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Sammanfattning 

 

Titel: Lagen om anmälningsplikt – en retrospektiv studie 1999-2013. 
 

Nivå och ämne: Kandidatuppsats i Företagsekonomi 

Författare: Samir Dzafic 

Handledare: Marianne Kullenwall 

Examinator: Jim Andersén 

 
Nyckelord: Revisor, revision, tystnadsplikt, anmälningsplikt, förväntningsgap, oberoende, 

kompetens 

 
 

Bakgrund: Ekonomisk brottslighet är ett växande problem, både i Sverige och 

internationellt. Sedan den 1 januari 1999 har en revisor skyldighet att företa vissa 

åtgärder vid misstanke om brott i ett bolag som han eller hon granskar. 

Bestämmelserna härom finns i aktiebolagslagens (2005:551) nionde kapitel 42-44 §§. 

Innan anmälningsplikten infördes var det praktiskt omöjligt för revisorn att anmäla 

misstanken om brott på grund av revisorns tystnadsplikt enligt 41 § i ABL nionde 

kapitel. Trots att 14 år har gott sedan anmälningspliktens införande, har den 

fortfarande inte fått något genomslag bland revisorerna. 

 
 

Syfte: Studiens syfte är att analysera problematiken kring anmälningsplikten och 

tystnadsplikten vid förekommande av ekonomisk brottslighet samt att beskriva om 

synen på problematiken har ändrat sig bland revisorerna under perioden 1999-2013. 

Vidare vill jag öka förståelsen för den 14 år gamla lagen och dess konsekvenser. 

 
 

Metod: Med utgångspunkt i en induktiv forskningsansats har jag genom en kvalitativ 

design utfört studien. Primärdata har jag samlat in genom intervjuer med tolv revisorer 

i Skaraborg som sedan jämförts med tidigare forskning och erkänd litteratur. 

 
 

Resultat och slutsats: Studiens slutsats visar att trots att lagen om anmälningsplikt 

funnits i 14 år, revisorerna bryr sig inte så mycket om den. Revisorkåren har hittat nya 

sätt att arbeta, revisorerna är mer proaktiva idag och hjälper sina klienter under hela 
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resan. På så sätt undviker man framtida problem. En utav lagens största konsekvenser 

är att revisorer väljer sina kunder med stor omsorg efter ganska omfattande 

granskningar. 

Utbildningar angående revisors handlande vid förekomsten av ekonomisk brottslighet 

har lägsta prioritet. Yrkeskåren besitter bara den allmänna juridiska kompetensen och 

frågan är hur den kan vidareutvecklas.  
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Abstract 

 

Title: The duty of notification law - A retrospective study 1999-2013 

 

Course: Bachelor of economics at C – level 

 

Author: Samir Dzafic  

Supervisor: Marianne Kullenwall 

Examiner: Jim Andersén 

 

Keywords: Accountant, audit, confidentiality, reporting obligation, expectation gap, 

independence, competence 

 

Background:  Economic crime is a growing problem, both in Sweden and internationally. 

Since 1 January 1999 it has an auditor obligation to undertake certain actions in cases of 

suspected crimes in a company he or she examines. Provisions to this effect are in the 

Swedish companies Act (2005: 551) ninth chapters 42-44, §§. Before the obligation was 

introduced, it was practically impossible for the auditor to report suspicion of crime because 

of the auditor's discretion under section 41 of the Swedish companies Act ninth chapter. 

Although 14 years have plenty since the notification obligations introduction, it has still not 

received any impact among the Auditors. 

 
 

Purpose: The purpose of this study is to analyze the problems of the notification obligation 

and confidentiality at any of financial crime as well as to describe the approach to the problem 

reconsiders among the Auditors from 1999 to 2013. I would also like to increase understanding 

of the 14-year-old law and its consequences. 

 

Method: Based on an inductive research approach, I have performed a qualitative study 

through design. Raw data I have collected through interviews with twelve accountants in 

Skaraborg, is then compared with previous research and recognized literature. 
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Conclusions: The study's conclusion shows that the law on registration duty exists; however, 

main conclusion is that the Auditors do not care so much about it. Auditors have found new 

ways to work and they are more proactive and helping theirs clients during the auditing. The 

main reason is that auditors tried to avoid future problems. One of the biggest impact is that 

auditors choose theirs customers with a great care after fairly extensive investigations. 

Training regarding the auditor's behavior in the presence of economic crime has a lowest 

priority. The profession has only the General legal expertise and the question is how it can be 

developed further.  
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1. INLEDNING 

 

1.1. Problembakgrund 

 

Det är viktigt att de ekonomiska systemen fungerar så att samhället, företagen eller enskilda 

personer inte drabbas av ekonomisk brottslighet. På grund av det har staten under de senaste 

decennierna tagit flera olika åtgärder (Larsson, 2004). Det har bland annat inneburit flera 

förändringar av den strafflagstiftning som gäller för de ekonomiska brotten. Ett stort problem 

är, enligt Moberg et al. (1992), att det finns ett väldigt stort mörkertal, vilket bland annat beror 

på att de ekonomiska brotten sällan drabbar en enskild individ och således finns det heller 

inget specifikt brottsoffer som kan komma att anmäla brottet. Dessutom händer det ganska ofta 

att ekobrott äger rum i helt lagliga miljöer till vilka myndigheterna sällan har tillträde som t.ex. 

i ett aktiebolag. För att förhindra och förebygga ekobrott i större utsträckning blev lösningen 

att staten anlitade en tredje person, revisorn, som hade tillgång till informationen och dessutom 

var redan på plats inne på företagen (Larsson, 2004; Thorell & Norberg, 2005). 

Revisorn bedriver kontroll av aktiebolag genom att granska bolagets årsredovisning jämte 

räkenskaper samt VDs och styrelsens förvaltning. Revisorn har således en kontrollerande 

funktion enligt reglerna i aktiebolagslagen (2005:551), bolagsordningen samt 

årsredovisningslagen (1995:1554). Bolagsgranskningen ska följa god revisionssed samt god 

revisorssed, vilket innebär att revisionen ska ge trovärdighet åt aktiebolagets ekonomiska 

ställning som lämnas ut till olika intressenter. Intressenterna måste kunna lita på revision för 

att näringslivet och samhället ska fungera på ett tillfredsställande sätt (FAR, 2012). 

Anledningen att revisorernas roll i kampen mot den ekonomiska brottsligheten blivit allt mer 

diskuterad under de senaste åren var de senaste redovisningsskandalerna i Europa och USA, 

där Enrons kollaps kan nämnas som en av de mest uppmärksammade (Artsberg, 2005). Enligt 

Artsberg tycks skandaler där revisorer är inblandade stärka yrkeskårens ställning samt att 

kraven på mer revision ofta skärps vid sådana tillfällen.  

Som en följd av den växande ekonomiska brottsligheten samt de många skandalerna kom till 

slut införandet av anmälningsplikten den 1 januari 1999, då revisorn enligt Regeringens 

proposition 1997/98:99 ansågs ha möjlighet att upptäcka brott i ett tidigare skede än 

konkursförvaltaren (Larsson, 2004). Införandet av lagen var kontroversiellt eftersom både 
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Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) och Svenska Revisorssamfundet (SRS) var 

negativa i sina yttranden om lagförslaget (prop. 1997:98/99). Revisorkårens huvudsakliga 

invändningar var att klientens förtroende för revisor skulle minska samt att tystnadsplikten 

skulle åsidosättas till förmån till anmälningsplikten. Även flera medlemmar i 

Aktiebolagskommittén som arbetade fram Statens offentliga utredning
1
 (SOU, 1995:44) ansåg 

att det endast borde bli en rättighet och inte någon skyldighet för revisorer att anmäla 

brottsmisstankar till åklagare. 

Tystnadsplikten var då, som idag en viktig regel och instrument för att skapa förtroende mellan 

revisorn och klienten. Tack vare detta har revisorskåren enligt Artsberg (2005) lyckats behålla 

den kortfattade och standardiserade revisionsberättelsen som i 99 procent av fallen är ren
2
, 

trots de senaste skandalerna. Detta har gjorts med åberopande av att ett bolag kan lida 

ekonomisk skada om för mycket avslöjas. Tystnadsplikten är enligt FAR (2006) ett av 

revisorns grundkrav och utan den skulle inte revisorn kunna sköta sitt arbete på ett 

tillfredsställande sätt. Den regleras främst i aktiebolagslagen (ABL 2005:551) och där 

framkommer vad revisorns tystnadsplikt innebär. En revisor måste vara oberoende och 

kompetent och den information som revisorn kommer över under sitt uppdrag får inte föras 

vidare (FAR, 2012). Dessa är viktiga aspekter att beakta för att revisorns förtroende ska 

upprätthållas. 

Utan tystnadsplikten skulle revisorn inte få tillgång till alla de nödvändiga upplysningar han 

eller hon behöver för att utföra revisionen och detta skulle kunna resultera i en bristfälligt 

utförd revision. Innan 1999 möjliggjorde tystnadsplikten även att en revisor vid misstanke om 

brott inte alls var skyldig att föra informationen vidare till åklagare eller polis. Idag är det 

situationen helt annan, men även om revisorn sedan 1999 har en lagstadgad 

anmälningsskyldighet betyder det inte att denne alltid anmäler vid misstanke om ekonomisk 

brottslighet. Om till exempel relationen till styrelsen eller VDn är för personlig kan det 

resultera i att revisorn ser mellan fingrarna ibland. Detsamma gäller om revisorn inte vill 

förlora en stor kund. Kritiker menar att revisorer åsidosätter grundläggande krav på oberoende 

och ser mellan fingrarna ibland bara för att komma över lukrativa rådgivningsuppdrag 

(Kaplan, 2004; Cassel, 1996). Det kan orsaka stora problem samt skador när det gäller 

företagets andra intressenter. 

                                                             

1 En skriftserie som innefattar sakkunnig- och kommittébetänkanden 

2
 En ren revisionsberättelse innehåller inga anmärkningar från revisorn 
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1.2. Problemdisskusion 

 

Revisorns roll har påverkats med anmälningsskyldigheten och lagens konsekvenser för 

ekonomisk brottslighet har debatterats flitigt sedan införandet (Andersson & Johansson, 2000; 

Thorell & Norberg, 2005). Ekobrottsmyndigheten (2012) uppger i sin årliga rapport att de 

ekonomiska brotten har ökat de senaste åren och kommer att fortsätta öka. Förra året till 

exempel anmäldes 4300 misstänkta grova ekonomiska brott, vilket är en ökning med 50 % 

jämfört med året innan. Trots det, minskar antalet revisorsanmälningar till åklagaren de senaste 

åren. Svanström (2008) nämner i sin doktorsavhandling en enkätstudie där endast sex procent 

av de nästan 700 tillfrågade revisorerna har anmält ett brott under de nio år som gått sedan 

lagens införande. Det är rimligt att anta att staten hade förväntat sig många fler anmälningar, 

men meningarna går isär varför verkligheten blivit annorlunda än lagstiftaren förväntat sig. 

Tidigare studier (till exempel Sivertsson, 2011; Mirza & Wallin, 2011; Andersson et al., 2000) 

har diskuterat ämnet och den vanligaste slutsatsen är att revisorn inte anmäler brottet eftersom 

tystnadsplikten samt kundförtroendet prioriteras högre än anmälningsplikt. Även revisorernas 

bristande kunskap när det gäller straffrätt är vanliga slutsatser i tidigare studier (till exempel 

Hassink et al., 2010; Håkansson & Isaksson, 2008). Dessutom visar BRÅ:s (Larsson, 2004) 

undersökning att lagstiftarens önskade misstankegrad är lägre än den som revisorn anser vara 

tillräckligt för att anmäla brott.  

När det gäller Revisorsnämndens praxis (RN , 2013) angående brottsanmälningar, 12 av 16 

disciplinärenden gäller revisorernas underlåtenhet att vidta åtgärder vid brottsmisstankar. 

Uppgifterna från Ekobrottsmyndigheten (EBM) och Revisorsnämnden (RN) ska fungera som 

underlag för att bedöma i vilken grad revisionen har en effekt för att förebygga identifierade 

ekonomiska brott. 

Det största problemet för revisorer är enligt Öhman et al. (2006) att det inte finns en praxis 

eller riktlinje att följa, eller med andra ord även om revisionen är lagstadgad så är den baserad 

på revisorernas egna subjektiva bedömningar. Andra problemet som uppkommer är 

observation av Hogan et al. (2008) som påstår att trots befintliga revisionsstandarder och 

auktoritativ vägledning gällande revisors ansvar vid upptäckandet av ekonomisk brottslighet är 

det fortfarande en stor förväntningsgap mellan vad bolagets intressenter tror att revisorns 

ansvar är och vad revisorerna själva är villiga att ta när det gäller ansvar vid förekommande av 
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finansiella oegentligheter. Även Cassel (1996) anger att en stor missuppfattning råder när det 

gäller revisors roll. De flesta intressenter förväntar sig inte bara att revisorn ska rapportera om 

oegentligheter , utan denne ska även vidta åtgärder för att komma tillrätta med dessa.  

Anmälningsplikten behandlas inte i teorin i någon vidare utsträckning. Revisorns olika 

konflikter med företagsledningen, ägaren samt företagets andra intressenter kan enklast 

beskrivas med hjälp av agentteorin
3
 vars fokus ligger på två parter, nämligen ‖principalen‖ och 

‖agenten‖ (Jensen & Meckling, 1976; Gavious, 2007; Kaskarelis, 2010). Agentteori är en 

allmän teori som behandlar kontraktsförhållanden, där en part (principal) delegerar arbete till 

en annan part (agent). Utgångspunkten för teorin är antaganden att agenten inte alltid agerar i 

principalens yttersta intresse (Jensen & Meckling, 1976). Även intressekonflikter på grund av 

informationsassymetri lyfts fram som centrala inslag i förhållandet mellan agenten och 

principalen (Öhman, 2007). I min uppsats, med anmälningsplikten i fokus, ser jag staten som 

‖principal‖, eftersom staten stiftar lagar samt önskar så många anmälningar som möjligt 

utförda av revisorerna, som är ‖agenterna‖ i uppsatsen. Problemet är att revisorerna måste ta 

hänsyn till sina egna intressen samt till andra ‖principaler‖ också, som företagsledningen till 

exempel.  

Även institutionell teori är lämplig och skall användas i denna uppsats, eftersom revisorerna är 

vana att göra saker och ting på ett visst sätt  samt följa FARs rekommendationer. Svenska 

revisorer ses som traditionalister som i stor utsträckning arbetar enligt gällande lagstiftning, 

praxis och sed utan att egentligen tänka efter om saker kan göras på ett annat sätt. Enligt 

Öhman et al. (2006) är det är viktigare att göra ‖things right‖ än att göra ‖the right things‖. 

Revisorerna är överhuvudtaget negativa till uttalanden om information som framkommit enligt 

gällande praxis trots att de egentligen anser att informationen kan vara viktig för investerare 

och aktieägare. Enligt Artsberg (2005) är institutionell teori den teori som återger utvecklingen 

inom redovisningsområdet på bästa sätt. Hon menar att institutionell teori kan lättast förklara 

varför det finns svårigheter i samband med förändringar samt varför förändringarna inom 

redovisning och revision går så långsamt. Med beaktande av ovanstående teorier kommer jag 

att undersöka om revisorernas sätt att arbeta har förändrats på grund av anmälningsplikt samt 

se om det finns några kopplingar däremellan. 

 

                                                             

3
 Teorins ursprungliga namn är Agency Theory (Jensen & Meckling, 1976) 
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1.3. Problemformulering 

 

Holm et al. (2012) har i sin studie av faktiska bedrägerier i Danmark under perioden 1996-

2006 konstaterat att de danska revisorers ansvar vid bedrägerier har genomgått en förändring 

från reaktiv till proaktiv
4
 roll. Den proaktiva rollen föredras av revisorer, samtidigt som 

klienter som avser att dölja information för revisorer kan antas sträva efter en revisor som har 

en mer reaktiv roll. En fråga som uppkommer först är hur processen har utvecklats i Sverige? 

Har revisorer i Sverige också en mer proaktiv roll idag? Nu har det gått 14 år sedan införandet 

av anmälningsplikten och min fråga är fungerar anmälningsplikten som den ska nu 14 år efter 

införandet eller är lagen om anmälningsplikt ett fiasko? Är revisorerna verkligen i behov av 

mer kompetens när det gäller ekonomisk brottslighet som Hassink et al. (2010) påstår? Har 

förväntningsgapet mellan revisorer och klienter minskat angående upptäckt av ekonomisk 

brottslighet? 

Utifrån problemformuleringen har jag kommit fram till följande forskningsfrågor:  

 Hur är revisorernas syn på anmälningspliktens utveckling med beaktande av 

tystnadsplikten samt den ökade ekonomiska brottsligheten under perioden 1999-2013? 

 Har anmälningsplikten påverkat revisorernas sätt att utföra revision? 

 

1.4. Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse hur revisorer hanterar problematiken kring 

revisorns tystnadsplikt och anmälningsplikt samt att beskriva om synen på problematiken 

ändrat sig över tiden. Vidare vill jag skapa förståelse för den 14 år gamla lagen och se vilka 

konsekvenser den haft för revisorer och revision. 

  

                                                             

4 proaktiv - inriktad på förutsebara framtida situationer och ofta på att förhindra något oönskat, t.ex. brott (källa: 

Nationalencyklopedin) 
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2. METOD 

 

2.1. Val av metod och strategi 

 

Det finns två helt olika vetenskapliga huvudinriktningar enligt Bryman och Bell (2005), 

nämligen hermeneutik och positivism. Det finns inte någon tydlig gräns mellan dem, men den 

största skillnaden är att hermeneutik syftar till förståelse, medan positivism syftar till 

förklaring. Jag har valt att i min studie utgå från hermeneutisk synsätt, eftersom jag ville skapa 

en förståelse om revisorernas agerande när de måste göra en avvägning mellan tystnadsplikt 

och anmälningsplikt och de svåra situationer som troligtvis kan uppstå vid förekommande av 

ekonomisk brottslighet. Det viktigaste inom hermeneutiken är inte hur något egentligen är utan 

hur något kan tolkas och uppfattas och därför kommer min studie till största delen att bestå av 

subjektiva tolkningar. Hermeneutiska forskare påstår att en objektiv värld är meningslös enligt 

Jacobsen (2002). Samma författare hävdar att i en objektiv värld skulle alla människor uppfatta 

saker på samma sätt. Utgångspunkten i tolkningsarbetet var att verkligheten är subjektiv 

eftersom det finns olika verkligheter av en och samma händelse. Därför bygger min uppsats på 

tolkningar av revisorernas åsikter och upplevelser av ekonomisk brottslighet, som troligtvis 

påverkats av omgivningen. 

Enligt Bryman och Bell (2005) finns det två forskningsstrategier att utgå ifrån vid 

datainsamling, nämligen kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod. Man kan även välja att 

kombinera dessa två med varandra i ett övergripande forskningsprojekt enligt samma 

författare. Jag hade bestämt att använda mig av kvalitativ forskningsstrategi, med beaktande av 

att den passar utmärkt när en undersökning söker svar i ord istället för siffror, samt att 

kvalitativ forskningsstrategi föredrar att lägga tonvikten på hur individerna (revisorer i detta 

fall) uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Jag ansåg att den kvalitativa metoden passade 

utmärkt till min problemformulering och mitt syfte. Den kvalitativa metoden är enligt Bryman 

och Bell (2005) även starkt kopplad till hermeneutiken. Men det kan påpekas att valet av 

strategi påverkades starkt av den knappa tiden som vi studenter har att skriva ett 

examensarbete.  
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2.2. Undersökningsdesign 

 

När det gäller undersökningsdesign, i mitt examensarbete använde jag mig av intervjuer. Jag 

ville med min studie skapa förståelse varför revisorerna i vissa situationer handlar som de gör 

och därmed var personliga intervjuer det mest lämpliga valet. Nackdelen med intervjuer som 

metod i forskningssyftet är enligt Denscombe (2000) är den så kallade intervjuareffekten som 

innebär att respondenten kan svara olika beroende på hur den som ställer frågorna uppfattas. 

Uppsatsen bygger på intervjuer med tolv revisorer som arbetar på sex olika orter i Skaraborg, 

eftersom problemet kommer endast att studeras utifrån revisorernas perspektiv. Därför var  

valet av revisorer som respondenter helt naturligt. Jag valde också att i ett mycket tidigt skede 

av uppsatsen, kontakta Henrik Lundin som arbetar som ekorevisor på Ekobrottsmyndigheten, 

för att få tillgång till statistik när det gäller revisorernas anmälningar samt antal ekonomiska 

brott under perioden 1999-2012. Min studie begränsade sig till externa revisorer som har 

arbetat med revision under de senaste 15 åren, eftersom jag ville skapa förståelse om 

revisorernas syn på problematiken kring anmälningsplikten har ändrats över tiden. För att 

täcka hela Skaraborg hade jag intervjuat revisorer verksamma i både stora och små 

revisionsbyråer på sex olika orter, nämligen Skövde, Vara, Skara, Lidköping, Falköping och 

Mariestad. Motivering varför jag intervjuade revisorer från både stora respektive små byråer på 

olika orter är den att på så sätt täcker jag både stora och små företag när det gäller möjliga 

upptäckter av brottsligt verksamhet. Eftersom respondenterna representerar både stora och små 

revisionsbyråer samt kommer från olika städer i Skaraborg, antar jag att dessa är oberoende av 

varandra. Jag valde också att inte skicka intervjufrågor i förväg, för att på så sätt minska 

möjlighet att revisorer samtalar med varandra innan intervjutillfället. Enligt Jacobsen (2002) 

ökar sanningshalten om källorna är oberoende av varandra. Då kan författaren lättare 

kontrollera och jämföra respondenternas svar och hitta möjliga fel och avvikelser. 

2.3. Datainsamling 

 

Jag ringde runt tills jag fått tolv respondenter. Vid bokning av tid för intervju, valdes tid som 

passade mina respondenter bäst. Respondenterna informerades att de och deras byråer ska vara 

helt anonyma i uppsatsen eftersom ämnet var mycket känsligt. Till min förvåning, var det 
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lättare att få revisorer från så kallade små byråer att ställa upp, än de revisorer som var 

verksamma på Big – 4
5
 byråer. 

En forskningsmetod utgör helt enkelt enligt Bryman och Bell (2005) på vilket sätt ska 

empiriska data samlas. Det finns många olika instrument, men jag användes av ett 

halvstrukturerat intervjuformulär, då den i enlighet med Denscombe (2000) tillåter mina 

respondenter att utveckla sina resonemang fritt. Skillnaden mot strukturerad intervjumetod är 

att trots att det används intervjumall, kan forskaren, beroende på situation eller respondentens 

svar, ändra frågeföljd eller lägga till ytterligare frågor. Den största orsaken varför jag föredrar 

den halvstrukturerade intervjumetoden är att den är mer flexibel eftersom den inte låser 

respondenter vid sina frågor. Intervjun kan uppfattas som en vanlig konversation och kan röra 

sig i olika riktningar, vilket är önskvärt och ska förhoppningsvis ge mig mer kunskap om vad 

respondent upplever vara mest relevant och viktigt. Även Holme och Solvang (1997) anser att 

halvstrukturerad intervjuguide lämpar sig bäst då den strävar att respondenten själv kan 

påverka styrningen under samtalens gång i syfte att få fram väsentlig information. Bryman och 

Bell (2005) utfärdar dock en varning hur viktigt det är att ställa frågor och registrera svaren på 

ett likartat sätt och jag beaktade det vid genomförandet av intervjuerna. En annan orsak varför 

jag föredrar personliga intervjuer istället för exempelvis enkäter är att med hjälp av 

intervjuerna får jag en mer beskrivande bild. Ett exempel är att jag som intervjuaren kan tolka 

revisorernas kroppsspråk under intervjutillfällena. 

Jag bandade mina intervjuer, eftersom jag skriver ensam och då är det lätt hänt att missa något 

viktigt. Enligt Denscombe (2000) kan inspelningen verka hämmande för mina respondenter. 

Därför valde jag att ställa enkla så kallade öppna frågor i början av intervjun för att göra 

respondenter mer bekväma i samband med inspelningen. För att minimera risken för 

misstolkning, valde jag att behandla och transkribera intervjumaterialet direkt efter 

intervjuerna. Intervjuerna varade olika länge beroende på mina respondenters svar samt om jag 

hade följdfrågor. Kortaste intervju varade 30 minuter och längsta intervju varade 53 minuter. 

Vissa intervjuer utfördes på revisorernas kontor, men de bästa intervjuer blev de utförda i 

fikarummet. Den största orsaken kan vara att både mina respondenter och jag blev mer 

avslappnade med hjälp av kakor och en kopp kaffe. Jag frågade även varje respondent om det 

fanns möjlighet att återkomma med kompletterande frågor vid behov, vilket visade sig gå 
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utmärkt i samtliga fall. Frågorna som ställdes under intervjuerna finns i slutet av arbetet som 

bilaga 4. Vid sammanställningen av intervjufrågorna utgick jag ifrån min teoretiska 

referensram. Revisorernas svar på dessa frågor ska förhoppningsvis förklara om, och i så fall 

hur deras sätt att arbeta har påverkats av anmälningsplikten. Sammanställning av empiri 

gjordes genom att jag samlade intervjuer i de olika kategorierna separat, beroende om 

respondenter arbetade på liten respektive stor byrå, för att tydligt kunna särskilja eventuella 

skillnader. I analysen kopplade jag ihop resultatet från intervjuerna med agent- samt 

institutionella teorin. Därefter sökte jag eventuella mönster och samband för att kunna dra 

slutsatser av min studie. 

Annars använde jag mig förutom primära källor även av sekundära källor vid genomförandet 

av min studie. Primärdata är enligt Bryman och Bell (2005) de intervjuer som jag samlat in 

själv, medan sekundärdata är de data som samlats av andra forskare samt offentlig statistik från 

olika myndigheter, såväl statliga som kommunala. Den huvudsakliga primärdatakällan till min 

studie skulle utgöras av de tidigare nämnda intervjuerna med stöd av relevant teori inom 

området. Därför koncentrerades jag först och främst  på att inhämta förståelse under arbetet 

med teorikapitlet, för att sedan arbeta mig in i empiri. I denna uppsats användes sekundärdata i 

form av relevant litteratur, vetenskapliga artiklar samt statistik från Ekobrottsmyndighet och 

Revisorsnämnden. Vikten av en omfattande litteraturgenomgång för att hitta lämpliga teorier 

är stor. Till att börja med utgick jag från kurslitteratur som jag läst inom extern redovisning. 

Därefter kompletterades denna litteratur med annan relevant litteratur som lånades från 

biblioteket på Högskolan i Skövde. Jag fann den lämpliga litteraturen genom sökningar i det 

nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS. 

När det gäller vetenskapliga artiklar, sökte jag i bibliotekets databaser ABI/INFORM 

Complete, Affärsdata, Emerald, FAR Komplett samt Google Scholar med hjälp av stödord: 

agentteori, institutionell teori, revision, ekonomisk brottslighet, tystnadsplikt, anmälningsplikt, 

förväntningsgap samt oberoende. Jag använde mig även i min artikelsökning av deras engelska 

motsvarigheter. Min förhoppning var att under denna proces skulle den nya teorin utvecklas 

ständigt. Det stämmer  riktigt bra överens med det hermeneutiska synsättet. Artikelsökning 

fortgick också kontinuerligt under hela uppsatsprocessen. 

Ekobrottsmyndighet, Revisorsnämnden samt FAR är organisationer som påverkar revisorernas 

sätt att arbeta. Därför använde jag även information i form av artiklar samt statistik från deras 

internet hemsidor i min uppsats. Utöver artiklar och statistik har jag även använt mig av olika 
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rapporter ifrån Brottsförebyggande rådet och Ekobrottsmyndigheten, lagtext, statens offentliga 

utredningar (SOU) samt olika propositioner från regeringen. 

2.4. Metodkritik 

 

Enligt Bryman och Bell (2005) så speglar värderingar forskarens personliga åsikter eller 

känslor, trots att man förväntar sig att forskaren skall vara så objektiv och värderingsfri i sin 

forskning som möjligt. Jag har varit medveten att mina värderingar kunde störa 

forskningsprocessen eftersom jag hade från första dagen på Högskolan i Skövde varit inställd 

på att bli revisor och på grund av det har jag fortfarande en form av sympati för revisorer och 

deras arbete. Om min relation till deltagare genom intervjuer hade utvecklas till ännu mer 

personlig, kunde det bli störande för mig att skilja min roll som samhällsforskare från de 

åsikter och attityder som de intervjuade revisorerna har. Jag har försökt i samtliga fall att vara 

så objektiv som möjligt under intervjuerna och inte påverka mina respondenter i någon enskild 

fråga. Jag ställde därför relativt öppna frågor för att respondenterna själva skulle beskriva och 

förklara sina åsikter gällande respektive fråga. 

När det gäller samlade primär- och sekundärdata under en studie, kan trovärdigheten alltid 

ifrågasättas. Vidare är den största nackdel enligt Bryman och Bell (2005) med primärdata att 

de är ekonomi- samt tidskrävande för en forskande student. När det gäller sekundärdata, bör 

man vara medveten om att det tar tid för att lära känna information som andra har samlat samt 

att man har ingen kontroll över kvaliteten på samlad information. Alla vetenskapliga artiklar 

som användes i mitt arbete var granskade av oberoende källor, eftersom jag använde ‖peer 

reviewed‖ under sökningsprocessen.  

Enligt Bryman och Bell (2005) är validitet och reliabilitet två viktiga begrepp vid kvantitativ 

forskning. Eftersom denna studie ska genomföras med en kvalitativ ansats är dessa begrepp 

inte alls aktuella. Som alternativa kriterier föreslår Bryman och Bell (2005) de som forskarna 

Lincoln och Guba (1985, återgivet av Bryman & Bell,2005) tagit fram. Dessa kriterier är 

trovärdighet och äkthet. Kriteriet trovärdighet delas i sin tur vidare upp i fyra andra 

delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och 

konfirmera.  

När en studie görs kan det finnas faktorer som påverkar kvalitén på slutprodukten. Denna 

kvalitet kan testas genom att titta på studiens tillförlitlighet. Enligt Denscombe (2000) menas 
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begreppet tillförlitlighet att mätinstrumenten är objektiva och ger samma resultat på första 

mätningen som vid den andra mätningen av samma oförändrade enhet. Mitt mätinstrument är 

intervjuer och enligt Denscombe (2000) är det svårt att uppnå objektivitet på grund av 

intervjuarens och kontextens inverkan och således har detta en negativ inverkan på 

tillförlitligheten. Jag antar att tillförlitligheten påverkas positivt genom att mina respondenter 

skall vara anonyma och då uppmuntras att svara sanningsenligt. De har lång erfarenhet av 

revision (över 27 år genomsnitt), samt arbetar på olika byråer över hela Skaraborg. De kunde 

inte samtala med varandra, eftersom jag inte skickade mina intervjufrågor i förväg, för att jag 

skulle få likartade svar på mina frågor. Jag är medveten att mina respondenter kan ha tolkat de 

ställda frågorna på sitt eget sätt och därigenom oavsiktligt gett ett vilseledande svar. Det kan 

ha påverkat studien negativt. Studien skulle kanske haft ännu bättre kvalitet om jag kunde få 

fler kvinnliga revisorer att ställa upp som respondenter, samt kunde kombinera kvalitativ med 

kvantitativ datainsamlingsmetod, genom att göra en enkätstudie till exempel. Eftersom 

revisorerna ändå har mycket att göra under våren, tror jag inte att jag skulle få varken många 

eller tillförlitliga svar. På grund av detta, anser jag att intervju var klart det bästa sättet att 

samla empiri för min studie. 

Arbnor och Bjerke (1994) hävdar att metodens trovärdighet beror på vilka fågeställningar som 

forskaren arbetar med samt att forskningsfrågorna svarar på problemställningen. I samband 

med seminarier behandlades mina forskningsfrågor för att säkerställa att dessa passade mitt 

syfte. Arbnor och Bjerke (1994) framhåller även vikten att söka relevant litteratur för att 

säkerställa att forskaren är införstådd i problemet, vilket jag i studens inledning gjorde. 

En nackdel för min studie kunde vara att det är bara revisorer från ett begränsat område 

(Skaraborg) som är respondenter, så det kan vara svårt att generalisera, men ja har gjort 

antagandet att alla revisorer som är godkända eller auktoriserade bör ha samma kunskap 

angående anmälningsplikten så att välja ut ett antal revisorer i ett visst geografiskt område 

bedömer jag inte ska vara negativt för min studie. Men vid insamlingen av data är jag väl 

medveten om att studiens resultat inte kommer att vara generaliserbart. För att öka studiens 

trovärdighet och generaliserbarhet kunde jag kompletterat den kvalitativa metoden med den 

kvantitativa metoden för att nå ut till fler revisorer i andra regioner och därmed få en bredare 

syn på utveckling av problematiken kring anmälningsplikten. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

3.1. Inledning 

Den teoretiska referensramen omfattar en redogörelse för begreppen revision, revisorns 

tystnadsplikt och anmälningsplikt. Vidare beskrivs vad god revisionssed och god revisorssed 

innebär, samt oberoende, förväntningsgap, kompetens och ekobrott. De här begreppen är 

viktiga med utgångspunkt från uppsatsens problemformulering och syfte. Kapitlet inleds med 

tidigare forskning inom problemområdet samt en allmän beskrivning av vad begreppet revision 

innebär.   

Hassink et al. (2010) påstår i sin studie att revisorer behöver mer kompetens, dvs. träning för 

att upptäcka och anmäla ekonomisk brottslighet. Författarna gör jämförelse med piloter som, 

trots att risken för att ett flygplan ska störta är ganska liten, ändå måste träna i simulatorer hur 

de ska agera om en krissituation uppstår. Det största problemet för revisorerna enligt en 

uppsats av Sivertsson (2011) är att man inte kan tolka lagregleringen trots att lagen om 

anmälningsplikt infördes 1999. För att göra en korrekt tolkning måste revisorn i fråga besitta 

tillräckliga kunskaper, vilket för många revisorer inte verkar fallet. Brist på juridisk kunskap är 

det största hindret vid brottsmisstankar även enligt en uppsats av Mirza och Wallin (2011). 

Författarna påstår att 12 år efter införandet av nya lagen, fokus inte längre ligger på 

anmälningsplikten. Vidare säger en intervjuad revisor att lagen är övergripande och borde 

avgränsas för att vara mer tydlig. Även Håkansson och Isaksson (2008) i sin uppsats kommer 

till slutsatsen att revisorerna saknar kompetens samt att praxis på området saknas fortfarande. 

En magisteruppsats vid Handelshögskolan i Göteborg skrevs året efter införandet av 

anmälningsplikten (Andersson et al., 2000). Författarna kom fram att det har bildats två olika 

inställningar till anmälningsplikten. Den ena sidan ansåg att anmälningsplikten var bra och 

viktig vid bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten, medan den andra sidan var mer 

negativ inställd till anmälningsplikten och hävdade att det inte ingick i deras uppgift att 

upptäcka ekonomiska brott. 

När det gäller revisorernas inställning till anmälningsplikten skrevs en magisteruppsats 2001 

vid Luleås Tekniska Universitet (Bresser & Nilsson, 2001). Tre av fyra revisionsbyråer såg 

mest nackdelar med anmälningsplikten, även om revisorerna delvis såg fördelar med 

lagstiftningen. En annan magisteruppsats från Växjö Universitet, skriven 2002 genomförde en 
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enkätundersökning om anmälningsplikten (Larsson et al., 2002). Enkätundersökningen som 

omfattade närmare 100 revisorer visade att 59 procent av revisorerna var fortfarande negativt 

inställda till anmälningsplikten. Även 2006 gjordes en magisteruppsats inom ämnet vid 

Södertörns högskola (Neman & Ohlsson,2006). Enkätundersökningen med 70 svarande 

revisorer visade att nästan hälften (49 procent) av respondenterna var ganska negativa till 

anmälningsplikten och 27 procent ansåg att anmälningsplikten inte bör finnas i revisorns 

uppdrag. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att anmälningsplikten inte behandlas i teorin i någon 

vidare utsträckning. Men det har tidigare skrivits många kandidat- och magisteruppsatser som 

behandlat revisorernas syn på anmälningsplikt. Det som framkom i många utav dem var att 

revisorerna hade en splittrad men övervägande negativ inställning till anmälningsplikten samt 

att revisorns roll inte påverkats märkbart till följd av anmälningsplikten. Dessutom i många 

uppsatser användes inte författarna av någon teori överhuvudtaget för att tolka insamlad 

empiri. Därför ska jag i min uppsats försöka tolka insamlad empiri med hjälp av två olika 

teorier, nämligen agentteori och institutionell teori. 

 

3.2. Allmänt om revision 

 

3.2.1. Vad är revision? 

 

Behovet av revision uppkommer på grund av informationsassymetri mellan ägare och 

företagsledning. Informationsassymetri är ett problem som oftast kan förekomma inom 

principal-agent förhållandet (Jensen & Meckling, 1976). Den största anledningen till att en 

oberoende revisorn anlitas är på grund av att investerare inte litar på de rapporter som 

företagsledningen själv tar fram (Deegan et al., 2011). Revision är enligt FAR (2006) att med 

en professionell skeptisk inställning planera, granska, bedöma och uttala sig om 

årsredovisning, bokföring och förvaltning. En effektiv revision måste planeras väldigt noga. 

Alla företag är olika. Revisorn måste analysera riskerna och välja ut de granskningsområden 

där risken för väsentliga fel är störst. I Sverige omfattar revisionen även granskning av 

styrelsens och VDs förvaltning av bolaget (ABL 9:3). Företagsledningen kan enligt Artsberg 

(2005) bland annat välja de redovisningsmetoder som ger de högre vinst då deras egen 

ersättning är knuten till vinsten i form av till exempel bonusavtal. Revision av hög kvalitet 

innebär helt enkelt att bolagen inte har möjlighet att fiffla med skatten eller begå ekonomiska 
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brott. Detta eftersom Lee (1993 återgivet av Öhman, 2006) menar att ett agent och principal 

förhållande inte endast råder mellan företagsledning och investerare. Förhållandet finns även 

mellan revisorn och samhället dvs staten. Frågan är hur revisorer som agenter till två olika 

principaler med helt olika intressen hanterat dessa förhållanden över tiden. 

 

3.2.2. God revisionssed och god revisorssed 

 

Enligt Carrington (2010) är en revision utförd enligt god revisionssed om revisor uppnår en 

prästliknande status, dvs. alla bolagets intressenter litar på dennes ‖heliga‖ signatur. Danska 

termen är ‖god revisionsskik‖ och den bygger på idén om ‖bonus pater familias‖ i romersk rätt 

eller ‖the reasonable man‖ i engelsk rätt (Holm et al., 2012). Enligt FAR (2006) kan god 

revisionssed beskrivas som det sätt på vilket en revision ska genomföras. Det handlar om 

revisorernas kunskap, erfarenhet och professionellt omdöme. Den goda seden utvecklas både 

genom FAR samt genom domstolarnas praxis. I Prop.1997/98:99 skriver regeringen att den 

slutliga tolkningen av vad som är god revisionssed kommer alltid att vara en uppgift för 

domstolarna att avgöra. Förvaltningsrätten har nyligen
6
 fastställt ett beslut från 

Revisorsnämnden där en revisor kritiserats för en händelse 2010 (Danielsson, 2013). I lagen 

står det att revisorer ska följa god sed, men det definieras inte vad god sed är. Enligt Fredrik 

Nydén, jurist på FAR är begreppet svårfångat. I ärendet hade en revisor muntligen påtalat för 

styrelsen att den var skyldig att agera eftersom hälften av bolagets aktiekapital var förbrukat. 

Dock ansåg RN att revisorn brutit mot god sed eftersom han inte därutöver skriftligen 

informerat styrelsen om aktiebolagslagens krav. I beslutet har man bland annat klandrat 

revisorn för att han struntat i att vidta en åtgärd som inte följer av lag utan av god sed. Det 

finns dock ingenting i FARs normgivning som säger att revisorn måste skicka en skriftlig 

underrättelse. Ett sådant här läge gör att det är svårt för revisorerna att veta vad de måste göra 

för att följa god revisionssed. 

God revisionssed ska inte förväxlas med god revisorssed, som omfattar yrkesetiska regler för 

revisorer. Enligt revisorslagens 19 § skall en revisor iaktta god revisorssed. FARs regler och 

Revisorsnämndens tillsynsverksamhet ger vägledning när det gäller revisorsetik. 
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 Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 20774–12 
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Tystnadsplikten är enligt FAR (2012) en av punkterna som de yrkesetiska reglerna omfattar 

och regeln lyder:  

”En medlem får inte röja sådana sakförhållanden eller uppgifter för utomstående som 

medlemmen har fått kännedom om i sin yrkesutövning, om medlemmen inte har 

upplysningsplikt enligt författning, professionell skyldighet eller rätt att yttra sig eller 

behörigt tillstånd i övrigt. Medlemmen får inte heller utnyttja sådan information på ett sätt 

som är till fördel för medlemmen själv eller till skada för någon annan.” 

FAR och Revisorsnämnden är organisationer som har påverkat revision och revisorerna under 

de senaste 15 år. Jag ska i min uppsats med hjälp av institutionell teori försöka svara på frågan 

om de institutionerna har fortfarande stor påverkan när det gäller revisorernas anmälningsplikt. 

 

 

3.3. Allmänt om revisorer 

 

Vem som helst får kalla sig revisorn (FAR, 2006). Titeln revisor är inte skyddad. Däremot är 

det straffbart om någon utger sig för att vara auktoriserad eller godkänd revisor om man inte är 

det. För att bli auktoriserad revisor krävs universitets- eller högskoleutbildning samt 5-årig 

praktisk utbildning. Utöver detta krävs högre revisorsexamen, vilket erhålls genom att avlägga 

ett prov. Kraven för att bli godkänd revisor är något lägre
7
. 

Att arbeta som revisor är inte alltid bekymmersfritt. Enligt FAR (2012) är det många lagar och 

regler att ta hänsyn till. Trots det uppkommer ibland vissa tveksamma situationer där revisorn 

kanske inte riktigt vet hur han eller hon ska agera. Den avvägning medför med sig olika 

konsekvenser beroende på vilket val som ska göras. Revisor (agent) måste tänka på sitt rykte, 

samtidigt som denne ska försöka uppfylla statens (principal I) respektive kundens (principal II) 

önskningar. Det är i sådana situationer som anmälningsplikt inskränker på en av revisorns 

grundprinciper, nämligen tystnadsplikt.  

Kraven på revisorn regleras bland annat i aktiebolagslagen och revisorslagen. 

Aktiebolagslagen behandlar vad den valda revisorn ska göra och inte får göra, medan 

revisorslagen behandlar vad godkända respektive auktoriserade revisorer ska göra och får göra. 

 

                                                             

7
 Revisorslagen (2001:883) 4-7 §§ anger vad som krävs för att bli godkänd respektive auktoriserad revisor 
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3.3.1. Revisors olika roller 

 

Centralt för min studie är att skapa förståelse om det efter 14 år fortfarande finns problematik 

för hur en revisor ska agera vid förekommande av ekonomisk brottslighet samt om 

revisorernas syn på anmälningsplikten har förändrats över tiden. Därför är det viktigt att veta 

att revisorn idag har ibland olika roller, både som rådgivare och granskare av företag. Dessa 

olika roller kan medföra problem, eftersom de står i kontrast med varandra. 

McCracken et al. (2008) menar att rollen som revisorn kan ha i förhållandet till sin klient kan 

kategoriseras antingen som proaktiv eller reaktiv. Den proaktiva rollen kännetecknas av ett tätt 

och kontinuerligt samarbete mellan revisor och klient. Revisorn används därför i hög grad som 

rådgivare och klientens förtroende för revisorn i en proaktiv roll är högt, både i fråga om 

tystnadsplikt samt om expertkunskap. Trots att revisorerna föredrar den proaktiva rollen görs 

inga aktiva försök att förändra relationer med kunder där en reaktiv roll föreligger. En klient 

som ser revisorns roll som reaktiv konsulterar vanligen inte revisorn för rådgivning. Sådana 

klienter ser revisorn mest som en polis, när denne kommer med invändningar eller 

frågeställningar under själva revisionsprocessen. Då ledningen och revisorns bedömningar och 

åsikter går isär kan detta i värsta fall leda till att företagets förtroende ifrågasätts från externa 

intressenter.  

 

Figur 1: Revisorsrollen. Källa: Balans nr. 1, 2007, ‖Är revisorrollen i balans?‖ 
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Holm et al. (2012) har i sin studie av faktiska bedrägerier i Danmark under perioden 1996-

2006 konstaterat att de danska revisorers ansvar vid bedrägerier har genomgått en förändring 

från reaktiv till proaktiv roll. Den proaktiva rollen föredras av revisorer, samtidigt som klienter 

som avser att dölja information för revisorer kan antas sträva efter en revisor som har en mer 

reaktiv roll. I samma studie konstaterar författarna att domstolar i Danmark sett ‖ändringar‖ 

enbart som förtydliganden av revisorernas befintliga ansvar. Det är av största vikt eftersom det 

är domstolar som i slutändan bestämmer revisorernas ansvar. 

Debatten runt revisorns dubbla roll som granskare och rådgivare har pågått under lång tid runt 

om i världen och i samband med skandaler på redovisningsområdet tenderar debatten att 

intensifieras ännu mer. Kritiker menar att revisorer åsidosätter grundläggande krav på 

oberoende och ser mellan fingrarna för att komma över lukrativa rådgivningsuppdrag (Kaplan, 

2004). Kaplan påstår att revisionsbyråernas organisationskultur gör gällande att om revisorn 

orsakar problem till sina kunder faller denne snart i professionell glömska, eller som 

författaren bildligt säger:‖You do not get ahead by biting the hand that feds you.‖ Även Cassel 

(1996) är stark kritisk till revisorsrollen och menar att FARs beskrivning av revisionen är en 

idealbild. Enligt lagen ska revisorn se mer till statens intressen än uppdragsgivarens och häri 

ligger problemet som revisorer brottas med. Yrkeskåren är agent till två principaler och enligt 

principal-agent-teorin (Jensen & Meckling, 1976) kan inte en agent göra flera principaler nöjda 

samtidigt som denne ska maximera sin egen välfärd. 

 

3.3.2. Revisorns tystnadsplikt 

 

Enligt aktiebolagslagen, revisorslagen och revisionslagen måste alla revisorer beakta 

tystnadsplikt. Tystnadsplikten är ett av revisionens grundkrav och utan den skulle inte revisorn 

kunna sköta sitt arbete på ett tillfredsställande sätt (FAR, 2006). Utan tystnadsplikten skulle 

revisorn inte få tillgång till alla de nödvändiga upplysningarna som behövs för att utföra hans 

eller hennes arbete. Detta skulle kunna resultera i en bristfälligt utförd revision. 

Sammanfattning av paragrafer som reglerar tystnadsplikten (aktiebolagslagen 9 kap. 41 §; 

revisorslagen 26 §; revisionslagen 35 §) är att revisorn inte får till utomstående lämna 

informationen om bolaget om detta kan leda till ekonomisk skada för bolaget. Revisorns 

tystnadsplikt gäller dock inte om denne hörs som vittne i rättegång. 
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Vidare innebär tystnadsplikten enligt FAR (2012) att en revisor inte får äga aktier i bolaget 

som denne reviderar. Revisorns skadeståndsskyldighet regleras i 29 kap. 2§ ABL. Där framgår 

att revisorn kan bli skadeståndsskyldig för skador som han orsakar, uppsåtligen eller av 

oaktsamhet. Det är endast ekonomisk skada som omfattas av skadeståndsrekvisiten. Bolaget 

har dock bevisbördan att det lidit ekonomisk skada.  

 

3.3.3. Revisorns anmälningsplikt 

  

År 1990 tillsatte Justitiedepartement Aktiebolagskommitté som fick i uppdrag att göra en 

översyn av aktiebolagslagen. Till följd av kommitténs betänkanden gjordes ett antal 

förändringar i aktiebolagslagen (SOU 1995:44). En av de stora förändringarna berörde 

revisorer eftersom Aktiebolagskommittén fann att tystnadsplikten förhindrade bekämpning av 

ekonomisk brottslighet. Anmälningsplikten infördes den 1 januari 1999 med syfte att stärka 

revisorns roll samt statens strävan att bekämpa den ekonomiska brottsligheten (Larsson, 2004; 

SOU 1995:44). Den största anledningen var att revisorn ansågs ha möjlighet att kunna 

upptäcka brott tidigare än konkursförvaltaren. Reglerna gällande revisorns anmälningsplikt 

återfinns i ABL 9 kap 42 - 44 §§. Avsikten med anmälningsplikten är inte att revisorn aktivt 

ska leta efter brott. Revisionen har inget eget syfte att förhindra eller upptäcka ekonomisk 

brottslighet, utan skyldigheten innebär endast att mer verksamma åtgärder vidtas när 

brottsmisstanke föreligger. Som nämndes tidigare berättade Svanström (2008) i sin 

doktorsavhandling om en enkätstudie där endast sex procent av de nästan 700 tillfrågade 

revisorerna har anmält ett brott under de nio år som gått sedan lagens införande. 

Enligt Larsson (2004) var nästan hälften av de tillfrågade revisorerna starkt kritiska till 

anmälningsplikten vid införandet 1999. Denna siffra har minskat med åren  och en del 

revisorer anser att lagen har en viss betydelse som påtryckningsmedel mot styrelsen. Av de 

tillfrågade revisorerna ansåg en tredjedel att lagen är verkningslös i praktiken. 

Att anmälningsskyldigheten kan bli helt och hållet avskaffad i framtiden enligt förslaget i 

delbetänkandet Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32), är inte hela 

sanningen, dock föreslås det att plikten kraftigt minskas i sin omfattning. Avskaffandet av 

anmälningsplikten ska enligt SOU 2008:32 främst leda till att undanröja omständigheter som 

kan få bolag att avstå från revision. Idag är det nämligen så att många bolag väljer andra 
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associationsformer än AB och därmed avstår dessa från granskning av sina räkenskaper då det 

kan leda till anmälan. Om anmälningsplikten försvinner eller väsentligen förändras, kommer 

det i framtiden troligtvis att krävas andra åtgärder för att skydda allmänheten mot ekonomisk 

brottslighet. Bland de negativa effekter som nämns i utredningen är den största oron att 

ekonomiska brott kommer att öka. EBM pekar på möjligheten att skattebrott ökar samt att den 

ekonomiska brottsligheten sprider sig. Enligt utredningens mening är dessa farhågor 

överdrivna men förslag om åtgärder i skattelagstiftningen har lagts fram för säkerhets skull 

(SOU 2008:32). 

För att tolka samlad empiri angående tystnadsplikten och anmälningsplikten ska jag använda 

såväl agentteori som institutionell teori. 

 

 

3.3.4. Förväntningsgapet 

 

Förväntningsgapet anses vara en av de största svårigheterna inom både redovisnings- och 

revisionsyrket. Enligt FAR (2012) kan ett förväntningsgap uppstå mellan revisorerna och deras 

intressenter då förväntningarna inte motsvarar vad revisorn kan och får göra. Revisorerna 

missuppfattas väldigt ofta och allmänheten tror att revisorernas granskning är mer omfattande 

än vad som faktiskt krävs enligt god revisionssed för att kunna avlämna en ren 

revisionsberättelse. Problemet med förväntningsgapet kan belysas utifrån den kritik som 

kommer fram som reaktioner på ekonomiska kriser. I ISA 240
8
 anges att revisorernas ansvar, 

när det gäller att upptäcka illegala handlingar, sträcker sig till att planera och utföra revisionen 

på ett sådant sätt att revisorn rimligen kan upptäcka brott som har direkt påverkan på 

utformningen och innebörden av de finansiella rapporterna. Med andra ord det ingår inte i 

revisorernas arbetsuppgifter att fungera som en polis. Revisorer menar att allmänheten 

förväntar sig för mycket av revision och att revision liksom redovisning inte är någon exakt 

vetenskap (Artsberg, 2005). Även Cassel (1996) hävdar att just missförstånd i rollfördelningen 

är den främsta orsaken till att förväntningsgap uppstår. Enligt ISA 240 ska revisorn beakta 

risken om det finns väsentliga felaktigheter som uppstått på grund av oegentligheter och fel, 

men det är främst företagsledningen som bär ansvaret för att upptäcka dessa felaktigheter. 

 

                                                             

8
 ISA 240 – Revisorns ansvar avseende oegentligheter i en revision av finansiella rapporter (FAR, 2012) 
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Figur 2: Förväntningsgap. Källa: Revision – En praktisk beskrivning, 2006 (s. 55) 

 

 

3.3.5. Revisorns oberoende 

 

Vid sidan av revisorns yrkeskompetens är revisorns oberoende dennes huvudsakliga medel för 

att garantera revisionens kvalitet. Under de senaste åren har revisorns oberoende mest 

diskuterats i samband med de senaste företagsskandalerna i USA och Europa (Artsberg, 2005). 

Förhållandet att en relativt hög andel av revisionsbyråernas intäkter kommer från annat än 

revision har i kombination med internationella redovisningsskandaler inneburit en ökad oro 

från lagstiftare för att rådgivningstjänster till revisionsklienter hotar revisorns oberoende 

(Kaplan, 2004). Enligt Prop. 2000/01:146 har skarp kritik riktats mot att byråer tillhandahåller 

rådgivning i företag där de också utför granskningen, eftersom detta förhållande föreslagits 

utgöra ett hot mot revisorns objektivitet. För att underlätta för revisorer för att försäkra sig att 

ett fristående rådgivningsuppdrag är acceptabelt har lagstiftaren ställt upp en analysmodell 

(FAR, 2006). Analysmodellen bifogas som bilaga 2 i slutet av arbetet. 
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Revisorns oberoende och yrkeskompetens är några av de viktigaste redskapen för att garantera 

revisionens kvalitet och utgör därför enligt Moberg (2005) en viktig del i revisorsyrket. Cassel 

(1996) håller med och anser att begreppet oberoende är avgörande för definitionen av 

begreppet revisor. Han menar att när en revisor inte längre agerar oberoende slutar denne även 

att agera som revisor. Att revisorn är oberoende leder till tilltro för revisionens kvalitet och 

större trovärdighet för den finansiella rapporteringens process. Med oberoende menas att en 

revisor skall utföra sina uppdrag självständigt och med opartiskhet. Agentteori ska användas 

för att tolka samlad empiri när det gäller revisors oberoende. 

 

3.4. Allmänt om ekonomisk brottslighet 

 

Ekonomisk brottslighet är ett samlingsbegrepp för flera olika typer av brott. De brott som 

omfattas av anmälningsplikten återfinns i brottsbalken (BrB) och skattebrottslagen (1971:69). 

Hans-Gunnar Axberger (1988) konstaterar i en rättspolitisk utvärdering som han gjorde för 

BRÅ att uttrycket ekonomisk brottslighet inte har en helt entydig innebörd, dvs. det används 

på skiftande sätt i olika sammanhang. Ibland sägs det till och med att innebörden är omstridd. 

Axberger (1988) använder sig dock av den tyske kriminologen Klaus Tiedemanns definition 

av ekonomisk brottslighet som säger att ekonomisk brottslighet är sådant brottsligt beteende 

vars effekter stör eller hotar det ekonomiska livet eller systemet på ett sådant sätt att det inte är 

enstaka individers intressen som berörs. Den definitionen har därefter huvudsakligen 

accepterats i den kriminalpolitiska debatten och forskningen. 

Ekobrott skiljer sig från övriga brott i en mängd avseenden. Gärningsmannen är känd till 

exempel i de flesta brottsfall. Svårigheten ligger inte i att utreda vem gärningsmannen är, utan 

snarare vad som hänt, hur gärningsmannen gått tillväga samt avgöra om handlingen är 

straffbelagd eller inte (Axberger, 1988). Däri ligger den främsta orsaken till att revisorerna 

protesterade när anmälningsplikten infördes. 

Ekobrottsmyndigheten (2013) riktar in sig på den grova ekonomiska verksamheten i första 

hand, men också på de mindre allvarliga ekobrotten där straffen inte är så höga men där 

myndigheten inser att lagföringen har ett förebyggande syfte. EBM utreder först och främst 

bokföringsbrott och skattebrott samt brott mot aktiebolagen. Revisors åtgärder vid misstanke 

om brott finns som bilaga 3 i slutet av arbetet. 
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Ekobrottsmyndigheten är också, tillsammans med FAR och Revisorsnämnden en organisation 

som troligtvis påverkar revision och revisorer när det gäller anmälningsplikt. Jag ska med hjälp 

av insamlad empiri försöka förklara om, och i så fall på vilket sätt organisationen påverkar 

revisorerna. Teorin som ska användas för tolkning av empirin är institutionell teori. 

 

3.5. Agentteori 

 

Syftet med revision kan lättast förklaras med hjälp av agentteori som utvecklades 1976 av 

Jensen och Meckling, eftersom agentteorin fokuserar på relationen mellan principalen och 

agenten (Deegan & Unerman, 2011). En relation som genom sin informationsassymetri skapar 

mycket osäkerhet. Enligt Deegan och Unerman (2011) drivs alla individer av egenintresse och 

maximering av sin egen välfärd. Man ska agera cyniskt och tänka på sitt eget bästa. Det 

betyder att agenten agerar ibland på ett sätt som inte stämmer överens med principalens 

förväntningar. Ett exempel är cyniska företagsledare som utnyttjar ‖hål‖ i lagen och maximerar 

vinst i varje situation. Intressekonflikter på grund av informationsassymetri lyfts fram som 

centrala inslag i förhållandet mellan agenten och principalen (Artsberg, 2005). Eftersom 

agenten inte alltid handlar i principalens vinstmaximerande syfte uppkommer en form av 

alternativkostnad för principalen, en så kallad agentkostnad (Choo & Tan, 2007). På grund av 

denna kostnad innefattar relationen mellan principal och agent ett utbyte av förtroende och 

förpliktelse. Samtidigt görs antaganden att agenten är opportunistisk och vill ha sitt eget bästa 

och då kan bedrägeri bli aktuellt, vilket är i konflikt med principalens intressen.  

Problem mellan principal och agent kan enligt Eisenhardt (1989) uttryckas på två olika sätt: 

 Moral hazard (risk för samvetslöst beteende) betyder att agenten är medveten om att 

denne inte kan kontrolleras av principalen. På grund av det handlar inte agenten i 

principalens intresse. 

 Adverse selection (ogynnsamt urval) innebär risk för principalen att anlita en agent som 

inte har den kompetens som denne själv uppges att ha. Problemet kan uppstå eftersom 

principalen inte kan styrka dessa kunskaper och kvalifikationer. 
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Enligt Artsberg (2005) riktar sig agentteorin på förhållandet mellan redovisningsmottagaren
9
, 

redovisningsskyldig
10

och revisorn. Även Svanström (2008) påstår att agentteorin är den mest 

betydelsefulla och dominerande teoretiska paradigmen när det gäller revision och redovisning. 

Den största anledningen till att en oberoende revisor anlitas är på grund av att investerare inte 

litar på de rapporter som företagsledningen själv tar fram (Deegan et al., 2011). Genom att 

anlita en tredje part (revisorn), minskar informationsasymmetrin samt ökar principalens 

kontroll att agenten inte agerar i självintresse (Carrington, 2010). Företagsledningen kan enligt 

Artsberg (2005) bland annat välja de redovisningsmetoder som ger högre vinster då deras egen 

ersättning är knuten till vinsten i form av bonusavtal. Vidare menar Lee (1993 återgivet av 

Öhman, 2007) att ett agent och principal förhållande inte endast råder mellan företagsledning 

och investerare. Förhållandet finns även mellan revisorn och samhället dvs staten. I min studie 

utgår jag som tidigare påpekats att revisorn är agent till två olika principaler, företagsledningen 

samt staten. 

När revisorn upptäcker ekonomisk brottslighet uppkommer en svår situation för denne. Som 

agent är revisorn tvungen att göra någon principal besviken, antingen samhället eller företaget. 

Revisorns anmälningsplikt är ett väldigt bra och klar exempel på att en agent inte kan främja 

två principaler samtidigt. Grundsynen borde vara att samhället skulle väga tyngst av de två 

principalerna, men sett till det låga antalet anmälningar från revisorerna är det dock rimligt att 

anta att så är det inte i verkligheten.  

Samhället anlitar revisorn för att övervaka och granska företagsledningen. Dock är det 

företaget som betalar uppdraget och kan även avsätta revisorn om man så vill och det är enligt 

Gavious (2007) största orsak till revisorernas agent problem i förhållande till 

företagsledningen. Även Ronen (2002, återgivet av Gavious, 2007) hävdar  att problemet ska 

kvarstå så länge revisor får betalt av företaget denne granskar. Ronen och Cherny (2002) 

föreslår en lösning på problemet med revisors beroende som agent betald av principalen. De 

föreslår att företagen tecknar en bokslutförsäkring
11

 hos försäkringsbolagen som i sin tur 

anlitar och betalar revisorn. Då kan revisorn i sin granskning av företaget agera helt oberoende 

gentemot sin klient. Gavious (2007) är dock skeptisk till förslaget och ställer frågan om 

                                                             

9 principal 

10 agent 

11
 Fritt översatt från engelskans ‖financial statement insurance‖ 
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försäkringsbolagen verkligen är villiga att ta den risken. Även om revisorn inte längre är 

beroende av företagsledningen, risken att revisorn misslyckas med revision kvarstår.  

Det är viktigt att beakta att revisorerna är näringsidkare. På grund av det väger deras 

ekonomiska drivkrafter tyngre än samhällets intressen, där också företagets externa 

intressenter ingår. Men sköter revisorn inte sitt jobb ordentligt, kan denne prickas av 

Revisorsnämnden genom att tilldelas erinran eller varning. Man kan även förlora sin 

auktorisation och bestraffas med en straffavgift (FAR, 2012). 

Alla intressenter har antingen direkt eller indirekt nytta av revisorns arbete, vilket innebär att 

de kan försöka påverka revisionen. Enligt Artsberg (2005) har revisorernas fokus förändrats 

från att varit aktieägarnas företrädare till att bli mer neutrala mot alla intressenter. March et al. 

(1993) i boken Organizations diskuterar kring jämviktslägen och påstår att varje beslutfattare 

försöker tillgodose olika intressenter snarare än att hitta ultimata lösningar.  

När det gäller kritik mot agentteorin talas det ofta om den asymmetriska informationen, dvs. 

att agenten har ett informationsövertag gentemot principalen. Detta informationsövertag kan 

vara väldigt svårt att bevisa. Agentteorin kritiseras också att den utgår från förenklade 

antaganden och att de antaganden som gjorts inte har testats (Artsberg, 2005).  

 

Figur 3: Agentteori kopplad till revision – egen bearbetning 
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3.6. Institutionell teori 

 

Enligt Artsberg (2005) är institutionell teori den teori som återger utvecklingen inom 

redovisningsområdet på bästa sätt. Hon menar att institutionell teori kan lättast förklara varför 

det finns svårigheter i samband med förändringar samt varför förändringarna inom redovisning 

och revision går så långsamt. Vidare säger Artsberg att lagen är den främsta rättskällan och 

redovisningslagstiftning är endast en ramlag. Det innebär att revisorer behöver andra 

normkällor, till exempel FARs rekommendationer för att bestämma vad som är gällande rätt. Å 

andra sidan, enligt god redovisningssed kan en revisor avvika från rekommendationer, 

allmänna råd och praxis om det behövs för att ge en rättvisande bild om företagets ekonomiska 

ställning. 

Institutionell teori är inte en enda teori utan fyller ett brett område med många olika 

perspektiv. Hatch (2012) menar att institutionell teori handlar om hur individer och 

organisationer agerar och varför många organisationer liknar varandra. Redovisningsbranschen 

verkar i en delvis självreglerande miljö (Öhman, 2007). På grund av det finns det utrymme att 

stifta egna lagar och regler och därmed skapa ett önskat beteende. Normer å andra sidan skapas 

av revisorerna själva genom deras agerande och attityd till exempelvis anmälningsplikten och 

tystnadsplikten. Enligt Artsberg (2005) har mänskliga aktiviteter en viss tröghet på grund av 

vana att göra saker och ting på ett visst sätt. Det faktum kan kopplas till att revisorer vill inte 

göra anmälningar och känner sig främmande till en sådan handling. 

För att en organisation ska bli institution krävs institutionalisering och det är en social process 

där institutioner skapas och blir skapade genom att individerna, revisorerna i min uppsats, 

accepterar en gemensam mening om sociala verkligheten  enligt Hardy et al. (2004). Samma 

författare hävdar att en istitution är en historisk uppbyggnad av bruk och seder som bidrar att 

det skapas ett visst handlinsmönster. Det är detta handlingsmönster som åsyftas att kartläggas 

genom institutionell teori enligt Hatch (2012). Vidare förklarar Scott (2007) detta 

handlingsmönster med hjälp av tre pelare i syfte att beskriva hur individer och organisationer 

beter sig. 
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Figur 4: Scotts modell – egen bearbetning 

Enligt Scott (2007) kallas dessa pelare den reglerande, den normativa och den kognitiva. 

Första pelaren symboliserar de lagar och regler som styr och framkallar ett önskvärt beteende. 

Scott menar vidare att belöningar och bestraffningar fungerar som verktyg att styra ett önskvärt 

beteende. Detta kan kopplas till Revisorsnämndens tillsyn och regelbundna kvalitetskontroller 

för att revisorerna ska vara ‖på tårna‖ hela tiden. Om en revisor misssköter sitt jobb, kan RN 

som ett sanktionerande organ tillgripa till erinran, varning och vid särskild grova fall även 

upphävande av auktorisation eller godkännande. Andra pelaren symboliserar värderingar och 

normer. Skillnaden mot första pelaren är att den normativa pelaren inte är påtvingande utan 

uppvisar enbart ett önskvärt beteende. Detta kan kopplas till FARs rekommendationer och 

uttalanden. Den tredje pelaren i Scotts modell symboliserar de faktorer som tas för givna samt 

även beteende som skapas mest genom individens egen verklighetsuppfattning. Han menar att 

beteendet styrs utifrån de regler som finns i samhället. Regler för revision återfinns i 

aktiebolagslagens nionde kapitel. Revisorernas skyldighet att rapportera misstanke om brott 

ansågs som en av de största nyheterna när det gäller 1999 års lagförändringar. 

Om en revisor bryter mot tystnadsplikten kan denne drabbas av disciplinära påföljder enligt 

revisorslagen. En revisor och registrerad revisionsbyrå ska teckna försäkring eller ställa 

säkerhet hos Revisorsnämnden för eventuellt ersättningsskyldighet som revisorn eller bolaget 

kan ådra sig genom sin verksamhet. Syftet med ansvarsförsäkringen är naturligtvis att skydda 
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revisorerna och bolagen mot ekonomisk skada, men även att iaktta klienternas samt tredje 

mans
12

 intressen. Om klienter inte är nöjda med hur revisorn utfört sitt uppdrag, kan de vända 

sig till RN och anmäla det (Revisorsnämnden, 2013). RN kan även själv initiera 

disciplinärenden, vilket kan ske genom myndighetens systematiska uppsökande tillsyn. 

Disciplinära påföljder för en revisor, om denne har missköt sitt arbete är: erinran, varning eller 

upphävande av godkännande eller auktorisation. I samband med en varning kan revisorn även 

åläggas att betala en straffavgift till svenska staten. 

Ekobrottsmyndigheten är också en institution som påverkar revisorer i vilken åklagare, poliser, 

ekorevisorer och andra experter arbetar tillsammans med utredningar om ekonomisk 

brottslighet. (Ekobrottsmyndigheten, 2013). Ekobrottsmyndigheten styrs av regeringen via 

justitiedepartementet, framförallt genom instruktioner, förordningar och årliga regleringsbrev. 

Dessa är regeringens instrument för att styra en myndighets verksamhet och på så sätt 

genomföra sin politik. Regleringsbrevet överlämnas till myndigheterna i slutet av december, 

träder i kraft den 1 januari och gäller ett år framåt. Ekobrottsmyndigheten har sedan många år 

tillbaka en nära samverkan med FAR
13

 och SRF
14

 på central nivå. Syftet med samverkan är 

främst att fokusera på de brottsförebyggande effekter som ligger i revisorernas och 

redovisningskonsulternas verksamhet. 

 

3.7. Sammanfattning 

 

Anmälningsplikten behandlas inte i teorin i någon vidare utsträckning. Det har tidigare skrivits 

kandidat- och magisteruppsatser som behandlat revisorernas anmälningsplikt. Det som 

framkom i dessa var att revisorkåren hade övervägande negativ inställning till 

anmälningsplikten samt att revisors roll inte påverkats märkbart till följd av anmälningsplikten. 

Några uppsatser lyfte fram även revisorernas bristande kompetens angående straffrätt.  

Den största anledningen till att en oberoende revisor anlitas är på grund av att investerare inte 

litar på de rapporter som företagsledningen själv tar fram (Deegan et al., 2011). Genom att 

anlita en tredje part (revisorn), minskar informationsasymmetrin samt ökar principalens 

                                                             

12 Externa intressenter 

13 revisorerna 

14
 redovisningskonsulterna 
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kontroll att agenten inte agerar i självintresse (Carrington, 2010). Intressekonflikter på grund 

av informationsassymetri lyfts fram som centrala inslag i förhållandet mellan agenten och 

principalen (Öhman, 2007). Ur studiens synvinkel ses revisorn som agenten till två olika 

principaler, nämligen staten och företagsledningen. 

Oegentligheter och fel kan alltid förekomma och det är inte säkert att en hundraprocentig 

granskning har en rimlig chans att upptäcka dem (FAR, 2006). Därför kan ekonomiska brotten 

undgå att vara upptäckta trots genomförd revision. Det är till exempel inte säkert att alla 

transaktioner är med i redovisningen. En ren revisionsberättelse betyder att revisorn har 

granskat de väsentliga posterna i samband med revision, men det betyder inte på samma gång 

att det ej förekommer ekonomisk brottslighet i bolaget. Där finns fortfarande ett ganska stort 

förväntningsgap mellan vad en revisor gör och vad denne förväntas att göra under sitt uppdrag. 

Förväntningsgapet finns också när det gäller upptäckt av ekonomisk brottslighet. De externa 

intressenterna verkar tro att en revisor aktivt ska leta efter ekonomisk brottslighet, men det ska 

inte göras enligt god revisionssed. 

Oberoendet är extremt viktigt för att en revisor inte ska vara rädd att göra en anmälan. Om 

denne är beroende av en stor kund till exempel, finns det risk att revisorn inte vågar anmäla 

kunden. Sedan 2002 ska en revisor alltid inför ett nytt uppdrag pröva sitt oberoende enligt 

analysmodellen som kan utläsas i 21 § revisorslagen. Helt oberoende av kunden är nästan 

omöjligt att vara eftersom det är kunden som är uppdragsgivare samt denne betalar revisorns 

arvode (Cassel, 1996; Gavious, 2007; Ronen & Cherny, 2002). 

Institutionell teori återger utvecklingen inom redovisningsområdet på bästa sätt (Artsberg, 

2005). Hon hävdar också att den institutionella teorin kan förklara varför det finns svårigheter 

vid förändringar inom redovisningsområdet samt varför de förändringarna går så långsamt. 

Tystnadsplikten är en av revisorernas viktigaste förordningar och därmed, eftersom den har en 

lång historia bakom sig, blivit en institution som accepterats av revisorskåren. 

Anmälningsplikten faller inte under begreppet institution än, Den har funnits i 14 år, har en 

kort historia och tåls därmed fortfarande att ifrågasättas. 

FAR, RN och Ekobrottsmyndigheten är som konstaterades ovan de institutionerna som mest 

påverkar revisorer och revision. FAR:s rekommendationer utformar praxis som revisorerna ska 

följa. Deras rekommendationer värderas högt hos revisorer och andra yrkesverksamma inom 

redovisning. När lagen om anmälningsplikten kom 1999, tillkom något som inte FAR 
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(normativ pelare) skapat och accepterat. Detta skapade stor debatt både  i media och inom 

revisorskåren. Denna negativitet som uppstod i branschen har även avspeglats på den enskilda 

revisorns arbete. 

De viktiga begreppen som påverkar revisorn och revision vid förekommande av ekonomisk 

brottslighet kan sammanfattas i en modell, som ska med hjälp av agentteori och institutionell 

teori användas vid tolkning av empirin. 

 

 

Figur 5: Sammanfattande modell 

  

Oberoende 

Kompetens 

Revisorns syn på 
anmälningsplikt 

Principal 2 

(Samhället) 

Institutionella 
krafter 

(FAR, RN, EBM) 

Principal 1 

(VD & styrelsen) 



 

30 

 

4. EMPIRI 

 

4.1. Presentation av revisorerna 

 

Vid bokning av intervjuerna lovade jag till mina respondenter att både dem och deras byråer 

skall vara anonyma vilket gjort att jag delar in dem i två grupper där de kallas för ‖större‖ och 

‖små‖ revisorer beroende på om de är verksamma på en liten respektive en stor byrå. Alla 12 

revisorer har lång erfarenhet av revisionsyrket och är verksamma på sex olika orter i 

Skaraborg. Åtta av dem är auktoriserade revisorer, men min enda krav var att de har varit 

verksamma som externa revisorer under senaste 15 år, för att dessa ska ha erfarenhet från både 

före och efter anmälningspliktens införande. Två revisorer har gjort en anmälan, medan en 

revisor var nära att göra det.  

 

Nr: Revisorn:      Byrå: A / G: Erfarenhet: Anmält: 

1.                 godkänd          

2.                 auktoriserad           

3.                auktoriserad           

4.                 godkänd           

5.                 auktoriserad           

6.                 godkänd           

7.                 godkänd           

8.                auktoriserad           

9.                auktoriserad           

10.                auktoriserad           

11.                auktoriserad          

12.                auktoriserad              
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4.2. Revisorernas syn på anmälningsplikt 

 

Alla respondenter berättar att revisorer var överlag negativt inställda till anmälningsplikt samt 

att det var en massa prat omkring detta, när lagen kom, men det låg inte på ‖små‖ revisorers 

nivå, eftersom de har en massa små kunder som ändå gör som revisorn säger. Revisorn B, som 

är auktoriserad revisor på en mindre byrå säger att trots att lagen funnits i 14 år, har hon inte 

hunnit sätta sig i vad lagen går ut på egentligen. Bara 2 av mina respondenter vet vilka 

konsekvenser kan drabba dem vid brott mot tystnadsplikten. Vidare säger revisorn H att det 

kändes som om myndigheterna flyttade fram positionerna, att revisorerna blev på så sätt 

myndigheternas förlängda arm, men att det blev ganska naturlig del av revisorns arbete, när 

den väl infördes. 

Alla 12 respondenter är överens att efter de senaste redovisningsskandaler, har vi fått mycket 

bättre revision idag. Det är mer formstyrt idag, som revisorn C säger. Vidare säger revisorn A 

att FAR snäppar upp kraven hela tiden, sakta men säkert. Revisorn I håller med och säger att 

den svåraste biten med arbetet som revisorn är anpassning till de nya rekommendationerna 

som man ska förhålla sig till. Revisorskåren upplever mycket tyngre arbete samt en 

blanketthysteri utan dess like om man jämför med hur det var för 10-15 års sedan. Lagen har 

inte haft önskat effekt, när det gäller revisorns anmälningar, men alla är överens att den inte 

ska tas bort, eftersom revisorerna kan hota styrelsen med anmälning, om så krävs. 

När det gäller influens utifrån, revisionen i Sverige är påverkad från både EU och amerikansk 

redovisningsstandard. Revisorn H säger att revisionen idag har blivit mer fyrkantig med ISA:s 

regelverk, eftersom samma regelverk ska tillämpas på både stora och små företag. Revisorn I 

håller med och säger att det är svårt att tillämpa rekommendationer utformade för stora bolag 

när man ska granska små bolag. ‖Man ska egentligen granska små bolag på samma sätt till en 

rimlig kostnad.‖ Följden blir att man reviderar små bolagen mer än det behövs egentligen, men 

sett till helheten har revisionen överlag blivit bättre. Idag är det mer analys och 

riskfunderingar, man tänker inte bara på siffrorna, utan på helheten. Annars granskas i grunden 

fortfarande samma saker, men arbetssättet har både förändrats och underlättats tack vare 

datorer. Dock ser revisorn L en risk eftersom ‖…man får mycket hjälp av datorer, men man är 

styrd av programmet. Det finns en risk, och den risken är att revisorns fantasi hålls tillbaka 

lite grand.‖ 
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Minskningen av antal anmälningar från revisorer trots ökad ekonomisk brottslighet vet ingen 

vad det beror på, men alla revisorer hade sina funderingar att det egentligen är flera faktorer 

som tillsammans bidrar till det. En förklaring kan vara att alla 12 revisorer påstår att de är 

mycket tuffare idag när det gäller antagning av nya kunder. Alla mina respondenter berättar att 

det görs grundliga undersökningar för att utvärdera nya kunder. Om kunderna uppfattas som 

seriösa samt sköter sitt företag på ett bra sätt, accepteras uppdraget, eftersom revisorerna vill 

undvika framtida problem. Revisorn L berättar att ‖man tackar inte ja direkt, utan man gör 

vissa undersökningar och det är delvis för att inte hamna i en sådan situation och det är klart, 

har du en selektiv kundbedömning, där du sorterar ut dem som kan vara risk, då tar du inte en 

sådan kund.‖ Alla revisorer är överens att ekonomisk brottslighet förekommer mer i 

storstäderna eftersom där är det lättare att bli anonym. På de sex orterna i Skaraborg där jag 

genomförde mina intervjuer fick jag känslan att alla känner alla, eller som revisorn I säger: ‖Är 

man oseriös, hamnar man på en oskriven lista. Sådana kunder är inte välkomna här.‖   

När det gäller policy hur revisorerna ska agera vid brottsmisstankar, ser det bättre ut på de 

stora revisionsbyråerna. De har egna jurister som revisorer vänder sig till vid minsta lilla 

osäkerhet. Revisorn K säger att han diskuterar inte brottsmisstankar med någon av sina 

kolleger, utan han vänder sig direkt till jurister. ‖Jag hade en oren revisionsberättelse en gång 

och det diskuterade jag med våra specialister i Göteborg. Vi kom fram till ett jätte bra resultat. 

Det är kanon.‖ 

Revisorer på mindre byråer har ingen policy men fyra av dem skulle vända sig till FAR direkt, 

medan resterande två skulle kontakta ‖mister SRS‖ Martin Johansson. Revisorn E säger att 

‖det är honom jag skulle ringa om jag hade stött på något brottsligt. Han har ju jobbat med 

det här sedan 80-talet som chef för SRS.‖ Även revisorn B säger att hon förmodligen skulle 

skicka ett mejl till honom och berätta hur det är och då skulle hon förhoppningsvis få råd hur  

hon ska agera vid misstankar om brottsligt verksamhet. 

Alla tolv respondenter kan inte påstå att de gillar anmälningsplikten, men nu 14 år efter lagens 

införande tycker alla att den ska finnas kvar. Revisorn I säger att han tror att man kan leva utan 

anmälningsplikten, men samtidigt tycker han att det är bra att det finns en bortre gräns som 

jagar revisor att agera. På frågan om lagen har kanske blivit ett fiasko på grund av för få 

anmälningar, svarar revisorn A att han inte tycker så. ‖Nu är alla på tårna. Det är ett bra 

verktyg att hota styrelsen, innan det går för långt. Vi har blivit mycket tuffare. Vi kan hota. Jag 

är tvungen eftersom jag har verktyg.‖ 
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Ingen av de 12 revisorerna vill ha oseriösa kunder. Seriösa revisorer gör därför grundliga 

undersökningar innan man accepterar en ny kund. Som revisorn I säger: ‖Om jag skulle göra 

anmälan varje år, då är det frågan vad har jag för kundstock?‖ Skräpföretag hamnar då 

kanske hos oseriösa revisorer som tar för många sådana uppdrag samt saknar resurser att 

hantera dem på ett korrekt sätt. Revisorn A tror att det är kan vara så att ‖… det finns 

brottslingar som medvetet letar efter revisorer som inte upptäcker allt alternativt inte anmäler 

brottet.‖ 

 

4.3. Intressenter och förväntningsgapet 

 

De olika intressenter verkar tro att när en revisor skriver en ren revisionsberättelse att det per 

automatik inte förekommer några oegentligheter i ett bolag samt att en revisor ska aktivt leta 

efter ekonomisk brottslighet. Varför är det så? Ingen av revisorerna vet med säkerhet, men alla 

är medvetna att ett förväntningsgap fortfarande finns. Enligt revisorn H kan det vara så att den 

gamla synen på revisionen finns kvar. ”Förr var det prickande och man kollade i stort sätt 

allting.‖ En annan grej enligt samma revisor kan vara ointresse hos klienter, inte minst 

bankerna. ‖Folk läser inte revisionsberättelser. De är ganska okunniga om regelverket, till 

exempel att det finns ett alternativ till bokslutsrapporter. Större företag har bättre koll.‖ Även 

revisorn A håller med att gapet är alldeles för stort och att många kunder tror att revisorn gör 

mycket mer än man egentligen gör. Han säger:‖ Vi ger information till våra kunder, broschyr 

som talar om vad som gäller, men det är svårt. Våra kunder kan bokföra knappt.‖ Revisorn I 

håller med och säger att ‖…de flesta kunder ser det att det kommer en faktura en gång per år. 

Vissa vill ha kontakt, medan andra vill prata så lite som möjligt.‖  

Revisorn K, å andra sidan, upplever inte att det är så stor förväntningsgap. ‖Vi träffar ägaren 

och ekonomi personalen. Jag tror inte att de alla vet vad vi gör för någonting, men de vet att 

de får en revisionsberättelse och på revisionsberättelsen står att papperna är i hyfsat ordning. 

Det är en kvalitetsstämpel, och det tror jag fattar de allra flesta. Sedan är det så att det finns 

bra och dåliga snickare. Så är det tyvärr även med revisorer, läkare och allting annat.‖ 

Revisorn B instämmer och säger att hon tycker att det fortfarande finns många oseriösa 

revisorer som tar för många uppdrag på sig. ‖Det spelar ingen roll vad är god revisionssed. De 

gör ändå som de vill. Om jag skulle göra revision efter en oseriös revisor så skulle jag 
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förmodligen hitta mycket mer än vad han gör.‖ Även revisorn L har sina funderingar och 

säger: ‖Ibland funderar vi vad är det för revisorer som sitter i de skräpbolagen? Vi har våra 

funderingar på vissa personer hur de egentligen klarat sig utan varken varningar eller sin 

titulatur. Det händer ibland att vi säger upp bekantskap med oseriösa kunder. Av ren 

nyfikenhet tittar man vem som är revisor efter mig då. Ibland lyckas samma namn dyka upp 

många gånger.‖ 

Enligt revisorn B ska man prata med kunden innan man gör en revision vad man ska göra för 

någonting och på så sätt minskas förväntningsgapet. ‖När man är ute på företaget och gör 

revision, då brukar ju jag på en del företag som själva vill vara delaktiga i revisionen, be dem 

att ta kopia på saker och så gör de det. På så sätt får de ta del av vad man behöver göra för att 

utföra en revision.”  

Även revisorn C arbetar aktivt för att minska förväntningsgapet. Han säger att det diskuteras 

som särskild punkt med hans kunder innan revisionen börjar. ‖Det finns ett uttalande från USA 

som säger att revisorn ska inte vara en knähund och inte blodhund, däremot en vakthund. Det 

är väldigt bra beskrivning. Det säger jag till styrelserna ordagrant egentligen. Vi kan inte se 

allt. Vi upptäcker inte allt, men ser vi minsta tecken när vi gör våra analyser då följer vi upp 

naturligtvis om vi springer på oegentligheter.‖  

Enligt revisorn A ska man ha en skeptisk inställning, men i Sverige utgår man ifrån att kunden 

är ärlig. I USA är det helt annan situation. ‖Jag har pratat med en kille från USA. Han är 

svensk, men jobbar som revisor i USA och där är läget annat. De utgår från att kunden fuskar. 

Där har du förväntningsgapet. Vi letar inte aktivt efter ekonomisk brottslighet.‖ 

 

4.4. Rollkonflikter och oberoende 

 

Alla mina respondenter är medvetna om att det finns risk att revisorn blir beroende indirekt vid 

kombiuppdrag, men alla byråer har som policy och de är väldigt noga med att en revisor är 

bara en revisor hos kunder där man har de dubbla rollerna som rådgivare och revisor.  

 

Revisorerna på de stora byråerna har överlag mindre problem med revisorns dubbla roller än 

revisorer på de mindre byråerna. De ‖stora‖ revisorer tycker att det är bättre att 

redovisningskonsulter gör bokslut än kunder själva, eftersom man kan tidigt slå larm till 
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revisorn. Revisorn C säger att ”skulle lagstiftaren uppleva att det är ett problem då skulle man 

ju via lagregleringen säga vad vi kan göra.‖ Även revisorn K upplever inga som helst problem 

med kombiuppdrag. Han säger att det finns två olika avdelningar på byrån, en 

redovisningsavdelning och en revisionsavdelning, som för övrigt är även fysisk skilda 

eftersom de finns på olika adresser. ‖Det är vattentäta skott emellan. Vi gör revision, de gör 

redovisning. Vi granskar dem precis på samma sätt som alla andra. Det ska vara opartiskt.‖ 

 

När det gäller kombiuppdrag på de mindre byråer, så säger revisorn D att ‖…kunder vet inte 

skillnaden mellan den ena eller den andra. Även om det handlar om rådgivning, de kallar det 

för revision. Där har branschen alltid haft problem att förklara skillnaden. Kunden vänder sig 

till oss för att de vill ha allting ordnat. De vill inte ha problem med Skatteverket utan de vill ha 

en bra helhetslösning. Sedan om vi gör ett bokslut eller en revision det har de ingen aning 

om.‖ 

Revisorn L säger att han är noga att inte ha sådan kundflora att det finns risk att bli beroende 

av en eller två kunder. ‖Vi ska hela tiden kunna stå fria och inträffar det någonting, inte tveka 

för att göra en förändring.‖ När det gäller rådgivning, säger han att som revisor kan man få 

problem med oberoendet. Han kallar rådgivning för att vara bollplank till kunden. ‖En 

företagare är ju ofta ensam. Han är ensam i sina beslut. För att företagaren inte går till 

grannen och frågar, det kan ju vara konkurrent eller någonting sådant, då kommer han till 

revisorn. Revisorn har inte en susning, utan min roll i det läget är att prata fram och tillbaka 

och ställa dumma frågor, så att han genom att svara på mina dumma frågor, kan komma fram 

till ett vettigt beslut. Jag kan aldrig ta beslut.‖ 

 

Oberoendet är något som alla 12 ser som självklart om revisorn vill utföra arbetet på bästa sätt, 

men de är medvetna att det är en besvärlig situation med många intressekonflikter. Revisorn G 

säger att ‖…vi har ett rätt besvärligt uppdrag. Det är kunden som betalar, men vi ska föredra 

andra, inte bara staten, utan även övriga intressenter, både leverantörer och anställda. Staten 

är bara en intressent. De betalar inte heller.‖ Revisorn K håller med och säger att ‖…staten 

har ju utnyttjat oss. Annars är tanken att vi ska finnas för kunder, leverantörer och bank.‖ 

Även revisorn F instämmer och säger att ‖…det är en konstig situation. Man biter inte hand 

som föder en. Det är avvägningar hela tiden i det här jobbet, ständigt, ska jag göra det åtgärd 

eller det åtgärd? Det är liksom hela livet som revisorn.‖ 
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När det gäller rädsla att förlora klienter på grund av att de måste anmäla, så är alla mina 

respondenter överens att de ändå inte vill ha sådana oseriösa kunder som man har tappat 

förtroende för. Det enda problemet i en sådan situation är, enligt revisorn F, om det skulle vara 

grov brottslighet då skulle han vara rädd för repressalier mot honom och hans familj. 

 

På min fråga om revisorns roll i Sverige har utvecklats från reaktiv till proaktiv som i 

Danmark, svarar revisorn K att en revisor ska inte vara så proaktiv. ‖Man ska inte vara med 

och styra verksamheten, det ska man inte göra. Då är man helt fel ute.‖ Revisorn L , å andra 

sidan, svarar att det är nog så revisorn vill. ‖Det är vårt önskemål. Men sedan med kunderna är 

det väldigt olika. Du har kunder som tycker att revision är någonting som katten har dragit in. 

Det är någonting som han måste betala för lagstiftning är som den är. Och den kunden är inte 

mottaglig för proaktiva rådgivningen. Sedan har du kunder som ser revisorn som en i teamet i 

stort sätt. De använder sig av revisors kunskaper och är med och diskuterar inte bara tre 

månader efter bokslutsdagen utan har löpande kontakter under hela året. Det är väldigt 

mycket fråga hur är företagaren. Vi vill ju vara proaktiva. Men en och annan företagaren vill 

inte det.‖ Även revisorn D tror att det är hela tiden samspel mellan kund och revisor. 

 

 

4.5. Kompetens 

 

Några av mina respondenter har varit på enstaka kurser samt seminarier, men som revisorn B 

säger: ‖Jag träffar mina kolleger på utbildningar, men det här ämnet har aldrig kommit upp.‖ 

Revisorn D är av annan uppfattning och säger att ämnet diskuteras på revisorernas träffar, men 

‖…i vilken mån man tillgodogör sig det, det är en annan femma.‖  

Revisorn I har varit på en utbildning för många år sedan, men tycker att sådana utbildningar 

ska inte prioriteras, eftersom det är så ovanligt och händer sällan. Han påpekar dock:‖ kommer 

man i det läget, då vågar jag inte ta beslutet, även om jag är utbildad.‖ Revisorn J håller med 

att sådana utbildningar inte prioriteras och säger att han inte gått någon speciell kurs, men 

‖…från byrån var det ingen som har tryckt på heller.‖ 

Enligt revisorn K beror det mycket på individen. Han säger att det är självklart att revisorn kan 

gå på olika seminarier om denne känner för det, men mycket kunskap kan också tillförskaffas 
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genom att läsa hemma i vardagsrummet. Han säger: ‖…när frugan ser på Let’s dance, läser 

jag istället.‖ 
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5. ANALYS 

 

5.1. Revisorns syn på anmälningsplikt 

 

Anmälningsplikten trädde i kraft 1999 och anledningen till detta var för att lagstiftaren ansåg 

att revisorn hade större möjlighet att upptäcka ekonomisk brottslighet i ett tidigare skede än 

konkursförvaltaren (Larsson, 2004). När lagförslaget om revisorns anmälningsplikt kom 

väcktes en hel del kritik från bland annat FAR och SRS (SOU 1995:44). Införandet hade skett 

alldeles för snabbt och konsekvenserna hade inte kunnat överskådas. De sakkunniga i 

Aktiebolagskommittén hade farhågor om att anmälningsplikten skulle urholka klienternas 

förtroende för revisorn. Dessa farhågor märktes i revisorernas inställning några år efter att 

anmälningsplikten trätt i kraft (Svanström, 2008).  

FAR, RN och Ekobrottsmyndigheten är institutioner som påverkar revisorer och revision. 

FAR:s rekommendationer utformar praxis som revisorerna förväntas ska följa. Deras 

rekommendationer värderas högt hos revisorkåren och andra yrkesverksamma inom 

redovisning och revision. När lagen om anmälningsplikten kom 1999, tillkom något som inte 

FAR varit med och varken skapat eller accepterat. Denna negativitet som uppstod i hela 

branschen har naturligtvis även avspeglats på den enskilda revisorns arbete. En förklaring till 

revisorernas negativa inställning till anmälningsplikten kan förklaras med hjälp av 

institutionell teori. FAR är den normativa pelaren enligt Scott (2007). Revisorsnämnden, å 

andra sidan, är den regulativa pelaren som, enligt mina respondenter, påverkar revisorerna allra 

mest. Alla vill ha ryggen fri mot RN och ‖…inte hamna i skiten‖ som revisorn H säger.  

Den tredje pelaren i Scotts modell symboliserar de faktorer som tas för givna samt även 

beteende som skapas mest genom individens egen verklighetsuppfattning. Han menar att 

beteendet styrs utifrån de regler som finns i samhället.  Sammanfattningsvis kan institutionell 

teori hjälpa oss att förstå varför tog det så lång tid för revisorerna att till slut acceptera 

anmälningsplikten som naturlig del av revisorns uppdrag. Tidigare studier visade att 

revisorerna var överlag negativa till anmälningsplikten, medan mina respondenter är varken 

positiva eller negativa, men alla 12 tycker att anmälningsplikten ska vara kvar på revisors 

bord. 
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Två respondenter av tolv har gjort en anmälan till åklagaren. En var nära att göra en anmälan, 

men efter att man konsulterat egna jurister på byrån, fick kunden helt enkelt göra om sin 

årsredovisning och bokslut för att inte bli anmäld. ‖ Det var inte sent årsredovisning. Det var 

väsentligt värre saker. Vi hade diskussion med kunden. Det blev ingen anmälan. Det blev ny 

årsredovisning.‖ Det är typisk exempel att revisorerna har mer proaktiv roll idag, jämfört med 

15 år sedan. Revisorernas proaktiva roll kan också förklaras med hjälp av institutionell teori. 

Revisorkåren har under de senaste 14 år sett vad domstolar, RN, FAR och EBM kräver av 

revisorerna när det gäller ekonomiska brott. Kåren har anpassat sitt arbetssätt efter 

domstolarnas praxis. När lagen kom 1999, var alla revisorer förvirrade och det håller även alla 

mina 12 respondenter om. Tidigare studier (till exempel Håkansson & Isaksson, 2008) visade 

att revisorerna inte visste riktigt hur anmälningsplikten ska hanteras, samt saknade juridisk 

kompetens. Mina respondenter påpekar att de fortfarande inte har den juridiska kompetensen 

angående ekobrott, men alla vet vad de ska göra om de stöter på oegentligheter under revision. 

Dessutom till skillnad från tidigare studier, visar min studie att anmälningsplikten ska vara 

kvar. Revisorerna har stärkt sin position som agent gentemot sina klienter (principaler) genom 

att anmälningsplikten blivit ett påtryckningsmedel mot klienterna. Revisorn A säger:‖ Det är 

ett bra verktyg att hota styrelsen.‖ 

Alla revisorer är överens att varken tystnadsplikten eller rädsla att förlora kunden är hinder för 

att en anmälan ska ske, men de vill bara vara 100 procent säkra att klienten har gjort fel innan 

en anmälan sker. Eftersom revisorerna är sällan 100 procent säkra, prioriteras fortfarande 

tystnadsplikten före anmälningsplikten och uppstår förväntningsgapet när en anmälan ska ske.  

 

5.2. Intressenter och förväntningsgapet 

 

Förväntningsgapet anses vara en av de största svårigheterna inom både redovisnings- och 

revisionsyrket. Enligt FAR kan ett förväntningsgap uppstå mellan revisorerna och deras 

intressenter då förväntningarna inte motsvarar vad revisorn kan och får göra. Revisorerna 

missuppfattas väldigt ofta och allmänhet tror att revisorernas granskning är mer omfattande än 

vad som krävs enligt god revisionssed för att kunna avlämna en ren revisionsberättelse. Enligt 

ISA 240 ska revisorn beakta risken om det finns väsentliga felaktigheter som uppstått på grund 

av oegentligheter och fel, men det är företagsledningen i slutändan som bär ansvaret för att 
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upptäcka dessa felaktigheter. Alla 12 respondenter verkar tämligen säkra på att deras kunder är 

ärliga och att brott inte begås. Att revisorerna hävdar detta kan bero på riskmedvetenhet vid 

intagandet av nya kunder. Riskmedvetenhet gör att revisorerna förebygger problemet och 

skickar det vidare till andra samt själva slipper ta ansvaret för en anmälan. 

Alla 12 respondenter håller med att det fortfarande finns ett förväntningsgap. Man ger lite 

information till sina kunder, men det upplevs som svårt, speciellt hos ‖mindre ‖ revisorer. De 

granskar de mindre bolagen där många kunder kan bokföra knappt. Dessutom tror dessa 

kunder att revisorn gör mycket mer än man egentligen ska göra enligt god revisionssed. De 

större företagen har mycket bättre koll enligt mina respondenter. En annan orsak kan vara 

ointresse hos klienter, inte minst bankerna. ‖Folk läser inte revisionsberättelser‖, som revisorn 

H säger. Han får medhåll från revisorn I som säger att ‖ …de flesta kunder ser det att det 

kommer en faktura en gång per år.‖ Här ser jag att revisor som agent har makt över sina 

kunder (principaler) tack vare att revisor har mer kunskap om bokföring och revision. Revisorn 

A säger till exempel:‖ Vi har en massa små kunder och de gör som vi säger.‖ 

Flera av mina respondenter har påpekat att förväntningsgapet är större än det borde vara på 

grund av att det fortfarande finns många oseriösa revisorer, som tar för många uppdrag på sig. 

Det var en överraskning, eftersom jag trodde att revisorerna skulle skydda varandra mer än det 

visade sig när jag gjorde intervjuerna. Även i detta exempel kan konstateras att revisorn som 

agent har maktövertag på sina klienter (principaler). Att utföra en bristfällig revision, på grund 

av för många uppdrag och tidsbrist, men ändå få betalt av kunden tyder på att det fortfarande 

finns ganska stor maktobalans mellan revisorer och deras klienter.  

En annan förklaring till förväntningsgapet är okunskap enligt Cassel (1996). Många klienter 

tror att revisorn ska ge råd och hjälpa dem fastän det inte ingår i revisorns uppgifter. I och med 

att revisorerna enligt Holm et al. (2012) blivit mer proaktiva, hjälper de sina kunder mer och 

mer i förebyggande syfte, trots att det egentligen inte är deras uppgift. Alla mina respondenter, 

utom revisorn K, håller med att revisorerna har blivit mer proaktiva idag. Anmälningsplikten 

finns i medvetandet, men på grund av förebyggande åtgärder som görs på ett tidig stadium 

undviker revisorer att anmäla sina klienter. Det är också en av anledningarna att 

klientrelationer inte drabats negativt på grund av anmälningplikten. Riskmedvetendet som 

revisionsbyråerna utvecklat under de senaste 14 år, gör att de inte tar klienter där det föreligger 

risk att brott kan begås. Ett exempel är branscher med stor kontanthantering som är ett 
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högriskområde. Revisorn C säger så här:‖ …generellt sätt vill man undvika verksamheter med 

mycket kontanthantering. Restauranger till exempel.‖  

Enligt Hatch (2012) söker institutionell teori förklara varför individer och organisationer 

försöker likna varandra. Revisionsbranchen lever i en självreglerande miljö och revisorerna har 

över tiden utvecklat väldigt avancerat nät, där de diskuterar sina problem med varandra. Detta 

leder i framtiden till anpassning till andra kolleger och deras arbetssätt vilket är helt i 

övernskommelse med den institutionella teorin (Scott, 2007). Av mina respondenter är det bara 

revisorn B som hävdar att revisorerna på sina träffar diskuterar aldrig det känsliga ämnet. Alla 

de övriga respondenter är överens att anmälningsplikten och dess konsekvenser diskuteras på 

revisorernas träffar. Den samlade empirin stärker den institutionella teorins antagande att 

individer (revisorer) och organisationer (revisionsbyråer) försöker efterlikna varandra. Det 

stämmer också med påståendet av ―father of the post-modern corporation‖ Thomas J Peters: 

‖Organisationer idag måste förändras eller dö.‖ 

Förväntningsgapet har uppståt också mellan myndigheten (EBM) och revisorerna. I samtal 

med mina respondenter framkom att i början anmälde men allt i rädslan för represalier från 

Revisorsnämnden. EBM vände sig till revisorerna och hänvisade bara till grov brottslighet, 

eftersom det saknas resurser att utreda försenad årsredovisning till exempel. Mina respondenter 

har olika åsikter varför så få brott anmäls, men alla är överens att kunskapsbrist när det gäller 

straffrätten samt vilka konsekvenser en felaktig gjort anmälan kan medföra, bidrar att 

revisorerna anmäler inte i så stor utsträckning.  

 

5.3. Rollkonflikter och oberoende 

 

Revisorns kompetens är viktig för att revisionens externa intressenter ska kunna känna 

förtroende för revisorn. Vid sidan av revisorns yrkeskompetens är revisorns oberoende dennes 

huvudsakliga medel för att garantera revisionens kvalitet. Oberoendet diskuteras av Cassel 

(1996) som hävdar att helt oberoende är omöljigt att bli eftersom revisorn anlitas och betalas 

av kunden. Alla mina respondenter säger att de inte har några som helst problem med 

oberoendet, men under intervjuerna framkommer att det är kunden som betalar. Revisorn G 

säger:‖ Vi har ett rätt besvärligt uppdrag. Det är kunden som betalar, men vi ska föredra 

andra. Inte bara staten, utan även övriga intressenter. Staten är bara en del, inget speciellt. De 
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betalar inte heller.‖ Min uppfattning är att om ,mot förmodan, revisorn G hamnar i en sådan 

situation där han som agent till två principaler måste välja, då ska han i framtiden helt klart 

välja klienters intressen före samhällets. Därför håller jag med Ronen (2002, återgivet av 

Gavious, 2007)  som hävdar  att problemet ska kvarstå så länge revisor får betalt av företaget 

denne granskar. 

Sedan 2002 ska en revisor alltid inför ett nytt uppdrag pröva sitt oberoende enligt 

analysmodellen som kan utläsas i revisorslagens 21 §. Ett av dessa fem hot är vänskapshotet. 

Det innebär att om revisorn har en nära relation till kunden då ska han eller hon avböja eller 

avsäga sig uppdraget, eftersom det finns risk för att revisorn ska vara beroende. Revisorn F 

säger att han ‖…har tackat nej till många kompisar som vill att jag ska vara deras revisor.‖ 

Alla mina respondenter ser inga risker med att de är revisorer till sina kunder under lång tid, 

med följd att bilda vänskap och därmed risk för bristfällig revision. De tycker tvärtom att de 

med tiden får bättre insyn i klienternas räkenskaper. Här finns det helt klart potentiell risk i 

framtiden, speciellt om revisorn (agent) utvecklar varaktigt vänskap med klienten (principal 1) 

och därmed blir beroende av den, som till följd av detta får övertag på staten (principal 2). 

Förhållandet att en relativt hög andel av revisionsbyråernas intäkter kommer från annat än 

revision har i kombination med internationella redovisningsskandaler inneburit en ökad oro 

från lagstiftare för att rådgivningstjänster till revisionsklienter hotar revisorns oberoende. Alla 

mina 12 respondenter ser inte några problem med ‖kombiuppdrag‖, men man är väldigt noga 

att revisorn bara gör revisionen. Alla ser bara fördelar med rådgivning. Man kan till exempel 

tidigt slå larm om någonting ser konstigt ut eller håller inte. Under mina intervjuer har jag 

upplevt att när det handlar om  ‖kombiuppdrag”, först då har kunden övertag på revisorn som 

agent. Förutom för revision, betalar kunden även för rådgivning, och att anmäla och förlora 

sådana kunder det vill inte mina respondenter. På grund av det har man gått till mer proaktiv 

roll och hjälper sina kunder för att undvika framtida problem. Här agerar revisorn i egenskap 

av agent som genom att säkra sina framtida inkomster, ser egenintresse och maximering av sin 

egen välfärd först. 
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5.4. Kompetens 

 

(Axberger, 1988) hävdar att svårigheten med ekobrottsfall är att avgöra om handlingen är 

straffbelagd eller ej. Även sakkunniga i Aktiebolagskommittén påpekade de svårigheterna och 

menade att anmälningsplikten skulle medföra att revisorerna måste kunna göra kvalificerade 

straffrättsliga bedömningar enligt brottsbalken (SOU 1995:44). Det här visar att 

anmälningsplikten ställer höga krav på revisorers juridiska kompetens.  

 

Tidigare studier (Mirza & Wallin, 2011; Håkansson & Isaksson, 2008) har påpekat 

revisorernas bristande kompetens inom brottsbalken som största problem när det gäller 

anmälningsplikten. Även mina respondenter medger att brist på kompetens när det gäller 

ekobrott finns. När det gäller revisorernas kompetens inom området, bara en revisor har 

genomgått en utbildning gällande ekobrott och anmälningsplikten. De andra respondenterna 

säger att sådana utbildningar finns, men att de står längst ner på prioriteringslistan, eftersom de 

inte ser några som helst problem med anmälningsplikten nu, utan kontaktar egna jurister eller 

FAR om de skulle stöta på det.  Som revisorn I säger:‖ Även om jag är utbildad, vågar jag inte 

ta beslut själv.‖ 

 

Revisorer saknar fortfarande kompetens inom straffrätt, och det kan förklaras med hjälp av 

institutionell teori. Varken RN, FAR eller EBM gör påtryckningar  på revisorer angående deras 

bristande kompetens. Revisorerna har över tiden sett vad som krävs av dem när det gäller 

ekonomisk brottslighet och anpassat sitt arbetssätt enligt den praxis som domstolar och RN 

skapat. 

 

5.5. Sammanfattning 

 

5.5.1. Agentteori kopplat till revisorernas anmälningsplikt 

 

I relation där revisor som agent har två principaler, vill staten som en av principalerna 

lagstadga revisorns yrke närmare statens intressen. Staten (principal 2) vill med hjälp av lagar  

och regler anpassa agentens beteende till sina intressen. Revisorernas anmälningsplikt är ett 

utmärkt exempel på principalens försök att förändra agenten. Lagen har get principalen ett 
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större inflytande eftersom agenten är tvingad att agera för att inte bli utsatt för repressalier. 

Revisorerna har ändå över tiden hittat nya sätt att arbeta och därmed undvikit uppfyllandet av 

principalens (statens) intressen och istället uppfyllt sina egna, samt sina kunders intressen. Tre 

av mina respondenter skulle hellre avsäga sig sitt uppdrag, än att anmäla kunden. En 

respondent har tvingat kunden att göra om årsredovisning helt för att inte bli anmäld. Det är 

uppenbart att revisorsroll som agent till två principaler är komplicerad, men revisorer har över 

tiden anpassat sitt arbetssätt till den nya lagen. 

 

 

5.5.2. Institutionell teori kopplat till revisorernas anmälningsplikt 

 

Alla mina respondenter är rädda att hamna hos Revisorsnämnden. Deras och domstolarnas 

praxis har gjort att revisorer har hittat nya sätt att arbeta och arbetar mer proaktivt. Praxis har 

saknats enligt tidigare studier, men nu efter 14 år vet revisorer vad som krävs av dem i 

samband med ekobrott. Revisorsnämnden är en tvingande kraft, eftersom de kan bestämma 

disciplinära påföljder för de revisorer som inte följer deras anvisningar. Som revisorn H 

säger:‖ …förr reviderade du för kunden på något sätt. Nu reviderar du också för kunden, men 

reviderar i första hand för att hålla ryggen fri mot Revisorsnämnden.‖ 

 

När det gäller andra normativa pelaren, alla mina respondenter och deras byråer påverkas av 

FAR och deras rekommendationer som är den normativa kraften. Speciellt de revisorer som 

arbetar på mindre byråer kontaktar FAR och deras jurister, som anses mycket kunniga 

angående anmälningsplikt. Förutom rekommendationerna, finns också FARs uttalanden samt 

kurser om anmälningsplikten. 

 

Den tredje pelaren i Scotts (2007) modell symboliserar de faktorer som tas för givna samt även 

beteende som skapas mest genom individens egen verklighetsuppfattning. Revisorerna kände 

viss osäkerhet hur anmälningsplikten ska hanteras, men genom riskmedvetenhet har man bollat 

problem vidare och därmed behöver inte anmäla. 

 

Sammanfattningsvis har revisorer anpassat sitt arbete i förhållande till anmälningsplikten samt 

väljer noggrant sina kunder och  även hjälper sina kunder i förebyggande syfte. Den 

institutionella teorin hjälper oss att förstå revisorer i deras förhållande till anmälningsplikten. 
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6. SLUTSATS 

 

Hur är revisorernas syn på anmälningspliktens utveckling med beaktande av tystnadsplikten 

samt den ökade ekonomiska brottsligheten under perioden 1999-2013? 

Har anmälningsplikten påverkat revisorernas sätt att utföra revision? 

 

Revisorer har till slut accepterat anmälningsplikten och ändrat sin arbetssätt på grund av det. 

De gillade inte polisrollen som man fick med anmälningsplikten. Lagen har inte fått så stor 

genomslag bland revisorerna, som lagstiftaren tänkt från början. Men den har inte heller blivit 

ett fiasko som jag trodde. Alla 12 revisorer tycker att lagen ska vara kvar, eftersom det är bra 

påtryckningsmedel att ha för att hota slarviga kunder. Revisorsrollen har stärkts över tiden tack 

vare anmälningsplikten. Därför har revisorerna accepterat anmälningsplikten till slut. 

En stor anledning till att klientrelationerna inte drabbats negativt kan bero på den 

riskmedvetenhet som införts. Nuförtiden väljs kunderna med stor omsorg. Det är en av de 

största konsekvenserna av lagen om anmälningsskyldighet och orsak varför det har blivit så få 

revisors anmälningar de senaste åren.  Innan 1999 sa man i princip aldrig nej till en kund. Idag 

är situationen helt annan. Revisorerna vill veta om deras kunder är ärliga, och det görs stora 

efterforskningar innan de accepterar ett uppdrag. De är rädda om sina rykten och byråernas 

varumärken. Revisorerna har även fått makt i samhället att själva välja sina kunder. 

Revisorkåren besitter bara den allmänna kompetensen när det gäller straffrätt och frågan är hur 

den kan vidareutvecklas. De känner inte institutionellt tryck när det gäller utbildningar i 

straffrätt. Därför prioriteras inte sådana utbildningar. Vad är det då som utmärker en skicklig 

revisor. Det är inte juridiken eller ämnesspecifika kunskaper. En skicklig revisor ser till 

helheten, inte bara siffror och identifierar problem i ett tidigt skede samt vidtar åtgärder för att 

lösa problemet, med andra ord en skicklig revisor arbetar proaktivt och ser olika möjligheter 

och lösningar innan problemet blivit allt omfattande. Revisorsrollen har definitivt ändrats på 

grund av anmälningsplikten. Revisorerna har blivit proaktiva och hjälper sina kunder mer än de 

borde göra.  Det är helt klart konsekvens av anmälningspliktens införande. 
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6.1. Studiens bidrag 

 

Min studie har kommit till slutsatsen att revisorerna äntligen efter 14 år har accepterat 

anmälningsplikten. De är inte längre negativt inställda till den och vill ha anmälningsplikten 

kvar i revisors uppdrag. Antalet anmälningar från revisorer till åklagare är fortfarande väldigt 

lågt, men det beror mest på att revisorernas riskmedvetenhet som utvecklats över tiden. 

Byråerna granskar sina klienter ordentligt innan nya uppdrag accepteras. De har makt i 

samhället att själva välja sina kunder. Det är en av de största konsekvenserna av lagen om 

anmälningsplikt. Revisorernas arbetssätt har ändrats över tiden 1999-2013. Revisorns roll har 

blivit mer proaktiv och revisorer hjälper sina kunder mer än de borde göra, bara för att undvika 

framtida problem. 

 

 

6.2. Förslag till vidare forskning 

 

Alla 12 revisorer är negativa till revisionspliktens avskaffande för små bolag och där ser alla 

potentiell ökning av ekonomisk brottslighet, speciellt verksamheter med mycket 

kontanthantering. Man hoppas från revisorernas sida att Skatteverket ska bli mer aktiv på det 

området. Det skulle vara intressant att genomföra en studie om 3-4 år för att se om ekonomisk 

brottslighet verkligen har ökat bland de små bolagen som inte längre behöver revisorn från den 

1 oktober 2010. 
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i 

 

Bilaga 1: Egna reflektioner 

 

 

Jag kan börja med att berätta att redan från allra första dagen på Högskolan i Skövde var jag 

inriktad på att bli revisor efter avslutade studier. Därför visste jag sedan lång tid tillbaka att 

mitt arbete skulle handla om revision. Första alternativ var att skriva arbetet ihop med 

Alexander Sundqvist och Tony Blom eftersom vi har arbetat ihop en hel del under de tre åren 

på Högskolan i Skövde och samarbetet har alltid funkat utmärkt. När vi fick veta att skolan inte 

tillåter tre författare eller fler på grund av att examinationen ska vara individuell, bestämde vi 

att Alexander och Tony ska fortsätta med det arbete som vi gjorde ihop under kursen Extern 

redovisning IV, medan jag var tvungen att själv hitta på något intressant som har med revisorer 

och revision att göra. 

 

De senaste redovisningsskandaler i Europa och USA satte sina spår när det gäller revision. 

Revisorernas roll i kampen mot den ekonomiska brottsligheten blev allt mer diskuterad och det 

blev orsak att jag ville undersöka mer kring revisorernas anmälningsplikt, eftersom det var 

många kommentarer och diskussioner kring den, främst på grund av att den krockar med 

tystnadsplikten, som är så helig för revisorkåren. Då bestämdes det att min uppsats ska handla 

om revisorernas anmälningsplikt. I ett tidigt skede skickade jag mejl till ekorevisor Henrik 

Lundin, som arbetar på Ekobrottsmyndigheten, för att få information om antal utförda 

ekonomiska brott samt hur många utav de var anmälda av revisorerna. Siffror som han 

skickade till mig bara bekräftade mina misstankar och jag började undersöka mer i ämnet. 

 

Först började jag leta efter vetenskapliga artiklar som handlade om ekonomisk brottslighet, 

samt tidigare forskning på området. Några artiklar hade jag inte någon nytta av, då var det bara 

att bita ihop och fortsätta leta efter nya artiklar. När jag väl samlat några artiklar som kunde 

vara användbara i min studie, kom jag igång med skrivandet och skrev inledningskapitlet och 

metodkapitlet. Kursen ‖Företagsekonomisk metod, teori och praktisk tillämpning‖ underlättade 

och bidrog till att vi kom i gång med skrivandet omgående. Det kan påpekas att seminarier och 

handledningar som vi hade under tiden var till stor hjälp också. 

 

I samband med en handledning fick jag även tips från min handledare att börja ringa runt i god 

tid, för att boka respondenter för min empiriska undersökning. Hon sade att det går att mejla 



 

ii 

 

också, men då finns det risk att revisorerna inte svarar alls på grund av att de har mycket att 

göra under våren, då vi skriver examensarbete. Jag ringde till olika revisionsbyråer i Skaraborg 

och fick till slut 12 olika respondenter, 6 från stora revisionsbyråer och 6 från små. Till min 

förvåning var det lättare att få revisorer från mindre revisionsbyråer att ställa upp på en 

intervju. 

 

Under en utav seminarierna tyckte min examinator att det skulle vara mer intressant att utföra 

en retrospektiv studie sedan lagen om revisorernas anmälningsskyldighet kom tills nu. Med 

andra ord jag skulle jämföra om revisorernas inställning till lagen förändrats under tiden samt 

vilka konsekvenser har lagen haft för revision och revisoryrket. Då bestämde jag att ändra 

inriktning på mitt arbete från nulägesanalys till en retrospektiv studie. 

 

När det var dags att börja skriva teorikapitlet, började mina första riktiga bekymmer. Här blev 

det mycket tufft, eftersom det var svårt att hitta en teori som passade bra med ämnet. Principal- 

agent teorin var enklast att använda, men under en seminarie tyckte min examinator att 

institutionell teori var också användbar, så till slut bestämde jag att användas av en 

kombination av agent teori och institutionell teori i min teoretiska referensram. Att skriva klart 

teorikapitlet var nästan det svåraste under hela arbetet. 

 

När teorin var klart så satte jag igång med empirin. Jag var tvungen att åka till olika håll i 

gamla Skaraborgs län, för att intervjua alla mina 12 respondenter. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades direkt efter för att minimera risk för misstolkning. När allt material var 

nedtecknat började jag med att jämföra svar från mina respondenter och skrev empirikapitlet 

ganska fort.  

 

Som jag befarade började mina bekymmer igen när det var dags att börja skriva analys och 

koppla teori med empiri. Analyskapitlet ska ju ‖lyfta‖ uppsatsen ytterligare samt problemet var 

att den skrevs under tidspress. Här kunde jag för första gången under arbetet med uppsatsen se 

nackdelen att skriva ensam. Jag behövde någon att diskutera med samt ‖bolla‖ mina idéer och 

tankar, men det fanns ingen förutom min handledare. Dock var seminarier i metodkursen, som 

gick parallellt med skrivandet av uppsatsen, mycket bra tillfällen att lyssna på andra studenter 

och lärare. Under seminarietillfällena diskuterade vi flitigt våra bekymmer med lärarna och här 
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fick jag ‖bränsle‖ samt styrkan att fortsätta med arbetet, när det kändes att nu är det kört, det är 

tvärstopp. 

 

Till sist kan jag bara konstatera att jag har utvecklats som person under arbetets gång. Det är 

inte lätt att skriva en c-uppsats ensam, och den erfarenheten tar jag med mig till efterföljande 

studier. Vidare har jag även fått mycket information hur det är egentligen att arbeta som 

revisorn och vad man behöver tänka på. Min beslutsamhet att arbeta som revisorn en vacker 

dag bara förstärktes. Nu förstår jag olika omständigheter kring revisorernas sätt att arbeta 

mycket bättre, dessutom har mitt sätt att reflektera blivit bättre över tiden. När det gäller 

intervjuer, kan jag konstatera i efterhand att varje ny intervju kändes lättare att utföra, eftersom 

jag kunde mer och mer om ämnet i fråga. Jag vågar även påstå att jag har utvecklats positivt 

när det gäller mitt skrivande. Det känns som att det kommer att bli mycket lättare och enklare 

att skriva en magisteruppsats efter det här arbetet. 
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Bilaga 2: Analysmodellen för revisorns oberoende 

 

 

 

 

 

 

Analysmodellen. Källa: Revision – en praktisk beskrivning, 2006 (s.48) 
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Bilaga 3 : Revisors åtgärder vid misstanke om brott 

 

 

 

 

 

 

Schema för revisorns åtgärder vid misstanke om brott (9 kap. 42-44 §§ ABL). Källa: FARs 

Samlingsvolym 2012 (s.910) 
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Bilaga 4: Intervjufrågor 

 

1. Hur länge har du arbetat som revisor? Auktoriserad eller godkänd? 

2. Vad var din inställning när lagen om anmälningsplikt kom 1999? 

3. Vilka förändringar trodde du att det skulle innebära för dig och ditt arbete? 

4. Vilken är den största skillnaden om man jämför revision idag och för 15 år sedan? 

5. Vad är din syn på anmälningsplikten idag? Anser du att anmälningsplikten har haft den 

brottförebyggande effekt som den var menad att ha? Har den någon betydelse i praktiken? 

6. Har ni en policy hur ska ni agera vid brottsmisstankar? Har du fått tillräcklig 

information/utbildning när det gäller detta problemområde? 

7. Har du eller någon du känner gjort en anmälan eller upptäckt oegentligheter men valt att inte 

gå vidare med det?  

8. Tror du att ditt rykte eller byråns rykte kan påverkas om en anmälan sker? 

9. Är du rädd för att förlora klienter p.g.a. att du kanske måste anmäla? 

10. Enligt EBM minskar antalet anmälningar från revisorerna sedan 2006. Vad det beror på? 

11. När det gäller Revisorsnämndens praxis angående brottsanmälningar, 12 av 16 

disciplinärenden gäller revisorernas underlåtenhet att vidta åtgärder vid brottsmisstankar. Vad 

det beror på? Kundlojalitet eller bristande juridisk kunskap när det gäller straffrätt? 

12. Anser du att revisorn ska fungera som en kontroll- och tillsynsfunktion åt staten?  

13. Tycker du att det finns ett bättre sätt att upptäcka eko brottslighet än revisorernas 

anmälningsskyldighet? 

14.  Vet du vilka konsekvenser kan drabba dig om du anmäler brottsmisstankar eller låter bli att 

göra det? 

15. Bör anmälningsskyldigheten tas bort helt enligt dig? 

16. Har du upplevt en ökad press på revision efter de senaste skandalerna? 

17. Anser du att skandaler och dess efterverkningar leder till större eller mindre förväntningsgap?  

Vad gör du och din byrå för att minska gapet? 

18. Kan revisorns dubbla roller leda till konflikt? Finns det andra konflikter kopplade till 

anmälningsplikten? En studie gjord i Danmark visar att revisorns roll har gått från reaktiv till 

proaktiv. Hur är situationen i Sverige enligt dig? 

19. Många intressenter verkar tro att när en revisor granskat ett bolag så förkommer inga 

oegentligheter i bolaget. Varför? 

20. Berätta fritt vad Du anser om det här ämnet!  
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Bilaga 5 : Mejl från Henrik Lundin, Ekobrottsmyndigheten 

 

 

Lundin Henrik [Henrik.Lundin@ekobrottsmyndigheten.se] 

Till: 

Samir Dzafic 

Bifogade filer: 

     Hämta alla bifogade filer 

                     -                 ) [Öppna i webbläsare ];                                           ) [Öppna i webbläsare ] 

den 22 februari 2013 08:45 

 

 
  

 
 

Hej  

Jag tog fram statistik från Brå (Brottsförebyggande rådet). Jag blev själv överraskad över siffrorna så 

jag var tvungen att mejla Brå och fråga över resultatet. Bifogar svaret också. Det finns ingen statistik 

över landet avseende revisorers anmälan av brott. Jag har en egen som jag handjagat fram för EBM i 

Stockholm. Angående frågeställningen om hur många av revisorsanmälningarna som leder till fällande 

domar och lagföring får jag hänvisa till en rapport som jag gjorde för några år sedan som finns på vår 

hemsida www.ekobrottsmyndigheten.se under fliken för dig som är revisor. Rapporten heter 

utvärdering av revisorers anmälningar. Den ger ingen helhetsbild utan mer tendenser såsom den såg 

ut då.  

 

Henrik Lundin 

Ekorevisor  

Ekobrottsmyndigheten 

Box 820  

101 36 Sthlm  

Tel 010 562 91 72 

0706 22 85 88  

 

 

https://mail.his.se/owa/attachment.ashx?id=RgAAAAAWcCi1FdgiRZj%2b%2fQwIposvBwAVJywahSPKRY7Zv5Lwho2jAAAAKQahAAAVJywahSPKRY7Zv5Lwho2jAAAQDQKHAAAJ&dla=1
https://mail.his.se/owa/
https://mail.his.se/owa/
https://mail.his.se/owa/
https://mail.his.se/owa/
https://mail.his.se/owa/redir.aspx?C=ZdSdAfwAdkCl1h8bmh_UcujDv8SWItAIlgZp_E5irLERIofqbsVxHWUIAZlMQX7fMrLm9k47aG8.&URL=http%3a%2f%2fwww.ekobrottsmyndigheten.se
https://mail.his.se/owa/
https://mail.his.se/owa/
https://mail.his.se/owa/
https://mail.his.se/owa/
https://mail.his.se/owa/
https://mail.his.se/owa/
https://mail.his.se/owa/
https://mail.his.se/owa/
https://mail.his.se/owa/
https://mail.his.se/owa/
https://mail.his.se/owa/
https://mail.his.se/owa/

