkrare i att prata inför grupp. Jag skulle vilja avsluta med att jag är nöjd med vårt arbete. 
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Nicklas Johanssons reflektioner 
Jag kom i kontakt med anmälningsplikten under kursen associationsrätt, som tog upp 
revisorns roll i ett aktiebolag och vilka skyldigheter denne har. Denna tog upp revisorns 
anmälningsplikt och tystnadsplikt, vilket jag såg som ett intressant ämne med en problematik 
där revisorn betalas av klienten och där denne ska anmäla klienten vid upptäckt av 
ekonomiska brott. Ämnet togs även upp i externredovisning III där vi hade en revisor från 
PWC som föreläste om revision, vi diskuterade ämnet med henne och fick hennes syn på 
detta. Hon hjälpte oss vidare med att få en kontakt med en av PWC:s forensic experter som vi 
diskuterade ämnet med. Vi fick en väldigt bra inblick i problematiken kring 
anmälningsplikten under diskussionen med experten, vilket gjorde att vi valde att skriva en 
uppsats om ämnet. Vi fick möjligheten i externredovisning IV att testa ämnet då vi skulle 
skriva en inledning till en C-uppsats. Detta var väldigt bra då vi kunde testa idén om denna 
var genomförbar, samt att vi fick en inblick i hur det skulle vara att skriva ett examensarbete. 
 
Vi har under utbildningens gång gjort ett flertal grupparbeten vilket lärt mig hur det fungerar 
att arbeta i grupp. Jag och Daniel har arbetat tillsammans under ett flertal av dessa 
grupparbeten och visste då vad den andre gick för. Vi har haft samma mål med arbetet och 
delat liknande filosofi hur ett arbete skall genomförs, detta gjorde att det kändes naturligt för 
mig att arbeta med Daniel även på examensarbetet. Processen med arbetet har flutit på utan 
några större problem och meningsskiljaktigheter, vilket jag tror beror på att vi har funkat bra 
ihop, och att vi redan tidigt visste vad vi ville skriva om. Jag tror att planeringen av arbetet 
spelat en stor roll då vi hela tiden försökt ligga ett steg före metodkursen. Detta för att kunna 
ha en inblick i det som gicks igenom och kunna jämföra med det vi skrivit för att kunna 
förbättra våra delar i efterhand.  

Parallellt med examensarbetet läste vi kursen ”företagsekonomisk metod, teori och praktisk 
tillämpning” vilket har varit ett väldigt stort stöd i arbetet. Kursen har tagit upp hur vi skall 
skriva de olika kapitlen i examensarbetet, samt vilka olika forskningsstrategier och designer 
som kan användas. Detta har gjort att jag fått en inblick i hur andra forskningsmetoder kan 
användas. Samt att vi har kunnat bekräfta de strategier och metoder vi valt att användas oss 
av kan lämpa sig för vårt syfte och problemformulering. Vi har fått möjlighet att lämna in 
våra delar av examensarbetet och fått feedback på dessa, detta gjorde att vi kunde reflektera 
över det vi skrivit och fundera på om vissa delar behövts kompletteras. Vilket gjort att vi haft 
möjlighet att under arbetets gång förbättra uppsatsens olika delar. Vi har även fått ett bra stöd 
av vår handledare Marianne Kullenwall som gett oss bra råd hur vi bör gå till väga. 
 
De kunskaper jag hade inom ämnet anmälningsplikten när arbetet började har jag fått 
komplettera med dels böcker, artiklar samt tidigare studier i ämnet. Jag har blivit bättre på att 
bortse från irrelevant information, göra analyser av empirin med hjälp av olika teorier, samt 
att dra slutsatser av detta. Jag har lärt mig mycket under intervjuerna med de revisorer som vi 
fick äran att intervjua, dels hur jag kan tolka olika svar där de i början svarat på en fråga på 
ett sätt och senare under intervjun motsagt detta.  
 
Jag har lärt mig hur en vetenskaplig studie kan genomföras. Jag har fått en förståelse hur 
anmälningsplikten påverkat revisorerna som deltagit i studien, samt fått en inblick i vilka 
faktorer det är som påverkat dem. 
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Arbetsfördelning 
Vi har utfört arbetet i Skövdes högskolas lokaler. Normala arbetsveckor har vi arbetat måndag 
till torsdag kl. 08.00-15.00. Fredag kl. 08.00-12.00. Förutom då vi haft schemalagda 
aktiviteter. Arbetet påbörjades med att vi sökte efter vetenskapliga artiklar och annan relevant 
information.  

De flesta av arbetsuppgifterna har vi inte delat upp under arbetets gång, förutom vid 
intervjuerna. Vi har utfört skrivandet mestadels på samma dator. Vi har alltinerat mellan vem 
som skriver. Men Daniel har utfört det mesta av skrivandet och Nicklas har haft fokus på 
stavningar och meningsuppbyggnad. Båda har sökt efter artiklar och annan information under 
arbetsgången. Under intervjuerna delade vi upp arbetsuppgifterna där Nicklas ställde frågorna 
till revisorerna, medan Daniel antecknade. Detta gjordes då Daniel är väldigt snabb på att 
skriva och anteckna. Samt att det skulle bli lättare med de olika rollerna för oss. Då vi kom in 
i rollerna efter ett par intervjuer. Det blev enklare då en av oss kunde lyssna mer aktivt och 
den andre antecknade. Detta gjorde att det blev mer flyt i intervjun då en fokuserade på att 
anteckna och den andre på respondenten. Vi hade båda ansvar för att alla frågor vi ville ha 
svar på besvarades, samt vid behov be intervjupersonen utveckla eller förtydliga sina svar. 
Efter varje intervju hjälptes vi åt att sammanställa intervjumaterialet i ett enskilt dokument 
genom att gå igenom anteckningarna och lyssna igenom det inspelade materialet från 
intervjuerna. Efter alla intervjuer satte vi oss ner med alla sammanställningar från intervjuerna 
och gjorde en tematisering av de olika områdena intervjun berörde. Detta gjordes då vi fått 
liknande svar under de flesta intervjuerna och det skulle bli långtradigt för läsaren om vi inte 
tematiserat empirin.  

Efter att vi sammanställt intervjuerna i empirin började vi analysera. Analyserna kom fram 
genom gemensamma diskussioner. Där vi tillsammans kom överens och argumenterade våra 
åsikter. Detta för att kunna få fram väl underbyggda analyser. Slutsatsdelen togs fram under 
liknade former.  

I arbetsprocessen har vi kontinuerligt läst igenom arbetet för hitta förbättringar i arbetet och i 
svenskan. Vi satt tillsammans för att båda skulle vara överens om förändringarna och att 
tolkningarna vi gjort blev korrekta. Vi har upplevt att examensarbetet är en levande process. 
Då vi hela tiden fått in nya input till arbetet som gör att tidigare texter måste förändras och 
förbättras. Uppsatsens alla delar har hela tiden stöps om och förändrats under arbetsgång.   
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Bilaga 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FAR, 2006b).  FAR:s analysmodell för oberoende.  
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Bilaga 3 
De brott som aktualiserar revisorns anmälningsplikt är enligt ABL 42§ 1st 1p 9 kap 1,3, 6a, 
9§ och 10 kap 1, 3- 5 §§ samt 11 kap 1, 2, 4-5 §§ i brottsbalken (BrB). 42§ 1st 2p 2, 4-5, 10 § 
i skattebrottslagen. 

Brottsbalken (1962:700)  

9 kap. Om bedrägeri och annan oredlighet 

1 § Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär 
vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes 
för bedrägeri till fängelse i högst två år.  

För bedrägeri döms också den som genom att lämna oriktig eller ofullständig uppgift, genom att 
ändra i program eller upptagning eller på annat sätt olovligen påverkar resultatet av en automatisk 
informationsbehandling eller någon annan liknande automatisk process, så att det innebär vinning 
för gärningsmannen och skada för någon annan. Lag (1986:123). 

3 § Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grovt bedrägeri dömas till fängelse, lägst 
sex månader och högst sex år.  

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningsmannen missbrukat 
allmänt förtroende eller begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring eller om gärningen 
eljest varit av särskilt farlig art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada. 
Lag (1976:1139). 

6 a § Den som 

• 1. otillbörligen främjar möjligheterna för annan att tillgodogöra sig egendom som härrör 
från brottsligt förvärv eller värdet av sådan egendom, eller  

• 2. med uppsåt att dölja egendomens ursprung medverkar till att bortföra, överlåta, omsätta 
eller vidta annan sådan åtgärd med egendom som härrör från brottsligt förvärv  

döms för  penninghäleri till fängelse i högst två år.  

För penninghäleri döms också den som, i annat fall än som anges i första stycket, otillbörligen 
medverkar till att bortföra, överlåta, omsätta eller vidta annan sådan åtgärd med egendom, om 
åtgärden är ägnad att dölja att annan har berikat sig genom brottslig gärning.  

Är brott som anges i första eller andra stycket grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och 
högst sex år. Lag (1999:164). 

9 § Den som offentliggör eller eljest bland allmänheten sprider vilseledande uppgift för att 
påverka priset på vara, värdepapper eller annan egendom, döms för svindleri till fängelse i högst 
två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.  

Om någon, som medverkar vid bildande av aktiebolag eller annat företag eller på grund av sin 
ställning bör äga särskild kännedom om ett företag, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
offentliggör eller eljest bland allmänheten eller företagets intressenter sprider vilseledande uppgift 
ägnad att påverka bedömandet av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra 
skada, döms såsom i första stycket sägs.  
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Är brott, som i denna paragraf sägs, grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. 
Lag (1993:207). 

10 kap. Om förskingring, annan trolöshet och mutbrott 

1 § Om någon, som på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning fått 
egendom i besittning för annan med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för denna, 
genom att tillägna sig egendomen eller annorledes åsidosätter vad han har att iakttaga för att 
kunna fullgöra sin skyldighet, dömes, om gärningen innebär vinning för honom och skada för den 
berättigade, för förskingring till fängelse i högst två år. 

3 § Om brott som i 1 § sägs är att anse som grovt, skall för grov förskingring dömas till fängelse, 
lägst sex månader och högst sex år.  

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningsmannen missbrukat 
ansvarsfull ställning eller begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring eller om gärningen 
eljest varit av särskilt farlig art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada. 

4 § Den som, i annat fall än förut i detta kapitel är sagt, med egendom, som han har i besittning 
men vartill ägande- eller säkerhetsrätt är förbehållen eller tillförsäkrad eller eljest tillkommer 
annan, vidtager åtgärd varigenom egendomen frånhändes den andre eller denne annorledes 
berövas sin rätt, dömes för olovligt förfogande till böter eller fängelse i högst två år. 

5 § Om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan sköta 
ekonomisk angelägenhet eller självständigt handha kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka 
skötseln av sådan angelägenhet eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom 
skadar huvudmannen, döms han för trolöshet mot huvudman till böter eller fängelse i högst två år. 
Vad som har sagts nu gäller inte, om gärningen är belagd med straff enligt 1-3 §§.  

Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande 
huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningsmannen begagnat falsk handling eller 
vilseledande bokföring eller tillfogat huvudmannen betydande eller synnerligen kännbar skada.  

Missbrukar någon, som fått till uppgift att sköta rättslig angelägenhet för någon annan, till förfång 
för huvudmannen sin förtroendeställning, döms han enligt första stycket, även om angelägenheten 
inte är av ekonomisk eller teknisk art. Lag (1986:123). 

11 kap. Om brott mot borgenärer m.m. 

1 § Den som, när han är på obestånd eller när påtaglig fara föreligger för att han skall komma på 
obestånd, förstör eller genom gåva eller någon annan liknande åtgärd avhänder sig egendom av 
betydande värde, döms för oredlighet mot borgenärer till fängelse i högst två år. Detsamma skall 
gälla om någon genom sådant förfarande försätter sig på obestånd eller framkallar påtaglig fara 
för att han skall komma på obestånd.  

För oredlighet mot borgenärer döms också en gäldenär som, då konkurs är förestående, ur riket 
bortför tillgång av betydande värde med uppsåt att hålla den undan konkursen, eller gäldenär som 
i konkurs undandrar eller undanhåller konkursförvaltningen tillgång. Detsamma skall gälla, om en 
gäldenär i otillbörligt syfte underlåter att, så långt möjligt, medverka till att tillgång i utlandet som 
ingår i konkursen ställs till konkursförvaltningens förfogande, trots att konkursförvaltaren 
uppmanat gäldenären att medverka.  

Om brottet är grovt, döms för grov oredlighet mot borgenärer till fängelse i lägst sex månader och 
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högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen 
beedigat oriktig uppgift eller använt falsk handling eller vilseledande bokföring eller om brottet 
varit av betydande omfattning eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art. Lag 
(2005:242). 

2 § En gäldenär som vid konkurs, skuldsanering eller förhandling om offentligt ackord 
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet förtiger tillgång, uppger obefintlig skuld eller lämnar annan 
sådan oriktig uppgift, döms, om uppgiften inte rättas innan den beedigas eller annars läggs till 
grund för förfarandet, för försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning till fängelse i högst 
två år.  

För försvårande av exekutiv förrättning döms också en gäldenär som i samband med annan 
exekutiv förrättning uppsåtligen åberopar oriktig handling eller skenavtal och därigenom hindrar 
att erforderlig egendom genom förrättning tas i anspråk för att bereda borgenär betalning eller 
säkerhet. 

Om ett förtigande eller en oriktig uppgift enligt första stycket är utan betydelse för saken, eller om 
gäldenären vid konkurs hade rätt att vägra yttra sig och omständigheterna innebär en skälig ursäkt 
för honom eller henne, skall han eller hon inte dömas till ansvar.  

Om ett brott som avses i denna paragraf har begåtts uppsåtligen och är grovt, döms för grovt 
försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning till fängelse i lägst sex månader och högst sex 
år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen beedigat 
oriktig uppgift eller använt falsk handling eller vilseledande bokföring eller om brottet varit av 
betydande omfattning. Lag (2006:549). 

4 § Den som, då han eller hon är på obestånd, gynnar en viss borgenär genom att betala skuld som 
inte är förfallen, betala med annat än sedvanliga betalningsmedel eller överlämna säkerhet som 
inte var betingad vid skuldens tillkomst eller genom att vidta annan sådan åtgärd, döms, om 
åtgärden medför påtaglig fara för att en annan borgenärs rätt skall förringas avsevärt, för 
otillbörligt gynnande av borgenär till fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla, om någon som 
är på obestånd i otillbörligt syfte gynnar en viss borgenär på annat sätt än som nyss sagts och 
detta medför påtaglig fara för att en annan borgenärs rätt skall förringas avsevärt.  

En gäldenär, som för att främja ackord i hemlighet lämnar eller utlovar betalning eller annan 
förmån, döms också för otillbörligt gynnande av borgenär. Lag (2005:242). 

5 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt 
bokföringslagen (1999:1078) genom att underlåta att bokföra affärshändelser eller bevara 
räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, 
döms, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak 
bedömas med ledning av bokföringen, för bokföringsbrott till fängelse i högst två år eller, om 
brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.  

Om brottet är grovt, döms för grovt bokföringsbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex 
år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om åsidosättandet avsett mycket 
betydande belopp eller om gärningsmannen använt falsk handling eller om gärningen ingått som 
ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller om gärningen annars varit av särskilt farlig 
art.  

Första och andra styckena gäller inte om bokföringsskyldigheten avser en juridisk person som 
anges i 2 kap. 2 § bokföringslagen och som inte bedriver näringsverksamhet. Lag (2005:242). 
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Skattebrottslagen (1971:69) 

2 § Den som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till myndighet eller 
underlåter att till myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift 
och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt 
tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan döms för skattebrott till fängelse i 
högst två år. Lag (1996:658). 

4 § Om brott som avses i 2 § är att anse som grovt, döms för grovt skattebrott till fängelse, lägst 
sex månader och högst sex år.  

Vid bedömande om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det rört mycket betydande belopp, 
om gärningsmannen använt falska handlingar eller vilseledande bokföring eller om förfarandet 
ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat 
fall varit av synnerligen farlig art. Lag (1996:658). 

5 § Den som på annat sätt än muntligen av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift till myndighet 
och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt 
tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan döms för vårdslös skatteuppgift till 
böter eller fängelse i högst ett år.  

Om gärningen med hänsyn till skattebeloppet och övriga omständigheter är av mindre allvarlig 
art, skall inte dömas till ansvar enligt första stycket. Lag (1996:658). 

10 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet eller sådan 
skyldighet att föra och bevara räkenskaper, som föreskrivs för vissa uppgiftsskyldiga och 
därigenom ger upphov till fara för att myndighets kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd 
av skatt eller avgift allvarligt försvåras, döms för försvårande av skattekontroll till böter eller 
fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.  

I ringa fall döms ej till ansvar enligt första stycket. Lag (1996:658). 
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Bilaga 4 
 

 

 

(FAR, 2012) FAR:s RevU 4 bilaga  
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Bilaga 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Eriksson, 2007)  
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Bilaga 6  
Intervjumall som ska behandlas under intervjun: 

Bakgrund 

• Godkänd/Auktoriserad revisor? 
• Hur länge har ni arbetat som revisor? 
• Hur stora är bolagen ni reviderar?(Antal anställda/omsättning) 
• Hur många bolag reviderar ni? 
• (Eventuell följdfråga) Vilken typ av bolag rör det sig om? (t.ex. restaurang, verkstad.) 
• Vad anser ni är revisionens syfte? 
• Vilken roll och uppgift anser ni att revisorn har? 
• Har du någon gång gjort en anmälan? 

 
Hantering av Anmälningsplikt och påverkan 

• Vad har ni för policy rörande anmälningsplikten i er byrå? 
• (Eventuell följdfråga) Om Ja, hur går ni då tillväga rent generellt? 
• (Eventuell följdfråga) Om Nej, hur hantera ni då anmälningsplikten? 
• (Eventuell följdfråga) Vad har påverkat er vid utformningen av policyn? 
• Har ni influerats av andra byråer i hur ni hanterar anmälningsplikten? 
• Eller har ni haft några andra faktorer som påverkat er hantetering av 

anmälningsplikten? T.ex. Normer och standarder i revisionsbranschen, regler inom 
området och förväntningar av samhället.  

• Har ägarna i företagen ni granskar influerat er i er revision?  
• Har företagsledningarna i företagen ni granskar influerat er i er revision? 
• Har myndigheter influerat er i hur ni hanterar anmälningsplikten? 
• (Eventuell följdfråga) Om Ja, hur har de influerat er? 

 
Anmälningsplikt 

• Kan du berätta om något konkret exempel hur ni går tillväga vid en anmälan?  
(Eventuell fråga om en kollega har gjort och berätta om det) 

• (Eventuell följdfråga) Om du inte vara med detta, hur tror du att du skulle göra vid en 
anmälan? 

• (Eventuell följdfråga) Om Ja, hur upplevdes det att behöva göra en anmälan mot sin 
klient? 

• (Eventuell följdfråga) Hur tror du klienten såg på anmälan? 
• Görs något i byrån för att undvika anmälningsplikten? T.ex. granska klienterna noga 

innan de tackar ja till uppdraget för att undvika fall som kan aktualisera 
anmälningsplikten. 
 
Inställning till anmälningsplikten 

• Vad anser du om anmälningsplikten? (Vad anser dina kollegor om de här?) 
• (Eventuell följdfråga) Vad anser du/ni att det finns för några fördelar/nackdelar med 

plikten? 
• Anser du att anmälningsplikten ska tillhöra revisorns arbetsuppgifter? På vilket sätt? 
• Ser du anmälningsplikten som ett verktyg i ditt arbete? 
• (Eventuell följdfråga) Om Ja, hur använder du verktyget anmälningsplikt i ditt arbete? 
• Anser du att graden ”Kan misstänkas” i lagen om anmälningsplikt kan vara svår att 

precisera vid olika fall? 
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• (Eventuell följdfråga) Anser du att graden är en rimlig grad för att anmäla? 
 

Utbildning och information  
• Anser du att du har rätt juridisk kompentens för att hantera anmälningsplikten?  
• (Eventuell följdfråga) Om Ja, vilken kompetens är det du innehar som gör att du kan 

hantera anmälningsplikten? 
• (Eventuell följdfråga) Om Nej. Vilken kompetens saknas? 
• Har ni fått någon utbildning för att kunna hantera anmälningsplikten? 
• (Eventuell följdfråga) Om Ja, vilken utbildning har ni fått? 
• (Eventuell följdfråga) Om Nej, tycker du att det behövs utbildning för att kunna 

hantera anmälningsplikten och vad för sorts utbildning?  
• Vet era klienter om er anmälningsplikt och vad den innebär? 
• (Eventuell följdfråga) Om Ja, var det i så fall byrån som hade informerat dem och hur 

informerade ni dem? 
• (Eventuell följdfråga) Om nej, varför har ni inte informerat era klienter om plikten? 

 
Roll- och intressekonflikter 

• Anser ni att anmälningsplikten minskar förväntningsgapet mellan revisorn och 
samhället? (Där samhället förväntar sig att revisorerna ska ta ett ansvar för att 
upptäcka och rapportera in brott medan revisor inte alls tycker det deras ansvar utan 
myndigheternas ansvar.  

• Hur upplever ni konflikten mellan tystnadsplikten och anmälningsplikten? 
• Hur upplever ni rollkonflikten för revisor gällande att leva upp till motstridiga behov? 

T.ex. där tredje man vill att revisorn ska rapportera och anmäla brott medan 
företagsledning vill att revisorn inte ska rapporter in dessa brott.  

• Hur upplever ni revisorns dubbla roller? T.ex. revisorn ska ha en rådgivanderoll och 
även en kontrolleranderoll, kan dessa två olika roller skapa en konflikt vid fall som 
aktualiserar anmälningsplikten? 

• (Eventuell följdfråga) Upplever ni att det finns några andra roll- och intressekonflikter 
vid fall som aktualiserar anmälningsplikten? 
 

Tack vare vi valde en semi-strukturerad intervju kan vissa följdfrågor tillkomma och vissa 
följdfrågor kan falla bort.   
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Bilaga 7 
Jäv 

 ABL 9 kap 17 § Den får inte vara revisor som 

1. äger aktie i bolaget eller annat bolag i samma koncern,  

2. är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i bolaget eller dess dotterföretag eller 
biträder vid bolagets bokföring eller medelsförvaltning eller bolagets kontroll däröver,  

3. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till bolaget 
eller någon som avses i 2,  

4. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid 
grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver,  

5. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en 
person som avses i 2,  

6. är besvågrad med en person som avses i 2 i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den 
ene är gift med den andres syskon, eller  

7. står i låneskuld till bolaget eller ett annat bolag i samma koncern eller har en förpliktelse 
som ett sådant bolag har ställt säkerhet för.  

I fråga om aktiebolag som avses i 13 eller 14 § gäller, i stället för bestämmelsen i första 
stycket 4, att den inte får vara revisor som är verksam i samma företag som den som 
yrkesmässigt biträder bolaget vid bokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets 
kontroll däröver.  

Den som enligt första eller andra stycket inte är behörig att vara revisor i ett moderbolag får 
inte heller vara revisor i dess dotterbolag. Lag (2006:399). 
 

 

 

 


