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Sammanfattning 
 

 

Ekonomisk brottslighet (ekobrott) i företag är ett stort samhällsproblem både i Sverige och 

internationellt. Många blir omedvetet drabbade av brotten och mörkertalet bedöms vara 

stort. I Sverige har revisionen sedan 1999 varit en del i svenska statens plan för att förebygga 

och upptäcka ekobrott i företag. Revisorerna ålades därmed en skyldighet att anmäla 

misstanke om ekobrott som upptäcks vid revisionen. Införandet av revisorns 

anmälningsskyldighet bemöttes med blandade reaktioner från yrkeskåren. Skyldigheten 

ansågs framför allt vara svår att efterleva då revisorerna menade sig sakna relevant juridisk 

kunskap. Vidare fanns inte någon tydlig praxis över hur misstankegraden “kan misstänkas” 

skulle tolkas. Aktuell forskning inom området är begränsad och fokus har där framför allt 

berört vilka effekter anmälningsskyldigheten har medfört på omfattningen av ekobrott. Med 

bakgrund av detta undersöker detta examensarbete hur revisorerna idag, ca 20 år efter 

införandet, tolkar och tillämpar rekvisitet “kan misstänkas” i revisorns 

anmälningsskyldighet.  

 

Studien baseras på sex semistrukturerade intervjuer, varav fyra intervjuer är med 

auktoriserade revisorer från olika revisionsbyråer i Sverige, en intervju med en ekorevisor 

på Ekobrottsmyndigheten, samt en intervju är med en jurist på Revisorsinspektionen. 

Intervjuerna har även innefattat tre fallstudier, eller Case, för att jämföra hur myndigheterna 

förväntar sig att revisorerna ska tolka och tillämpa “kan misstänkas” med hur revisorerna 

faktiskt agerar. Resultatet visar att det i vissa fall finns skillnader i tolkningen och 

tillämpningen av misstankegraden. Dessa skillnader grundar sig i revisorns kompetens, 

professionella skepticism och oberoende och orsakas av revisorns oro att göra fel, saknad 

grundkunskap, bristande vidareutbildning, bristande oberoende, samt revisorns personliga 

inställning till anmälningsskyldighetens verkan. Skillnaderna orsakar i sin tur att revisorn 

inte upptäcker brott som denne rimligen bör upptäcka eller att revisorn upptäcker brott men 

inte gör någon anmälan. Dessa konsekvenser medför vidare brister i revisionens kvalitet och 

revisorernas yrkesetiska kod. För att komma tillrätta med denna problematik finns ett flertal 

möjligheter. Utbildning, ökad tillsyn och olika ändringar av det aktuella regelverket är 

möjliga lösningar som framkommit av studiens resultat. 

 

Studiens resultat visar att revisorerna, efter 20 års arbete med anmälningsskyldigheten, i 

vissa fall fortfarande inte fullt ut behärskar tolkningen och tillämpningen av rekvisitet “kan 

misstänkas”.  
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Förord 
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1. Inledning  
 

1.1 Problembakgrund  
 

Ekonomisk brottslighet, eller ekobrott, är ett samlingsbegrepp för en mängd olika brott, 

bland annat skattebrott, bokföringsbrott, överträdelse av låneförbudet, otillbörlig 

marknadspåverkan, bedrägeri och förskingring (Ekobrottsmyndigheten, förkortat EBM, 

2017, s. 8). Ekobrott begås för att minska kostnaderna eller öka inkomsterna i ett företag 

(Brottsförebyggande Rådet, förkortat BRÅ, 2004, s. 6). Ekobrott är svåra att upptäcka då de 

ofta är komplexa och utförs i en miljö där brottet är omringat av lagliga affärshändelser 

(Korsell, 2003, s. 9). Svårigheten att upptäcka brotten gör det därför inbjudande att utnyttja 

företag som brottsverktyg. Skadorna ekobrotten orsakar har vidare en stor spridning i form 

av orättvisa konkurrensfördelar, felaktiga skatter, avgifter och bidrag, samt skada på bl.a. 

kreditgivare, anställda, skattebetalare och även framtida generationer (EBM, 2017, s. 9). 

Detta innebär alltså att ekobrott kan resultera i många offer. Offren är dessutom ofta är 

ovetande.  

 

Både i Sverige och internationellt är ekobrott ett omfattande samhällsproblem och 

mörkertalet bedöms vara stort (EBM, 2017, s. 9). Årligen uppmärksammar dessutom media 

nya ekonomiska skandaler. I många länder har införandet av nya lagar för att komma till 

rätta med ekobrotten ofta drivits av skandaler. Detta har skapat en reaktiv lagstiftning där 

myndigheter letar efter redan kända, enklare brott (Korsell, 2003, s. 8). I Sverige har målet 

istället varit att lagen kontinuerligt ska ta en proaktiv roll i bekämpningen av den 

ekonomiska brottsligheten och öka statens inverkan på ekonomin (Larsson, 2005, s. 127). I 

och med att myndigheter som bekämpar ekobrott i sin tur själva väljer var deras resurser 

ska sättas in för att leta efter brott kan de i större utsträckning själva styra vilken typ av brott 

de vill ska upptäckas i kontrollerna (Korsell, 2003, s. 33).  

 

EBM är den åklagarmyndighet i Sverige som i störst utsträckning arbetar med att bekämpa 

och förebygga olika typer av ekobrott (EBM, 2017, s. 8). Under 2016 inkom 5 810 nya 

ärenden till EBM. Myndigheten yrkade i sin tur i aktuella utrednings- och 

lagföringsprocesser på återbetalning av pengar förvärvade genom brott på ca 114 miljoner 

kronor (EBM, 2017, s. 6). Även Skattebrottsenheten och Polismyndigheten utreder 

ekobrott, men inte i samma omfattning som EBM (Korsell, 2003, s. 70-72). Ungefär hälften 

av de anmälningar som inkommer till EBM rör sig om tidigare ostraffade småföretagare 

som genom okunskap eller slarv gjort sig skyldiga till brott (EBM, 2016, s. 4). Den andra 

hälften rör sig om uppsåtliga brott utförda av verksamheter med antingen seriös eller oseriös 

affärsidé. Till skillnad mot traditionella brott, t.ex. misshandel eller stöld, som ofta anmäls 

av offret, är det när det kommer till ekobrott istället frågan om att upptäcka brotten vid 

någon typ av kontrollaktivitet (Korsell, 2003, s. 8). Eftersom ekobrott som tidigare nämnts 

är svåra att upptäcka och de svenska myndigheterna inte utför någon heltäckande 

granskning av revisionsberättelser så utgår huvudsaken av EBM:s utredningar från 

anmälningar (Prop. 1997/98-99, s. 152). För att brott ska kunna utredas och lagföras krävs 

därför att andra aktörer uppmärksammar och anmäler brottsmisstankar.  

 

De vanligaste tillvägagångssätten för att upptäcka ekobrott har länge varit vid skatterevision 

och konkursförvaltning (Korsell, 2003, s. 62). Men på grund av begränsade resurser inom 
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dessa områden, för att öka de förebyggande åtgärderna och för att effektivisera möjligheten 

att upptäcka ekobrott valde lagstiftarna år 1999 att utöka kontrollsystemet för ekobrott. 

Detta gjordes genom införandet av den externa revisorns anmälningsskyldighet i 

Aktiebolagslagen (BRÅ, 2004, s. 7; Larsson, 2005, s. 127). Den externa revisorn 

kontrollerade sedan tidigare aktiebolagens bokföring, men begränsades av tystnadsplikten 

från att påtala eventuella misstankar om brott till åklagare eller polis (Prop. 1997/98:99, s. 

152-155). Detta innebar att revisorn inte utan lov kunde sprida information från revisionen, 

ifall informationen på något sätt kunde skada företaget. Revisorns tillvägagångssätt för att 

uppmärksamma andra om sina misstankar var då endast genom att påpeka misstanken till 

företagsledningen och att i förlängningen göra en anmärkning i revisionsberättelsen. Detta 

i samband med begränsad granskning av revisionsberättelser gjorde det svårt för de 

utredande myndigheterna att ta del av eventuella misstankar om ekobrott. Tystnadsplikten 

är, tillsammans med revisorns kompetens och oberoende, en viktig del i att upprätthålla 

kundens och intressenternas förtroende för revisorn och revisionen (Prop. 1997/98:99, s. 

150). Därför kvarstår tystnadsplikten än idag. Men i och med införandet av revisorns 

anmälningsskyldighet öppnades en väg för revisorer att vidta åtgärder vid misstanke om 

brott. 

 

Aktiebolagslagen har sedan införandet av revisorns anmälningsskyldighet reviderats och 

uppdaterats, men revisorns anmälningsskyldighet vid misstanke om brott kvarstår. 

Anmälningsskyldigheten hittas idag i 42-44 §§, kap. 9 Aktiebolagslagen (SFS 2005:551). 

Enligt denna lagstiftning är revisorn skyldig att agera då denne, vid sina ordinarie 

arbetsuppgifter, upptäcker att det finns risk för att ett misstänkt brott föreligger, som en 

styrelseledamot eller den verkställande direktören kan vara skyldig till eller då någon inom 

ramen av företagets verksamhet gör sig skyldig till mutbrott eller bestickning (EBM, 2017, 

s. 7-8). 

1.2 Problematisering  
 

Revisorns anmälningsskyldighet har studerats både i vetenskaplig forskning och 

utredningar gjorda av statliga myndigheter (se t.ex. BRÅ, 2004; EBM, 2007; Holmquist, 

2000; Larsson, 2007; Ljung & Stetler, 2000). Dessa har inriktat sig på antalet anmälningar 

gällande ekobrott gjorda av revisorer, hur lagen skapats och mottagits, samt vilka effekter 

skyldigheten medfört. Rapporterna ger indikationen att anmälningarna från revisorerna 

endast utgör en liten del av anmälningarna som görs gällande ekobrott. På senare tid har 

forskningen gällande revisorns anmälningsskyldighet dessvärre svalnat och BRÅ har därför 

förespråkat ytterligare forskning inom området (BRÅ, 2004, s. 5, 11).  

 

I en undersökning gjord bland ekoåklagare året efter införandet av anmälningsskyldigheten 

framkom att endast 17 stycken anmälningar gjorts av revisorer under året (Holmquist, 2000, 

s. 16). Detta kan förklaras av att anmälningsskyldighet redan innan införandet möttes av en 

del negativa reaktioner från yrkesutövare och Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR). 

Det ifrågasattes om den nya arbetsuppgiften skulle passa in i revisorernas professionella roll 

som kontrollant och rådgivare (Engerstedt, 2002, s. 32). Det påtalades att revisorernas jobb 

inte var att “leta efter brott” och att anmälningsplikten kunde leda till att utomstående 

överskattade möjligheter att avslöja brott i samband med revisionen. Vidare förväntades 

anmälningsskyldigheten kunna skada revisorns klientrelationer i form av minskat 

förtroende, till följd av den komprometterade tystnadsplikten. Revisorerna oroade sig för att 
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det minskade förtroendet skulle skapa problem i yrkesutövandet genom att tillgängligheten 

på information skulle påverkas negativt. Slutligen ansåg sig revisorerna heller inte ha 

tillräcklig kompetens gällande den straffrättsliga lagstiftningen, vilket skulle innebära 

problem vid den praktiska tillämpningen av anmälningsskyldigheten (Engerstedt, 2002, s. 

32).  

 

Larsson (2005, s. 67) analyserade huruvida de ovannämnda orosfaktorerna till revisorernas 

initiala motstånd hade inträffat eller inte efter skyldighetens införande. Det visade sig att 

oron för minskat förtroende från klienterna inte hade realiserats. Däremot tydde resultatet 

på att revisorernas oro kring sin egen yrkesidentitet och kompetens medförde ett försök till 

nedvärdering av skyldighetens signifikans, för att på så vis undkomma att göra en anmälan 

(Larsson, 2005, s. 67). Trots detta sågs ett minskat motstånd till anmälningsskyldigheten 

och med det minskade motståndet steg antalet anmälningar från revisorer till en nivå på ca 

300 anmälningar per år (Riksrevisionen, 2017, s. 52).  

 

År 2010 beslutade Sveriges riksdag att avskaffa revisionsplikten för små aktiebolag 

(Riksrevisionen, 2017, s. 5). Avskaffandet av revisionsplikten innebar att ca 75 procent av 

aktiebolagen i Sverige fick möjligheten att välja ifall de ville ha revision eller inte. Ett av 

resultaten efter avskaffandet var att många företag som tidigare hade revisionsplikt nu valde 

bort att ha en revisor, vilket innebär att färre företag kontrolleras av revisorer. Lagändringen 

tros vara en anledning till att revisorernas anmälningar har minskat till att vara nästintill 

obefintliga (Riksrevisionen, 2017, s. 52).  

 

Att det föreligger vissa problem med tolkningen av lagstiftningen har emellertid framgått 

av tidigare studier (Holmquist, 2000, s. 16). Det har visat sig att flera delar i 

anmälningsskyldigheten kan vara svåra att tolka och tillämpa utan tillräcklig kunskap. För 

att underlätta denna tolkning har FAR gett ut en handbok för hur revisorn skall handla vid 

brottsmisstanke, och för att ytterligare underlätta tillämpningen har EBM publicerat en 

rapport innehållande bl.a. exempel i form av Case där diskussioner förs ifall anmälan skall 

göras eller inte (EBM, 2007; FAR, 2006). Syftet med dessa har varit att försöka klargöra 

svåra begrepp, t.ex. vad som räknas som ett obetydligt brott, när skadan bedöms vara 

avhjälpt eller hur misstankegraden ska tolkas.  

 

Enligt en studie av Ljung & Stetler (2000, s. 34-35) är misstankegraden “kan misstänkas” 

den del i anmälningsskyldigheten som förefaller vara en av de mest svårtolkade för 

revisorerna. “Kan misstänkas” kan enligt studien liknas med en misstankegrad på ca 5-20 

procent. Holmquist (2000, s. 16) menar att de anmälningar som inkommer från revisorerna 

har visat sig vara välgrundade och allt som oftast leda till att förundersökning inleds. Detta 

antyder att revisorer har relativt god bevisning om att brott föreligger innan de faktiskt 

anmäler misstanke om brott.  Detta stärks av att Ljung & Stetlers studie (2000, s. 35) som 

visar att majoriteten av revisorerna (ca 80 procent) väljer att anmäla först när de med 75 

procent säkerhet kan misstänka brott.  

 

Nu, nästan tjugo år efter införandet av anmälningsskyldigheten finner vi ett intresse att 

undersöka ifall revisorerna har bemästrat tolknings- och tillämpningssvårigheterna av 

rekvisitet “kan misstänkas”. Vi tänker studera ifall den tolkning och tillämpning som 

revisorer gör idag överensstämmer med den som görs av de kontrollerande myndigheterna 

EBM och Revisorsinspektionen (vidare RI).  
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1.3 Problemformulering 
 

Vår övergripande problemformulering är:  

 

● Tolkar och tillämpar revisorerna rekvisitet “kan misstänkas” i revisorns 

anmälningsskyldighet i enlighet med statliga myndigheters förväntningar eller 

existerar ett prestationsgap, samt hur kan i så fall detta gap reduceras? 

 

Vi har vidare delat upp problemformuleringen i två delar. Del 1 söker svar på tolkningen 

och tillämpningen av “kan misstänkas”. Ifall det finns skillnader i tolkning och tillämpning 

i Del 1 så söker Del 2 svar på vad detta kan bero på, vilka konsekvenser skillnaderna får och 

hur dessa konsekvenser kan mildras. 

 

Del 1:  

○ Hur tolkar revisorer misstankegraden “kan misstänkas” i 

anmälningsskyldigheten?  

○ Finns skillnader i hur misstankegraden i revisorns anmälningsskyldighet 

tolkas och tillämpas av revisorer och av EBM och RI? 

 

Del 2: 

○ Varför uppstår dessa tolkningsskillnader?  

○ Vilka konsekvenser får tolkningsskillnader av “kan misstänkas” på 

efterlevnaden av yrkesetiska regler och revisionens kvalitet? 

○ Finns praktiska lösningar till de orsaker som skapar tolkningsskillnader?  

 

Med revisor menar vi den påskrivande revisorn som antingen har titeln godkänd eller 

auktoriserad revisor. 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur revisorerna tolkar och tillämpar rekvisitet “kan 

misstänkas” som anges i revisorns anmälningsskyldighet. Syftet är även att jämföra 

revisorernas tolkning och tillämpning av “kan misstänkas” med den som görs av EBM och 

RI, för att skapa förståelse för ifall dessa överensstämmer eller om det finns skillnader. Ifall 

revisorernas tolkning och tillämpning vid jämförelsen inte överensstämmer med de som 

EBM och RI gör, vill vi analysera och dra slutsatser om vad dessa skillnader kan bero på, 

vilka problem som kan uppstå, samt ifall det finns praktiska lösningar på dessa problem.  

1.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
 

Studien bidrar med en praktisk förståelse av revisorernas tolkning och tillämpning av “kan 

misstänkas” i anmälningsskyldigheten ca 20 år efter lagens införande. Den ger även en 

förståelse för hur revisorernas tolkning och tillämpning förhåller sig till den som görs av 

EBM och RI. Eftersom studien utgår från tre perspektiv som på olika sätt berörs av revisorns 

anmälningsskyldighet kan vi kartlägga parternas tolkningar. Baserat på denna kartläggning 

kan vi sedan jämföra perspektiven och skapa förståelse för revisorernas eventuella avsteg 

från deras förväntade agerande och vilka negativa konsekvenser detta kan medföra. Studien 
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kan i och med detta medföra praktiska implikationer för revisorsyrket. Problemet är vidare 

inte enbart företagsekonomiskt, utan berör även ämnen som juridik och sociologi, och därför 

kan den ökade förståelsen även användas av RI och EBM, samt andra myndigheter eller 

lagstiftare för att kritiskt granska och identifiera eventuella problemområden i rekvisitet för 

att öka samspelet mellan parterna, samt för utvärdering  för att se ifall det finns möjligheter 

till förbättring eller förändring i t.ex. de förväntningar som ställs på revisorer i deras 

kontrollerande funktion.  

 

Vår studie bygger delvis vidare på den tidigare nämnda studien av Ljung & Stetlers (2000), 

om revisorers och åklagares tolkningsskillnader av anmälningsskyldigheten vid misstanke 

om brott. Studiens resultat indikerade att tolkningsskillnader kunde bero på fyra olika 

faktorer: bristande oberoende, osäkerhet pga. bristfällig juridisk kompetens och avsaknad 

av praxis, en ovilja att skada klienten på grund av tystnadsplikten, samt rädslan för att bli 

stämd av klienten. Vår studie tillför en aktuell och fördjupad förståelse gällande revisorernas 

tolkning och tillämpning av rekvisitet “kan misstänkas” och vad eventuella 

tolkningsskillnader kan bero på genom att, utöver en jämförelse med åklagarmyndigheten 

EBM, även inkludera revisorernas kontrollerande myndighet RI i jämförelsen.  Studien 

bygger även vidare på studien av Larsson (2005), som undersökte revisorernas erfarenheter 

om skyldighetens effekter fyra år efter dess införande. Detta görs genom att vidare 

undersöka inverkan av revisorernas kompetens, oberoende och den professionella 

skepticism på tolkningen och tillämpningen av “kan misstänkas”, hur detta i förlängningen 

påverkar revisionens kvalitet, samt vad som är rimligt att förvänta sig av revisorns roll och 

revisionens funktion. 

1.6 Förkortningar och begrepp  
 

ABL:  Aktiebolagslagen 

 

BRÅ:  Brottsförebyggande Rådet 

 

EBM:  Ekobrottsmyndigheten  

 

FAR:  Föreningen Auktoriserade Revisorer 

 

ISA:  International Standards of Auditing 

 

RI:  Revisorsinspektionen 

 

Big 4: 

Avser de fyra största revisionsbyråerna internationellt. Detta begrepp innefattar 

byråerna PwC, Deloitte, Ernst & Young samt KPMG.  

 

Ekonomisk brottslighet:  

Eller ekobrott. Är ett samlingsbegrepp för en mängd olika ekonomiska brott. T.ex. 

bokföringsbrott och skattebrott.  

 

Oegentligheter:  

Används synonymt med ekobrott, innebär omedvetna fel och medvetna fusk. 
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1.7 Avgränsningar 
 

Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka tolkningen och tillämpningen av rekvisitet 

“kan misstänkas”. I lagen om revisorns anmälningsskyldighet finns som tidigare nämnts 

flera delar som kan vara svåra att tolka. Vi är medvetna om att andra aspekter i revisorns 

anmälningsskyldighet, t.ex. allvarlighetsgraden på brottet som misstänks, därför också kan 

vägas in i bedömningen för att anmäla eller inte. Men vi har valt att endast fokusera på 

rekvisitet “kan misstänkas”.  

 

Vidare har vi i uppsatsen valt att inte fördjupa oss i de olika brotten som faller under 

revisorns anmälningsskyldighet. Anledningar till brott berörs kortfattat i de Case som 

används i intervjuer men vi lägger där inte vikten vid själva brottet, utan fokus ligger vid 

tolkningen och tillämpningen av misstankegraden i fallen. Om läsaren finner intresse i att 

fördjupa sin kunskap i de olika brottstyperna som revisorn är skyldig att anmäla så 

rekommenderar vi FAR:s handbok Ekonomiska brott i aktiebolag: Revisorns handlingsplikt 

enligt ABL. 
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2. Metodologiska utgångspunkter 

 
I detta kapitel redogör vi för de teoretiska och praktiska metoder vi har använt oss av i 

studien och varför vi valt just dessa metoder. Vi jämför även de metoder vi använt oss av 

med de metoder som tidigare har använts vid liknande forskning. Slutligen reflekterar vi 

över de etiska aspekterna med våra valda metoder.  

2.1 Verklighetssyn 
 

Vi finner det väsentligt att klargöra vår verklighetssyn, i och med att den präglar vår studies 

utformning, genomförande och resultat. Inom vetenskapen finns ett kontinuum av 

perspektiv över hur verkligheten kan ses och för att förklara vår verklighetssyn har vi valt 

att utgå ifrån de två extrema motsatserna objektivism och konstruktionism (Collis & 

Hussey, 2014, s. 49). Det objektivistiska synsättet innebär att verkligheten är given och att 

den uppfattas lika av alla individer. Konstruktionistiska synsättet å andra sidan innebär att 

verkligheten är socialt konstruerad genom interaktioner mellan individer. Vid detta synsätt 

är verkligheten alltså subjektiv och hela tiden under förändring (Collis & Hussey, 2014, s. 

49). 

 

Det konstruktionistiska synsättet sammanfaller väl med vår studie i och med att vi studerar 

tolkningar konstruerade av olika individer i deras sociala interaktioner och hur dessa 

tolkningar framträder i individernas handlande. Revisorers, RI:s och EBM:s tolkning och 

tillämpning av rekvisitet “kan misstänkas” kan påverkas av variabler som t.ex. deras olika 

sociala interaktioner på respektive arbetsplats, deras olika exponeringsmängd av rekvisitet 

eller av individens personliga inställning till anmälningsskyldigheten. Denna typ av 

variabler formar subjektiva verkligheter hos individerna, vilket kan ge upphov till 

tolkningsskillnader. Vår studies resultat skapar en fördjupad förståelse för individernas 

sociala verkligheter i dagsläget och i framtiden kan dessa verkligheter se annorlunda ut.  

2.2 Kunskapssyn 
 

Vi har en interpretativistisk kunskapssyn, vilket innebär att vi anser att den subjektiva data 

vi samlar in vid interaktionen med individerna i vår studie är giltig kunskap (Collis & 

Hussey, 2014, s. 46). Vår studies vetenskapliga kunskapsbidrag sker hermeneutiskt, alltså 

att vi tillför kunskap genom tolkning och förklaring av den data vi samlat in (Jakobsson, 

2011, s. 62). På så vis kan vi, utifrån vår insamlade data, tillföra kunskap gällande de olika 

individernas tolkning och tillämpning av anmälningsskyldigheten för att skapa förståelse 

för om det finns rådande skillnader av rekvisitet “kan misstänkas” och varför eventuella 

skillnader uppstår.  

2.3 Angreppssätt  
 

Studien har i huvudsak en induktiv, eller teorigenererande ansats, vilket innebär att vi utifrån 

studiens empiri har som mål att utveckla teorier (Collis & Hussey, 2014, s. 52). Som tidigare 

nämnt finns begränsat med studier rörande revisorns anmälningsskyldighet och vi anser 

därför att det finns ett behov att utveckla och ta fram ytterligare teorier inom området. Vår 
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initiala plan för studien var att genom en kvantitativ metod undersöka i hur stor utsträckning 

lagen om revisorns anmälningsskyldighet påverkade det totala antalet lagförda 

bokföringsbrott, i syfte att försöka få en uppfattning om hur effektiv den är för att bekämpa 

ekobrotten. Vi blev dock tvungna att förändra vårt tilltänkta angreppssätt då den initiala 

undersökningen krävde statistik rörande anmälningar gjorda av revisorer som ej var 

offentlig och som var nödvändig för att på ett objektivt sätt kunna genomföra en 

hypotesprövning av teorier framtagna i tidigare studier. Vi har vidare valt att inte använda 

det induktiva angreppssättet fullt ut och följaktligen sammanställt en teoretisk bas 

beträffande problemformuleringen, detta för att säkerställa en bredare kunskap om det 

faktiska problemet innan den påföljande datainsamlingen. Studien har därför också till viss 

del en deduktiv ansats då delar av referensramen, t.ex. lagar, har använts som stöd för att 

förbättra datainsamlingen. Den övriga referensramen har sammanställts efter 

datainsamlingens genomförande. Vår ambition har varit att ha en mer öppen ansats genom 

arbetet, men kopplingar till den teoretiska referensramen har i efterhand blivit mer 

omfattande än planerat. Vilket i sin tur har medfört att studiens utförande tenderar att vara 

mer deduktiv än vad som var vår initiala plan.  

2.4 Metodval 
 

För att göra det möjligt att studera individers tolkning och tillämpning av rekvisitet “kan 

misstänkas” i revisorns anmälningsskyldighet finner vi att en kvalitativ forskningsmetod är 

bäst lämpad. Kvalitativ forskningsmetod innebär att en djupare förståelse av det studerade 

fenomenet nås genom att fenomenets egenskaper analyseras och beskrivs (Jakobsson, 2011, 

s. 83). Vid kvalitativa metoder genomförs ofta intervjuer eller observationer för att samla in 

relevant data. Vi har valt att i studien genomföra semistrukturerade intervjuer kombinerat 

med Case för att stimulera informanternas självständiga tänkande (Merriam, 2009, s.52). 

Semistrukturerade intervjuer är delvis styrda med fastställda frågor, och delvis flexibla i och 

med att de möjliggör för informanten att lämna öppna svar (Jakobsson, 2011, s. 69). Vårt 

mål med de semistrukturerade intervjuerna är att utifrån uppställda intervjuguider ställa 

likartade frågor till samtliga perspektivs informanter, för att kunna undersöka om det finns 

skillnader i den tolkning som informanterna gör utifrån frågorna. Intervjupersonerna får här 

möjlighet att svara öppet på frågorna utifrån deras egna tolkningar, erfarenheter och 

individuella förhållanden. Slutligen dras slutsatser utifrån eventuella likheter och skillnader 

mellan intervjupersonernas svar, för att på så vis forma allmängiltiga teorier. I och med att 

vi valt att fokusera på eventuella likheter och skillnader i svaren gällande tolkningen av “kan 

misstänkas” hamnar fokus på det studerade problemet och på så vis kan även orsaker till 

eventuella skillnader belysas.  

 

Genom att använda oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer och Case 

kan vi skapa en djupare förståelse av intervjupersonernas tolkning och tillämpning av 

rekvisitet “kan misstänkas”, än ifall strukturerade intervjuer eller ifall en kvantitativ 

forskningsmetod hade valts. Strukturerade intervjuer sker ofta genom att intervjuerna har 

fastställda svarsalternativ, vilket inte ger informanten möjligheten att ge sin egen syn på 

fenomenet (Jakobsson, 2011, s. 69). Vidare är huvudsyftet vid en kvantitativ metod att dra 

generella slutsatser baserat på det insamlade resultatet, vilket ofta tas fram genom enkäter 

med färdigkonstruerade svar (Jakobsson, 2011, s. 83). Den kvantitativa metoden hade varit 

mer lämplig ifall vi utifrån den redan existerande litteraturen velat undersöka ett problem 

genom att generera och testa hypoteser (Backman, 2008, s. 54). Men eftersom litteraturen 
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gällande anmälningsskyldigheten som tidigare nämnts är begränsad finner vi det mer 

relevant att försöka generera nya teorier inom området.  

 

Vårt metodval överensstämmer till viss del med tidigare genomförda studier gällande 

revisorns anmälningsskyldighet. Ljung & Stetler (2000) undersökte tillämpningen av 

anmälningsskyldigheten hos revisorer i anslutning till införandet av lagen och studien 

genomfördes genom att hermeneutiskt tolka intervjuer gjorda med 11 revisorer. Denna 

studies metod för genomförande är väldigt lik metodvalet i vår studie. Metoden har sina 

svagheter, till att börja med ger den svårigheter till upprepning eftersom intervjupersonernas 

svar är en bild av deras subjektiva verklighet. Det är därför av stor vikt att studiens 

genomförande är tydligt framställt. Vidare kan det vara svårt att göra generella tolkningar 

utifrån den insamlade datan då intervjupersonerna är få. Bristerna uppvägs dock av den 

djuplodande kunskap metoden kan tillföra inom det undersökta området. Larsson (2005), 

som undersökte revisorers erfarenheter av anmälningsskyldigheten fyra år efter införandet, 

genomförde både en kvantitativ undersökning i form av en enkät som skickades ut via 

posten och en kvalitativ undersökning i form av intervjuer med 160 stycken revisorer runt 

om i Sverige. Larssons datainsamling till studien pågick under ca 5 års tid. Denna typ av 

studie ger en god bild av det som studeras genom triangulering, men för vår studie finns 

ingen möjlighet för en sådan omfattande datainsamling. BRÅ (2004) skickade år 2003 ut 

två stycken enkätundersökningar där respondenterna valdes ut genom slumpmässiga 

stickprov i ett stratifierat urval av FAR:s och SRS:s adressregister över kvalificerade 

revisorer. I planeringsstadiet av vår studie övervägde vi att genomföra en 

enkätundersökning på liknande sätt som i BRÅ:s studie, men på grund av observationer av 

flertalet större studier med relativt låg svarsfrekvens ansåg vi det föreligga en överhängande 

risk att vi skulle erhålla för få svar för att kunna dra tillförlitliga slutsatser. Ovan nämnda 

faktorer sammanvägda bidrog till att vi utmynnade i den valda forskningsmetoden.  

2.5 Förförståelse 
 

Eftersom vi ämnar utföra en kvalitativ forskningsstudie anser vi att det är av stor vikt att vår 

förförståelse inom det studerade området klargörs. Detta för att vår förförståelse, eller 

tidigare kunskap och erfarenheter från revisionsyrket, i stor utsträckning påverkar studiens 

och intervjufrågornas utformning samt vår tolkning och analys av intervjusvaren 

(Jakobsson, 2011, s. 55). Vi vill därför tydliggöra för utomstående vilka tänkbara effekter 

vår förförståelse kan ha haft på olika delar i vår studie.   

 

Vi som utfört denna studie är studenter på Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. 

Vi läser vår åttonde och sista termin och har redovisning och revision som vår valda 

specialisering. Civilekonomprogrammet innefattar sammanlagt 240 högskolepoäng och vi 

har läst 30 högskolepoäng inom specialiseringen redovisning och revision, av vilket 7,5 

högskolepoäng härrör från utbildning specifikt inom revision. Vi har även läst 45 

högskolepoäng juridik, varav en kurs i handelsrätt på 15 högskolepoäng som bland annat 

innefattar problemlösning genom tolkningar av berörda delar i Aktiebolagslagen. Detta 

innebär att vi har en teoretisk förståelse av revisionsyrket, hur en revision utförs och hur 

yrket regleras i lag. Ingen av oss författare har utöver studierna jobbat med revision och 

därför saknas praktisk förförståelse inom området.  
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I och med att vår förförståelse endast är teoretisk kan vår studie ha influerats av den 

teoretiska undervisning vi fått inom vår utbildning. Detta kan medföra att vår bild av 

revisionsyrket och dess möjligheter att uppmärksamma ekobrott är missvisande eller 

daterad. Det kan även påverka inriktningen på studien, utformningen av intervjufrågor och 

de fiktiva Case vi ämnar använda vid datainsamlingen, samt tolkning och analys av 

intervjusvaren. Trots detta ser vi vår teoretiska förförståelse som en tillgång och anser att 

den underlättar vår tolkning och analys av intervjusvaren. Vi anser att de tänkbara effekterna 

av vår förförståelse är övervägande positiva och att vår kunskap inom området är tillräcklig 

för att genomföra studien.  

2.6 Litteratursökning 
 

Under planeringsstadiet av studien genomfördes en snabb litteratursökning relaterad till vår 

tilltänkta forskningsfråga för att skapa en grundförståelse för revisorns 

anmälningsskyldighet. Vi ville skapa oss en bild av vilken forskning som redan fanns, dels 

genom att få en uppfattning om hur tidigare studier inom området genomförts och för att 

finna en outforskad vinkel till vår studie. När sedan problematiseringen och 

forskningsmetoden var fastställd utförde vi en mer omfattande litteratursökning med fokus 

på lagstiftning, misstanketrappan, revisorers yrkesetik och anmälan av misstanke om brott, 

samt vad som förväntas av revisorer och vad de faktiskt kan utföra. Den mer omfattande 

litteratursökningen bidrog till att utöka vår kunskap inom området och att säkerställa att 

inget av väsentlig betydelse för studien utelämnades. Slutligen kompletterades 

referensramen med relevanta teorier som stöd för analysen. 

 

Vi har framför allt använt oss av Umeå universitetsbiblioteks söktjänst. Detta på grund av 

att revisorns anmälningsskyldighet inte enbart är ett företagsekonomiskt ämne, utan även 

inbegriper ämnen såsom juridik och sociologi. På så vis har vi kunnat fånga upp forskning 

från flera olika ämnesområden utan att göra sökningar vid flera olika databaser. Vi har i 

denna sökmotor sökt på ord och fraser, på svenska och engelska, relaterade till vår 

forskningsfråga. Vi har i första hand fokuserat på artiklar som rör den svenska lagstiftningen 

och för att ytterligare specificera sökningen har vi smalnat av sökningen till att endast 

omfatta den tidsperiod som revisorns anmälningsskyldighet har varit lagstadgad i Sverige, 

alltså från 1999 och framåt. Utifrån litteraturen som vi hittat via söktjänsten har vi sedan, 

utifrån artiklarna och böckernas källförteckningar, hittat ytterligare relevant litteratur för 

studiens forskningsfrågor.  

2.6.1 Sökord 
Nedan följer en sammanställning av de sökord vi huvudsakligen använt oss av i olika 

kombinationer vid litteratursökningen:  

  

Engelska sökord: Economic crime control, audit customer relations, auditor-client 

relations, quality, education, continuous education, visual attention, professional vision, 

training, auditor, independence, expectation gap, whistle-blower, professional scepticism, 

forensic accounting, fraud, Sweden. 

Svenska sökord: Revisorns anmälningsskyldighet, revisorns anmälningsplikt, ekonomisk 

brottslighet, misstanketrappan, moral, yrkesetik, kvalitet, förväntansgap, prestationsgap, 

professionell skepticism, oberoende, oegentligheter. 
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2.6.2 Källkritik 
Vi har i vårt sökande kritiskt granskat relevant litteratur med hänsyn till giltighet, författare, 

utgivningsår och skäl till publikationen (Jakobsson, 2011, s. 84; Nationalencyklopedin 

vidare NE, u.å.a). Vi har även fokuserat på att nyttja förstahandskällor för att säkerställa 

trovärdigheten i innehållet. I största möjliga mån har vi använt oss av fackgranskade artiklar 

och böcker för att bygga upp vår teori. Fackgranskning innebär att artiklarna har blivit 

granskade av anonyma forskare som själva inte ligger bakom studien, som är experter inom 

området (Hart, 2001, s. 189). Granskningen används för att säkerställa en vetenskaplig 

studiens kvalitet och vi anser därför att artiklarnas innehåll har en hög giltighet. Utöver 

artiklar och böcker har vi även använt oss av bl.a. myndighetsrapporter, lagtexter, 

propositioner och branschtidningar för att skapa en fullständig bild över revisorns 

anmälningsskyldighet. Vi går närmare in i de olika källorna nedan. 

 

För att få en mer djupgående förståelse för bakgrunden och uppbyggnaden av revisorns 

anmälningsskyldighet har den juridiska databasen Karnov använts. Karnov är en 

rättsdatabas som bl.a. används av yrkesverksamma jurister, där lagar, lagkommentarer, 

praxis och förarbeten finns samlade, tillsammans med nyheter, artiklar och analyser inom 

juridik (Karnov Group Sweden AB, u.å.). Vår användning av Karnov har endast innefattat 

att studera lagtext, förarbeten och rättsfall, vilka är utfärdade av Justitiedepartementet, 

Regeringen och domstolar, och som därför har hög tillförlitlighet.  

 

Vidare har vi använt oss av EBM:s, BRÅ:s och RI:s myndighetshemsidor och publicerade 

rapporter. Svenska myndighetshemsidor är normalt tillförlitliga källor. Rapporterna och 

statistiken vi tagit del av är publicerade i syfte att utreda införandet och efterlevnaden av 

revisorns anmälningsskyldighet ur ett brottsförebyggande perspektiv. Dessa rapporter har 

därför varit relevanta för att visa på behovet av vår studie.  

 

Slutligen har vi använt oss av branschorganisationen FAR:s hemsida och branschtidning 

Balans för att ta del av litteratur vinklad från revisorernas perspektiv. Tillförlitligheten i 

dessa källor är något lägre än övriga, i och med att den som vill är välkommen att skicka in 

artiklar till tidningen. Det sker dock en individuell bedömning av varje inlägg i tidningen 

innan publikation. Trots att vi inte hittat någon uttömmande information kring vad 

granskningen tillåter anser vi att källan är tillräckligt tillförlitlig för att vara användbar i vår 

studie. Vi är dock medvetna att artiklar i Balans kan vara uppbyggda på åsikter istället för 

fakta och har detta i åtanke vid vår utvärdering av källornas användbarhet. I anslutning till 

tidningsartiklar rörande revisorns anmälningsskyldighet kom vi även i kontakt med ett antal 

studentuppsatser. Studentuppsatsen av Ljung & Stetler (2000) som sammanfattats i 

tidningen har visat sig ha använts som teori till fackgranskade forskningsartiklar (se t.ex. 

Larsson, 2005), och på grund av detta har vi även nyttjat denna kandidatuppsats som källa, 

för att vidhålla att utgå från förstahandskällor. 

2.7 Studiens perspektiv 
 

Vi har som tidigare nämnts valt att undersöka tolkningen och tillämpningen av 

misstankegraden “kan misstänkas” i revisorns anmälningsskyldighet utifrån tre olika 

perspektiv: revisorernas, EBM:s och RI:s perspektiv. På grund av att det inte går att 

intervjua en myndighet eller en revisionsbyrå genomförs intervjuerna med individer som är 

yrkesverksamma inom respektive perspektiv. Vi har i studien antagit att individernas 
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tolkningar är i linje med de riktlinjer som råder vid den organisation de företräder. Vi vill 

dock förtydliga att uttalanden gjorda av intervjupersonerna vid myndigheterna inte är och 

inte heller kan betraktas som officiella ståndpunkter från respektive myndighet. Revisorerna 

och de revisionsbyråer de företräder publiceras inte i studien, dessa åsikter går därför inte 

att spåra tillbaka till någon specifik byrå.  

 

I och med att vår studie undersöker rekvisitet “kan misstänkas” från tre olika perspektiv där 

två av perspektivens tolkningar på ett eller annat sätt har som uppdrag att säkerställa att 

lagar och regler i samhället efterlevs, RI genom tillsyn av revisorer och EBM som är en 

åklagarmyndighet, väntas vi från dessa perspektiv få en rättssäker tolkning av rekvisitet 

“kan misstänkas”. Baserat på dessa tolkningar kan sedan revisorernas tolkningar utvärderas.  

2.8 Urval  
 

Att undersöka revisorernas tolkning och tillämpning är högst relevant, då detta direkt styr 

ifall en anmälan om misstanke om brott blir aktuell eller inte. Det är även detta perspektiv 

som vår studies forskningsfråga utgår ifrån. Vi valde att inkludera EBM i vår studie på grund 

av att, som tidigare nämnts, det är den myndighet som i störst utsträckning arbetar med att 

bekämpa ekobrott i Sverige, och därför även bör vara den myndighet som i störst 

utsträckning kommer i kontakt med anmälningar gjorda av revisorer. RI inkluderades i 

studien på grund av att de är den myndighet som utövar tillsyn över revisorerna. Det tillhör 

RI:s huvudsakliga uppdrag att kontrollera att revisorerna agerar enligt gällande lagstiftning 

och uppfyller de kvalitets- och etikkrav som ställs på yrkeskåren (RI, u.å.a; SFS 2007:1077). 

EBM och RI:s perspektiv förväntas ge en rättssäker bild av hur “kan misstänkas” ska tolkas. 

 

Vårt mål var att genomföra att totalt sex intervjuer till vår studie. Vi ansåg att fyra intervjuer 

med revisorer borde ge tillräcklig mängd data och att vi efter dessa bör ha uppnått en 

teoretisk mättnad i studien. En teoretisk mättnad är en förutsättning för att kunna generera 

teorier (Merriam, 2009, s. 80). Ifall teoretisk mättnad efter intervjuerna inte var uppnådd, 

skulle ytterligare intervjuer komplettera studien. Detta visade sig däremot inte vara 

nödvändigt. Utifrån studiens tre perspektiv har intervjuer därför genomförts enligt följande: 

 

- En intervju med en ekorevisor vid EBM 

- En intervju med en jurist vid RI  

- Fyra intervjuer med auktoriserade/godkända revisorer.  

 

Vid kvalitativa undersökningar, där målet generaliserbarhet inte föreligger, väljs 

intervjupersonerna vanligtvis inte med utifrån statistiska kriterier (Backman, 2008, s. 59-

60; Merriam, 2009, s.77). Istället väljs ofta ett stickprov ut baserat på oberoende personer 

av vilka det finns mycket att lära. Denna metod kallas för en målinriktad urvalsmetod och 

vi har valt att tillämpa den i vår studie (Merriam, 2009, s.77). Vi även valt att kombinera 

den målinriktade urvalsmetoden med ett bekvämlighetsurval, intervjupersoner har alltså 

även valts på grund av tillgänglighet (Jakobsson, 2011, s. 25). Nedan redogör vi närmare 

för hur de olika individerna valdes ut.  

 

Under inledningen av studien upprättades en personlig kontakt via e-post med H. Lundin, 

strategisk ekorevisor vid EBM. Eftersom Lundin själv har författat flertalet rapporter 

gällande revisorns anmälningsskyldighet och därmed kan anses vara väl insatt i ämnet 
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föreföll det sig naturligt att även genomföra intervjun från EBM:s perspektiv med denna, 

redan etablerade kontakt. Valet är både ett målinriktat och ett bekvämlighetsurval. Vi anser 

att Lundin i hög grad är lämpad att ge oss insikt i EBM:s syn på “kan misstänkas”.  

 

Vid RI arbetar ca 25 personer, uppdelat på en jurist-, en revisions- och en administrativ 

avdelning (RI, u.å.b; RI, u.å.c). Då vi själva inte besitter tillräcklig kunskap i de olika 

avdelningarnas arbetsuppgifter eller expertområden har vi via kontakt över e-post och 

telefon med RI tilldelats en kontakt som av myndigheten anses vara lämpad att representera 

RI:s perspektiv i vår studie. Efter kontakt med personen i fråga anser vi att denne i hög grad 

är en lämplig informant. 

 

Vad gäller valet av revisorer att intervjua ansåg vi inte att den geografiska placeringen av 

intervjupersonerna har någon inverkan på datans kvalitet. Detta på grund av att samma krav 

ställs på auktoriserade och godkända revisorer i hela Sverige. Revisorernas arbetsplats har 

vidare inte haft någon betydelse i vårt urval i och med att samma lagstiftning angående 

anmälningsskyldigheten gäller alla revisorer, oavsett om de jobbar på en liten revisionsbyrå 

eller om de är anställda vid någon av Big 4-byråerna. Vi valde däremot att sätta upp några 

riktlinjer som krav på erfarenheter hos intervjupersonerna, för att säkerställa en hög nivå på 

kunskapsbidraget till vår studie. Vårt första krav var att den intervjuade revisorn i sin 

yrkesutövning skulle ha jobbat med ett minimum om 50 klienter där denne har 

huvudansvaret att anmäla misstanke om brott. Vidare skulle revisorn ha varit i denna 

position under 5 år för att ha skapat sig en rutin i sitt arbete. Med detta som utgångspunkt 

kontaktade vi ett antal registrerade revisionsbyråer.  

 

All kontakt med revisionsbyråerna skedde via e-post eller telefon. I och med att vår studie 

genomförts under våren, vilket är den tid på året som revisorerna har som mest att göra, 

ansåg sig tyvärr flera revisionsbyråer vara för belamrade med arbete för att kunna ställa upp 

på en intervju. Ämnet i studien kan också ha medfört vissa svårigheter till att få revisorer 

att frivilligt ställa upp på intervjuer. Trots svårigheter fick vi slutligen ihop fyra påskrivande 

revisorer som kunde tänka sig att delta i vår studie.  

 

I Tabell 1 nedan finns en sammanställning över de individer vi har intervjuat och deras 

bakgrund. Alla informanter har deltagit i studien frivilligt.  
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Tabell 1: Tabell över intervjupersonerna och deras erfarenheter. 

Informant Bakgrund Uppfyller studiens 

erfarenhetskrav 

Ekorevisor, 

Ekobrottsmyndigheten 

Jobbat sedan 1995 uteslutande med ekonomisk 

brottslighet.  

 

Inga krav på 

erfarenhet 

Jurist, 

Revisorsinspektionen 

Jobbar sedan en tid tillbaka med tillsyn av revisorer. 

 

Inga krav på 

erfarenhet 

Revisor 1 

Ej Big 4 

Auktoriserad revisor sedan 17 år. Ansvarar för 150 st. 

klienter, varav uteslutande är små- och medelstora 

företag. Främst företag inom fastighet- och 

entreprenad/fordonsbranschen.  

Ja. 

Revisor 2 

Big 4 

 

Auktoriserad revisor sedan 20 år. Ansvarar för ca 200 

st. klienter, mestadels små ägarledda familjeföretag i 

de flesta branscherna. 

Ja. 

Revisor 3 

Big 4 

Auktoriserad revisor sedan 12 år. Ansvarar för ca 150 

st. klienter, i princip uteslutande ägarledda 

familjeföretag i olika storlekar. Ingen speciell bransch.  

Ja. 

Revisor 4 

Big 4 

Auktoriserad revisor sedan 27 år. Ansvarar för ca 120 

st. klienter som mestadels består av mindre och 

medelstora ägarledda företag. 

Ja. 

2.9 Data 

2.9.1 Intervjuernas och Casens konstruktion  
Vi ansåg att det fanns behov för tre skilda intervjuguider i vår studie, en till revisorerna, en 

till EBM och en till RI (se Bilaga 2-4). Detta på grund av att vissa frågor vi ville ställa till 

revisorer inte ansågs vara relevanta att ställa till de olika myndigheterna, och vise versa. 

Alla tre intervjuguider delades in i dessa teman: Tolkning av “kan misstänkas”, efterlevnad 

och tillsyn. Baserat på de olika perspektivens roll i förhållande till revisorns 

anmälningsskyldighet fick intervjuns tre teman varierande utrymme. I intervjuguiderna 

framtagna för revisorerna och EBM fick tolkning och efterlevnad ett större utrymme än 

tillsynen. Medan tillsynen fick ett något större utrymme i intervjuguiden framtagen för RI. 

Intervjufrågorna till respektive perspektiv togs därefter fram med vår problemformulerings 

frågeställning som bas. För att på så vis försöka ringa in parternas eventuella skillnader i 

tolkning och tillämpning av rekvisitet “kan misstänkas” i revisorns anmälningsskyldighet 

och vad eventuella skillnader skulle kunna bero på. Som tidigare nämnts har intervjuerna i 

studien varit semistrukturerade förenade med tre Case. Med bakgrundsfrågor och 

avslutande frågor inräknat bestod de tre intervjuguiderna av mellan 18 och 25 frågor 

exklusive Case. 

 

Avsnittet gällande tolkningen av “kan misstänkas” innefattade i alla intervjuguider först en 

stapel med en skala från noll till tio, där intervjupersonen fick möjlighet att illustrera sin 

tolkning av “kan misstänkas”. Denna stapel baserades på Misstanketrappan, där noll på 

skalan likställdes med ingen misstanke och 10 på skalan likställdes med att brottet var 
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säkerställt. Vidare fick intervjupersonen ta ställning till tre olika Case, baserat på sin egen 

tolkning av “kan misstänkas” i den tidigare nämnda stapeln (se Bilaga 5). De tre Casen som 

användes under intervjuerna baserades på rättsfall med fällande domar beträffande ekobrott, 

utställda vid olika tingsrätter i Sverige under de senaste sex åren. Case 1 baserades på Mål 

nr: B 2866-16 vid Umeå Tingsrätt, i vilket de tilltalade dömdes för bokföringsbrott (Umeå 

Tingsrätt, 2016, s. 1-2). Vidare baserades Case 2 på Mål nr: B 2219-12 vid Värmland 

Tingsrätt, i vilket huvudmannen dömdes för bland annat grovt bedrägeri, grovt 

bokföringsbrott och grovt försvårande av skattekontroll (Värmland Tingsrätt, 2012). 

Slutligen har Case 3 baserats på Mål nr: B 10730-14 vid Malmö Tingsrätt, där tilltalade 

dömts för bl.a. grovt bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt (Malmö Tingsrätt, 

2014).  

 

I domarna som Casen baserats på har det inte kunnat utläsas att en anmälan om misstanke 

av brott inkommit från en revisor. Två av domarna är dessutom omfattande EKO-mål vilket 

innebär att Casen endast är en bråkdel av de fullständiga rättsfallen. Detta innebär att vi har 

handplockat delar ur rättsfallen som vi anser kan väcka misstankar vid en revision. Detta 

innebär vidare att det varken finns något rätt eller fel svar på Casen, trots att de bygger på 

fällande domar. De handplockade delarna har tagits ur sitt sammanhang och det som 

presenteras i Casen kanske därför inte är tillräckligt för att “kan misstänkas” ska vara 

uppfyllt. Vårt mål med Casen har därför endast varit att skapa en diskussion om var gränsen 

till rekvisitet “kan misstänkas” ligger för de olika intervjupersonerna.  

 

Vid den inledande kontakten med EBM framkom att det idag finns uppfattningen att 

revisorerna istället för att anmäla sina misstankar om brott väljer att avgå från sina uppdrag 

utan att göra en anmälan (Lundin, personlig kommunikation, 8 februari, 2018). Om denna 

uppfattning är korrekt så ses revisorernas agerande som ett stort problem. På grund av detta 

valde vi att inom ramen för temat efterlevnad i intervjuguiderna inkludera en frågeställning 

om detta, för att se ifall övriga parter kände till detta fenomen, ifall det fanns någon substans 

i påståendet, samt vad det i så fall kunde bero på.  

2.9.2 Intervjuernas genomförande  
Intervjuerna inleddes med att säkerställa att informanterna fått ta del av inledande 

informationen om studiens syfte och intervjuns genomförande. Därefter ställdes det aktuella 

perspektivets frågor, med stöd av intervjuguiden. För att undvika förkonstruerade svar fick 

intervjupersonerna inte ta del av frågorna och Casen före intervjuns genomförande, bortsett 

från i ett fall, när en revisor efterfrågat frågorna i förväg. Revisorn fick då ta del av frågorna, 

men inte Casen, innan intervjuns genomförande. Ordning på frågorna i intervjuguiden var 

satt för att i minsta möjliga mån vara ledande, men kunde brytas ifall informanten själv 

ledde intervjun in på en senare frågeställning. Utöver intervjuguidens frågor ställde vi även 

i vissa fall följdfrågor till informanternas svar. 

 

Alla intervjuer genomfördes med endast en informant i taget och tog mellan 30 minuter och 

en timme att genomföra (se Tabell 2). Två av intervjuerna med revisorer genomfördes 

personligen. I dessa två fall fick informanten möjligheten att välja var mötet skulle ske, 

vilket resulterade i att båda intervjuerna genomfördes i mötesrum på respektive revisors 

kontor. Resterande intervjuer genomfördes över telefon. En nackdel med att intervjuerna 

genomfördes över telefon är att det inte finns möjlighet att avläsa kroppsspråk och 
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ansiktsuttryck på den som blir intervjuad. Då våra informanter var utspridda på olika 

geografiska platser i landet beslutade vi trots detta att ta dessa intervjuer över telefon.  
 
 

Tabell 2: Tabell över intervjuer med informanter.  

Informant Intervju Längd 

Ekorevisor, EBM Telefon 52 min 

Jurist, RI Telefon 54 min 

Revisor 1 Personligen 55 min 

Revisor 2 Telefon 30 min 

Revisor 3 Personligen 51 min 

Revisor 4 Telefon 36 min 

 

2.9.3 Svarsbortfall 
Vid intervjuerna hade informanterna friheten att avstå från att svara på frågor. Juristen vid 

RI valde att utnyttja denna svarsfrihet genom att avstå från att svara på frågorna relaterade 

till Casen i intervjun. Detta svarsbortfall kan påverka studien genom att revisorernas och 

EBM:s svar inte kan jämföras med RI:s syn på Casen. Juristen förklarade dock i intervjun 

att RI i disciplinärenden sällan behöver ta ställning till ifall det faktiskt begåtts 

oegentligheter i bolaget för att kunna kritisera revisorn. Vi anser därför inte att 

svarsbortfallet påverkar studiens resultat i någon större utsträckning. Vidare anser vi att vi 

baserat på RI:s övriga intervjusvar får en tillräcklig beskrivning av deras tolkning av “kan 

misstänkas”. 

 

EBM ville i sitt svar till fråga 8, angående hur EBM tolkar “kan misstänkas”, inte gärna 

uttrycka sig i procentsatser eftersom EBM gör ett ställningstagande angående detta i varje 

enskilt fall. Istället hänvisade de till den förklaring de ger av Misstanketrappan i bl.a. sin 

skrivelse “Revisorers åtgärder vid misstanke om brott”. Vi kommer i referenskapitlet att gå 

närmare in på denna förklaring av Misstanketrappan (se avsnitt 3.2.2 EBM:s beskrivning av 

Misstanketrappan). Med Lundins godkännande valde vi att tolka denna beskrivning genom 

en ungefärlig överföring av Misstanketrappan till den stapel som användes vid intervjuerna. 

Vi vill här lyfta fram att det därför är vår tolkning av EBM:s svar som presenteras i resultatet. 

Denna tolkning av svaret kan därför skilja sig något från EBM:s faktiska bild av “kan 

misstänkas”, vilket i förlängningen kan ge ett något missvisande resultat i vår studie. Vi 

anser dock att vår tolkning av svaret innefattar ett förhållandevis generöst tolkningsspann, 

vilket bör innefatta den tolkning av “kan misstänkas” som görs av EBM.  

2.9.4 Databearbetning 
Vi har av alla informanter getts tillåtelse att spela in intervjuerna för att underlätta 

transkriberingen. På så vis har vi kunnat minimerat risken för felaktigheter och kunnat 

fokusera på intervjuerna. Vi har även i viss mån antecknat nyckelord under intervjuerna för 
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att säkerställa att de upplevda budskapen i svaren kommit med. Efter att intervjuerna 

slutförts har vi transkriberat den inspelade filen och därefter lyssnat igenom ljudfilen 

upprepade gånger för att säkerställa att vi gjort korrekta tolkningar av informanternas svar. 

I stor utsträckning har intervjuerna, tack vare inspelningarna, kunnat transkriberas 

ordagrant. Men i vissa fall, där informanten ändrade sitt svar under intervjuns gång, har 

endast det senare svaret tagits med i transkriberingen. Pauser i intervjuerna har vidare 

betraktat som betänketid gällande frågeställningen och vi har därför vidare inte tagit hänsyn 

till dessa vid transkriberingen. Slutligen har samtliga informanter fått ta del av det 

transkriberade materialet för att ge möjlighet till korrigeringar, tillägg och godkännande av 

utskrifterna.  

 

Analysen av svaren började redan vid datans insamlande. Allt eftersom intervjuerna 

genomfördes växte preliminära likheter och skillnader fram i informanternas svar. När 

sedan alla transkriberingar godkänts kunde de preliminära likheterna och skillnaderna 

revideras och underbyggas vid den slutgiltiga analysen. Vi har vid analysen av resultatet 

börjat med att fokusera på den upplevda andemeningen i svaren och kodat svaren med hjälp 

av nyckelord. Vidare har vi sorterat datan i olika kategorier eller teman med hjälp av 

nyckelorden. Denna metod kallas tematisk analys och är en grundläggande och vanligt 

använd metod vid analyser av kvalitativa data (Merriam, 2009, s. 175, 178-188). Eftersom 

fokus i studien ligger på revisorernas tolkning av “kan misstänkas” har vi i analysen relaterat 

och sorterat svaren från EBM:s och RI:s perspektiv till revisorernas perspektiv. Vidare har 

vi inom varje tema studerat likheter och skillnader mellan de olika perspektivens svar. Dessa 

likheter och skillnader har studerats för att skapa en förståelse för tolkningen av “kan 

misstänkas”, vilket är det huvudsakliga syftet med studien.  

 

I resultatredovisningen har vi för att ge en överskådlig bild redovisat svaren utifrån dessa 

tre huvudteman: Tolkning och tillämpning av “kan misstänkas”, efterlevnad, och tillsyn. 

Resultaten innefattas både av en teoretisk tolkning av “kan misstänkas” i form av ett 

stapeldiagram, samt av en praktisk tolkning och tillämpning i anslutning till Casen. Vi har i 

analysen valt att separera dessa två tolkningar. Anledningen till detta är att de två 

tolkningarna visar olika resultat. Detta innebär att vi först analyserar varje tolkning för sig 

innan vi gör en gemensam bedömning av de två tolkningarna. Analyskapitlet har vi, till 

skillnad från i resultatredovisningen, valt att ställa upp baserat på de underkategorier som 

framkom vid analysen av varje huvudtema. Underkategorierna är: oro, saknad kunskap, 

kompetens, kundrelationer och inställning. Dessa underkategorier är nyckelfaktorer som vi 

anser påverkar tolkningen av “kan misstänkas”. Efter analysen gällande tolkningen av “kan 

misstänkas” har problem kopplade till konsekvenser av tolkningsskillnader analyserats och 

praktiska lösningar på de uppmärksammade konsekvenserna har presenterats.  

 

En begränsning med vår analysmetod är att analysen av intervjusvaren och Casen i stor 

utsträckning kan påverkas av vad forskaren integritet och känslighet (Merriam, 2009, s. 52). 

Detta innebär att olika forskare kan dra olika slutsatser beroende på vad de väljer att lyfta 

fram ur resultatet. 

2.10 Etiska aspekter  
 

Det är av stor vikt att ta hänsyn till de etiska aspekterna vid insamlingen av data vid en 

kvalitativ studie (Merriam, 2009, s. 230). Detta eftersom informanterna vid intervjuerna ska 
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känna sig trygga i att delta och att dela med sig av sin kunskap. Därför har informanternas 

integritet varit en viktig del av vår studie.  

 

I vår studie ville vi ge revisorerna en möjlighet att uttrycka sina personliga åsikter om 

revisorns anmälningsskyldighet. Revisorerna är skyldiga att följa denna lag, vilket vi ansåg 

kunde medföra att revisorerna inte gav ärliga svar på våra frågor. För att ge revisorerna 

möjlighet till att ge ärliga svar på frågorna har vi i studien lagt stor vikt vid att de deltagande 

revisorerna inte ska riskera att kunna identifieras, varken personligen eller vilken byrå de 

representerar, för att säkerställa att de inte lider någon skada av sitt deltagande. Detta 

innebär att vi i vissa fall har “mörkat” de svar vi erhållit på frågor, för att undvika att svaren 

ska gå att spåra till någon viss byrå eller individ.  

 

Informanterna från de deltagande myndigheterna, EBM och RI, tillfrågades även de ifall de 

önskade vara anonyma i studien. I dessa fall fanns inte samma möjlighet att utelämna 

informantens arbetsplats i studien, eftersom detta var en viktig del av det vi ville framställa 

i vår studie. Lundin vid EBM avstod från att vara anonym. Juristen vid RI valde att vara 

anonym och eftersom RI är en väldigt liten enhet har vi därför även beslutat att “mörka” 

individens anställningstid. Den benämning RI:s medarbetare har i studien har godkänts av 

individen i fråga.  

 

Vidare fick informanterna innan intervjuerna ta del av inledande information om intervjun 

och dess syfte (se Bilaga 1). Intervjupersonerna informerades om syftet med studien, vad 

tanken var att undersöka och varför vi ville undersöka just detta. Informanterna upplystes 

även om deras möjlighet att avstå från att svara på frågor om de så ville. Vi informerade om 

att informanterna skulle få möjlighet att läsa igenom det transkriberade materialet och 

godkänna innehållet innan det användes i studien. Ifall informanten vid genomgången av 

det transkriberade materialet uppmärksammade något som vi feltolkat, något som denne 

ville korrigera eller något som denne ville lägga till, så var detta möjligt. Slutligen 

informerade vi även om att svaren skulle behandlas konfidentiellt och att endast vi och 

eventuellt vår handledare skulle ta del av de fullständiga svaren.  
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3. Referensram 

 
I kapitlet har en genomgång av lagstiftningen relaterad till revisorns anmälningsskyldighet 

sammanställts. Vidare har vissa förtydliganden gjorts gällande skyldighetens 

misstankegrad “kan misstänkas”. Slutligen har vi fördjupat oss i tre viktiga egenskaper hos 

revisorer för att kunna efterleva skyldigheten: kompetens, oberoende och professionell 

skepticism. Tidigare studier inom ovan nämnda områden har redovisats och granskats i 

förhållande till vår studies syfte och används som ett ramverk vid analysen av studiens 

resultat. 

3.1 Revisorns skyldigheter gällande ekobrott 

3.1.1 Svensk lagstiftning 
I svensk lagstiftning regleras revisorns skyldighet att agera vid misstanke om brott som 

tidigare nämnts enligt 42-44§§1 kap. 9 Aktiebolagslagen (SFS 2005:551). För revisorer 

innebär detta en skyldighet att, utan oskäligt dröjsmål, upplysa styrelsen om denne kan 

misstänka att en styrelseledamot eller den verkställande direktören inom företagets 

verksamhet kan ha gjort sig skyldig till brott som rör bedrägeri, förskingring, brott mot 

borgenärer, skattebrott eller penningtvätt. Då det gäller mutbrott eller bestickning är 

personkretsen utökad till de som är befinner sig inom ramen för företagets verksamhet. I de 

fall revisorn gör bedömningen att styrelsen inte kommer att försöka åtgärda skadan så ska 

denne utan oskäligt dröjsmål lämna en särskild handling till åklagare där misstanken samt 

de omständigheter som misstanken grundar sig på anges. Har styrelsen underrättats om 

brottsmisstanken skall en sådan handling som nämnts ovan även lämnas till åklagare senast 

fyra veckor efter det att styrelsen har blivit underrättade. Detta gäller såtillvida om inte den 

ekonomiska skada som uppstått har ersatts och eventuella övriga verkningar har avhjälpts, 

om anmälan till Polismyndigheten eller åklagare redan är gjord eller om det brott som 

misstänks är obetydligt. Har revisorn lämnat en sådan handling som beskrivits ovan ska 

revisorn omedelbart överväga om denne ska frånträda sitt uppdrag (SFS 2005:551). 

Anmälningsskyldigheten kan med fördel användas som en sista utväg för revisorn och ett 

påtryckningsmedel i dialogen med företagsledningen (BRÅ, 2004, s. 11). Om 

anmälningsplikten inte efterlevs kan revisorn straffas genom att få tillsägelser eller 

varningar av Revisionsnämnden, eller i värsta fall beläggas med yrkesförbud genom 

upphävande av revisorns auktorisation (BRÅ, 2004, s. 7). Det tillhör alltså revisorns 

skyldigheter enligt nationell lagstiftning att agera ifall denne “kan misstänka” ekobrott. Då 

varken lagen eller dess förarbete (Prop. 1997/98-99) ger något förtydligande gällande hur 

misstankegraden ska tolkas ställer vi i första delen av vår problemformulering frågan hur 

revisorerna tolkar “kan misstänkas”.  

3.1.2 Internationella standarder 
Svenska revisorers ansvar gällande ekobrott omfattas även av internationella 

revisionsstandarder som benämns International Standards on Auditing (ISA) (2006/43/EG). 

Enligt ISA 240 är revisorn ansvarig för att kontrollera att företagets bokföring är väsentligt 

fri från oegentligheter (ISA 240). Standarden lämnar alltså utrymme för att det finns en 

oundviklig risk att revisorn inte upptäcker ekobrott, trots att revisorn genomfört en 

tillfredsställande granskning. I standarden står vidare att risken att inte upptäcka medvetet 

begångna ekobrott är större än risken att inte upptäcka ekobrott som är omedvetet begångna 
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pga. okunskap. Detta eftersom att den som medvetet begår ekobrott gör allt i sin makt för 

att dölja sitt brott för revisorn. Dessutom understryks i standarden att ifall brottet begås av 

någon i ledningen så är detta svårare att upptäcka för revisorn än ett brott begånget av någon 

anställd, eftersom en person i ledande ställning har lättare att manipulera bokföringen och 

kringgå interna kontroller än den anställde (ISA 240). I enlighet med ISA 240 kan det antas 

vara rimligt för revisorn att upptäcka omedvetna, väsentliga oegentligheter. Medan det brott 

som är medvetet begångna, som utförs av företagsledningen eller som är oväsentliga är 

mindre rimliga för revisorn att upptäcka.  

3.1.3 Etiska regler vid revision 
Etik definieras i NE (u.å.b) som “den teoretiska reflektionen av moralen och dess grund”. 

Moral i sin tur definieras som “uppfattning om rätt och orätt” (NE, u.å.c). Många kan 

påverkas av de beslut som revisorn tar i revisionen och individer kan därför i sin tur försöka 

påverka revisorns beslut. Revisorn har därför ett stort ansvar att behålla sin professionalism 

i alla situationer, framför allt i situationer där ekobrott kan misstänkas. För att säkerställa 

allmänhetens intresse och för att guida revisorn i sitt arbete har yrkesetiska regler tagits 

fram. Revisorernas yrkesetiska regler finns publicerade i International Ethics Standard 

Board for Accountants (IESBA, 2016) etikkod och samtliga revisorer är skyldiga att följa 

dessa regler (Orback, u.å.).  

 

Grunden i IESBA:s etikkod bygger på att revisorn ska uppfylla följande fem krav: Integritet, 

objektivitet, professionell kompetens och vederbörlig omsorg, tystnadsplikt, samt 

professionellt uppförande (IESBA, 2016, s. 9-10). Integritet syftar till att uttrycka sig enkelt 

och ärligt i alla affärsrelationer. Objektivitet innebär att vara oberoende och inte låta sig 

påverkas i sina professionella bedömningar. Professionell kompetens och vederbörlig 

omsorg innebär att upprätthålla den kunskapsnivå som krävs för att kunna leverera 

professionella tjänster. Tystnadsplikten syftar till att respektera klientens konfidentialitet 

gällande den information revisorn tar del av vid revisionen. Slutligen syftar professionellt 

uppförande till att alltid följa lagar och regler och undvika situationer som kan skada 

revisorernas rykte (IESBA, 2016, s. 9-10). För att komplettera IESBA:s etikkod har FAR 

publicerat rekommendationer (ETIKR) och uttalanden (ETIKU) som mer ger konkreta 

riktlinjer kring vad som krävs för att revisorn ska upprätthålla en god yrkessed (Orback, 

u.å.).  

 

De etiska kraven som enligt oss framför allt är relevanta i diskussionen gällande ekobrott är 

kompetens, oberoende och professionellt uppförande. Det är viktigt att revisorn har den 

kompetens och den professionella skepticismen som krävs, samt agerar oberoende i sina 

bedömningar för att denne ska kunna efterleva de lagar som finns gällande revisorns 

anmälningsskyldighet. På så vis kan revisorn upprätthålla ett professionellt uppförande.  

3.1.4 Forskning gällande brister i det professionella uppförandet 
I en studie utförd av Porter (1993), framkom det att samhällets förväntningar på revisorerna 

ofta överstiger vad samhället kan urskilja att det erhåller för nytta av revisorerna. I studien 

benämndes dessa skillnader som ett förväntan- & prestationsgap (the audit expectation-

performance gap) (Porter, 1993, s. 50). Förväntan- & prestationsgapet delades i studien upp 

i två delar: ett prestationsgap (performance gap) och ett rimlighetsgap (reasonableness gap). 

Prestationsgapet utgjordes av gapet mellan vad samhället rimligtvis kan förvänta sig att 

revisorerna presterar och vad samhället upplevde att de fick ut av revisorerna. 
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Rimlighetsgapet innebar skillnaden mellan vad samhället förväntade sig att revisorerna 

skulle uträtta och vad som rimligtvis kunde förväntas att de skulle kunna uträtta. 

Prestationsgapet delades sedan i sin tur delas in i ytterligare två delar: prestationsbrister 

(deficient performance) och standardbrister (deficient standards). Prestationsbrister 

motsvarade differensen mellan revisorernas faktiska prestationer och vad revisorerna enligt 

lag var ålagda att prestera. Standardbrister utgjorde skillnaden mellan existerande 

åligganden på revisorn enligt lag och vad som rimligen kunde förväntas av revisorerna. De 

olika delarna i förväntan- & prestationsgapet tydliggörs i Figur 1 nedan.  

 

I del 1 av problemformuleringen ställs frågorna hur revisorerna tolkar “kan misstänkas” och 

ifall revisorernas tolkning och tillämpning av rekvisitet skiljer sig från den som görs av de 

kontrollerande myndigheterna RI och EBM. Jämförelsen medför att vi undersöker ifall 

revisorer tolkar rekvisitet utifrån vad de enligt lag är ålagda, samt vad som rimligen kan 

förväntas av revisorerna. Skillnader i tolkning och tillämpning kan därför visa på ett 

prestationsgap mellan revisorernas faktiska agerande och hur EBM och RI förväntar sig att 

de ska agera. Skillnader skulle därför kunna medföra konsekvenser i form av 

prestationsbrister eller standardbrister.  

 
 

Det gråmarkerade delen i figuren är det aktuella gapet som studeras i denna studie (Porter, 1993, s. 50).  

 

I en studie utförd i Nederländerna av Hassink et al. (2009, s. 88-89), undersöktes bl.a. 

revisorers syn på sin yrkesroll och dennes uppfattning gällande sina skyldigheter vid 

misstanke om ekobrott. Revisorerna i studien ansåg att det hörde till deras uppgift att 

upptäcka ekonomiska brott som inte hade utförs av grupper som hjälpts åt att dölja detta 

(Hassink et al., 2009, s. 92). I Sverige finns, som tidigare nämnts, åsikten hos revisorerna 

att deras jobb inte är att leta efter brott. Detta skiljer sig mot det i studien framförda resultatet 

att revisorerna anser att detta skulle höra till deras arbetsuppgifter. Denna skillnad existerar 

trots att regelverken kring revisorns anmälningsskyldighet i länderna är väldigt lika. Liksom 

Sverige, omfattas Nederländerna av ISA. Landet har även en nationell regel som är lik den 

svenska anmälningsskyldigheten, By-Law on Reporting of Fraud (BLF), där revisorn bl.a. 

 

 

Förväntan-prestationsgap 
Revisorernas 

uppfattade 
prestation 

Samhällets 
förväntningar 
på revisorer 

Prestationsgap Rimlighetsgap 

Orimliga 
förväntningar 

Standardbrister Prestationsbrister 

Prestationsbrister: Brister i revisorers befintliga uppgifter som specificeras enligt lag. 
Standardbrister: Brister i vad som rimligen kan förväntas av revisorn.  
Orimliga förväntningar: Vad revisorer rimligtvis inte kan förväntas uträtta. 

Figur 1: Förväntan- & prestationsgapets struktur. 
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vid misstanke om brott utfört av någon i företagsledningen skriftligen ska rapportera 

misstankarna till det övervakande organet. Att revisorn är skyldig att handla när denne “kan 

misstänka” brott är specificerat i den svenska lagstiftningen och ifall revisorn inte följer 

detta kan det enligt studien leda till en prestationsbrist (Hassink et al., 2009, s. 92). En 

förutsättning för detta är att revisorn upptäcker någon typ av varningssignal i sin granskning.  

 

I en avhandling av Öhman (2007, s. 19) undersöktes ifall vad revisorerna gör 

överensstämmer med vad de uppfattar som särskilt viktigt för intressenterna att de 

kontrollerade i sitt uppdrag. Resultatet i studien visade att revisorerna i stor utsträckning 

granskade historisk information som var lätt att kontrollera med hög tillförlitlighet, eftersom 

de kände sig trygga i denna granskning (Öhman, 2007, s. 102). Den information som 

revisorerna däremot ansåg var av stor vikt för intressenterna, så kallad framåtblickande 

information, granskades inte i samma utsträckning. Detta på grund av att det t.ex. inte gick 

att förlita sig på internkontrollerna och att revisorerna därför inte kunde uttala sig med 

samma nivå av säkerhet som vid granskning av historisk information. Begränsade 

granskningsåtgärder i förhållande till ekobrott var ett exempel som här lyftes fram (Öhman, 

2007, s. 108). Studien visade slutligen att en oro att göra fel och risken för skadestånd 

medförde att revisorer vid granskningen prioriterade att “göra rätt saker” framför att “göra 

saker rätt” (Öhman, 2007, s. 105).  

3.2 Förtydliganden gällande misstankegraden “kan misstänkas” 

3.2.1 Bakgrunden till “kan misstänkas”  
Enligt 42§. kap. 9 i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) definieras den grad vid vilken 

revisorn ska vidta åtgärder vid misstanke om brott som “kan misstänkas”. I 

remissbehandlingen innan införandet av revisorns anmälningsskyldighet diskuterades vid 

vilken misstankegrad som revisorn skulle vara tvungen att agera (Prop. 1997/98-99, s. 158). 

Kritik riktades redan vid denna tidpunkt mot “kan misstänkas”, eftersom misstankegraden 

ansågs vara för diffus. Misstankegraden tillämpades sedan tidigare vid konkursförvaltares 

anmälningsplikt vid misstanke om brott. Lagstiftaren ansåg därför att revisorer redan torde 

ha bekantat sig med misstankegraden, eftersom de i viss utsträckning hjälpte 

konkursförvaltare med deras granskningsarbete. På grund av detta fastslogs alltså 

misstankegraden “kan misstänkas” även i revisorns anmälningsskyldighet (Prop. 1997/98-

99, s. 158).  

3.2.2 EBM:s beskrivning av Misstanketrappan 
På frågan gällande tolkningen av “kan misstänkas” i intervjun med Lundin vid EBM 

hänvisades till den beskrivning som EBM ger i sina rapporter gällande revisorns 

anmälningsskyldighet (se t.ex. EBM, 2007). I rapporterna framställs de olika 

misstankegraderna som används vid brottsutredningar i form av en trappa, där varje steg 

uppåt innebär att misstanken om brott blir starkare (EBM, 2007, s. 6-7). “Kan misstänkas” 

illustreras här som steg två av fem i trappan. Trappan kallas i rapporten för 

“Misstanketrappan” (se Figur 2). För att göra EBM:s beskrivning jämförbar med övriga 

resultat i studien har vi, baserat på beskrivningen, gjort en egen uppskattning av tolkningen. 

För att styrka vår tolkning har vi valt att här tydliggöra EBM:s skriftliga beskrivning av 

misstankegraden “kan misstänkas”.  
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Baserat på Misstanketrappan i Figur 2 kan det förstås att “kan misstänkas” är en låg grad av 

misstanke (EBM, 2007, s. 6-7). “Kan misstänkas” är en något högre misstankegrad än 

“anledning anta”, vilket är den misstankegrad där förundersökning av brott skall inledas av 

åklagare. Misstankegraden som ligger över “kan misstänkas” är att någon är “skäligen 

misstänkt”. Vid denna nivå ska den brottsmisstänkte underrättas och häktning kan ske av 

den misstänkte. Slutligen kan en dom fastställas först när det är “ställt utom rimligt tvivel” 

att den misstänkte är skyldig (EBM, 2007, s. 6-7).  

 

 

 
Figur 2: Misstanketrappan.  

Schematisk bild över förhållandena mellan de olika misstankegraderna (EBM, 2007, s. 7). 

3.2.3 Förundersökning vid anledning anta 
Enligt 1§, kap. 23 i Rättegångsbalken (SFS 1942:740) ska förundersökning inledas av 

åklagare redan om det finns “anledning anta” att någon har gjort sig skyldig till ett brott. I 

och med att “kan misstänkas” är en högre misstankegrad än “anledning anta” ska revisorn 

alltså aldrig behöva oroa sig för att dennes misstanke är för låg för att en anmälan ska vara 

aktuell (EBM, 2007, s. 7). Korsell menar dock i sin avhandling att en selektion görs av 

myndigheter vid utredningar av ekobrott på grund av bl.a. bristande bevisning eller resurser 

(2003, s. 175-176). På grund av detta menar Korsell att det kan finnas en risk att de fall som 

anses vara för tidskrävande eller komplicerade eller där det endast finns en svag misstanke 

om brott, avskrivs av åklagare. Vilka konsekvenser detta kan medföra på revisorernas 

inställning till att anmäla brott har inte undersökts, men det skulle kunna utmynna i att 

revisorer anmäler vid en starkare misstankegrad än “kan misstänkas” för att minimera risken 

för att förundersökningen läggs ner. 

3.3 Revisorns kompetens beträffande ekobrott 
 

Kompetens definieras i NE (u.å.d) som “utbildning eller erfarenhet som krävs för viss tjänst 

eller befattning”. Denna definition stämmer väl överens med den beskrivning som Francis 

(2011) gav gällande kompetens i sin studie där det beskrevs som bl.a. erfarenheter, 

utbildning och träning (Francis, 2011, s. 134). Kompetens anses vara en av de viktigaste 

komponenterna som bidrar till ökad revisionskvalitet (Francis, 2011, s. 126; Larsson, 2007, 

s. 14). Högre kompetens har även visat sig leda till ökade möjligheter att upptäcka ekobrott 

vid revisionen (Herron, 2012, s. 101).  

Stark  
misstanke 

Svag  
misstanke 
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3.3.1 Revisorns kompetenskrav 
Den utbildning som idag krävs för att bli auktoriserad revisor är både teoretisk och praktisk 

(RI, u.å.d). Individen ska genomgå en åtta år lång utbildning, bestående av minst tre års 

studier vid universitet eller högskola samt minst tre år praktisk utbildning handledd av en 

auktoriserad eller godkänd revisor. När alla åtta år har genomförts ska individen avlägga ett 

prov för att visa att denne har uppnått den kompetens som krävs för att få sin auktorisation. 

De krav som idag ställs på den teoretiska utbildningen är att revisorn ska ha läst minst 180 

hp och ha avlagt en kandidatexamen inom företagsekonomi. Examen ska innefatta minst 90 

hp företagsekonomi, 45 hp juridik - varav 30 hp Handelsrätt där lagstiftning om konkurs, 

obestånd och förmögenhetsbrott ingår och 15 hp Beskattningsrätt, samt övriga ämnen såsom 

nationalekonomi och statistik i ospecificerad mängd (RI, u.å.e).  

 

Som tidigare nämnts är revisorerna enligt IESBA:s etikkod skyldiga att upprätthålla sin 

professionella kompetens (IESBA, 2016, s. 9-10). Enligt FAR:s etiska rekommendationer 

(FAR, 2018) ska revisorer i Sverige därför genomgå vidareutbildning för att upprätthålla 

och utveckla sin kompetens. Vidareutbildningen ska vara minst 120 timmar under en period 

om tre år, minsta tillåtna timmar per år är 20. Under en treårsperiod ska minst hälften av de 

120 timmarna även vara verifierbara. I RNFS 2013:2 regleras det fortbildningskrav som 

gäller för att en kvalificerad revisor ska uppfylla kriterierna för fortsatt auktorisation eller 

godkännande (FAR, 2018). Denna fortbildning ska ske i den omfattning som följs av god 

revisorssed och innefatta minst 100 verifierbara timmar inom de fem närmaste åren före 

ansökan om auktorisation eller godkännande (RNFS 2013:2). Kvalitetskontrollen av de 

kvalificerade revisorerna utförs löpande av RI i samarbete med FAR som kvalitetssäkrar 

dessa kontroller (RI, u.å.e). En av de delar som har uppmärksammats som vanliga brister i 

FAR:s kvalitetskontroller är brister i den vidareutbildning som krävs enligt FAR:s etiska 

riktlinjer (Bengtson, u.å.).         

 

Vid årsskiftet 2017/2018 skickade RI ut en promemoria angående den framtida revisionen, 

där myndigheten föreslog ändringar i de teoretiska utbildningskraven för att bli auktoriserad 

revisor (RI, 2017). I det nya förslaget har kravet på ett visst antal högskolepoäng inom 

ämnena företagsekonomi och juridik tagits bort och därför också kravet om specifik 

utbildning med inriktning mot konkurs, obestånd och förmögenhetsbrott. RI förklarade i 

promemorian att bakgrunden till detta var att de inte kunnat identifiera några särskilda 

nationella behov för att dessa krav fortfarande ska vara relevanta (RI, 2017, s. 12).  

3.3.2 Kompetensens inverkan på möjligheten att upptäcka ekobrott 
Att bygga upp och bevara professionell kompetens har visat sig vara av stor vikt för att 

upptäcka ekobrott vid revision. I en studie av Herron (2012) undersöktes revisorers förmåga 

att upptäcka ekobrott vid revisionen, samt vilka bakomliggande faktorer som kunde 

förbättra denna förmåga. Studien utfördes på 73 aktiva revisorer och resultatet visade ett 

signifikant positivt samband mellan förmågan att upptäcka signaler om ekobrott och 

revisorns kunskaper relaterade till ekobrott (Herron, 2012, s. 101). Revisorer som gått 

utbildningar eller deltagit vid seminarier riktad mot bekämpning av ekobrott och revisorer 

som hade personlig erfarenhet av att upptäcka ekobrott kunde alltså bättre identifiera 

eventuella ekobrott vid revisionen. Resultatet indikerade att övning krävs för att kunna 

skapa en professionell syn gällande ekobrott (Herron, 2012, s. 101). 
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I en annan studie undersökte Hassink et al. (2010) huruvida revisorer agerade i enlighet med 

gällande revisionsstandarder vid misstanke om ekobrott. Resultatet visade att det var 

ovanligt att revisorer uppmärksammade ekobrott. Forskarna menade att resultatet pekade på 

att det därmed fanns en begränsning i revisorernas potentiella utveckling av sakkunskap 

inom området (Hassink et al., 2010, s. 874). Resultatet visade vidare att i de fall som 

revisorer misstänkte brott fanns det brister i revisorernas agerande i förhållande till gällande 

regelverk (Hassink et al., 2010, s.875). Intressekonflikter, slarv och revisorernas okunskap 

i regelverkets betydelse ansågs av forskarna vara en del av orsakerna till varför dessa brister 

uppstod. Som en konsekvens av studiens resultat införde yrkesorganisationen NIVRA en 

obligatorisk kurs för alla revisorer i Nederländerna, med avsikten att dessa skulle vara 

uppdaterade i gällande standarder angående ekobrott. Vidare förändrades också regelverket 

för revisorns rapporteringsskyldighet från att ha enbart innefattat ekobrott utfört av 

ledningen eller av väsentlig betydelse till att all form av ekobrott skulle rapporteras till 

tillsynsmyndigheten. Författarna ansåg att dessa regelförändringar skapade en tydligare bild 

av vad som kunde förväntas av revisorerna vid ekobrott (Hassink et al., 2010, s. 876).    

 

Som en konsekvens av revisorers begränsade kunskap och exponering av ekobrott finns 

även bl.a. i USA något som kallas för Forensic Accountants, vilka kallas in av revisorn när 

misstanke om ekobrott föreligger (Golden et al., 2015, s. 123-124). Till skillnad från vanliga 

revisorers granskning baserad på väsentlighetstal går Forensic Accountants in för att 

genomföra en riktad, grundlig utredning vid misstanke om ekobrott (Golden et al., 2015, s. 

228). Forensic Accountants besitter specialkunskaper inom området och har en gedigen 

erfarenhet av dessa utredningar, vilket har bevisats ha stor inverkan på uppklarandet av 

ekobrott, eftersom deras utredning kan användas som bevis vid en eventuell rättegång 

(Golden et al., 2015, s. 123-124). Tanken är därför att revisor i första hand ska förhindra, 

avskräcka och upptäcka möjliga ekobrott. När en misstanke uppstår ska revisorn lämna 

uppdraget vidare (hand-off) till Forensic Accountants, som i sin tur utreder misstanken 

närmare (Golden et al., 2015, s. 229-230). Forensic Accountants kan jämföras med de 

svenska EBM:s ekorevisorer, vilka har specialkunskap gällande ekobrott och bl.a. gör 

kvalificerade ekonomiska utredningar och analyser för att säkra bevis till åklagare (EBM, 

2017, s. 6). Till skillnad från den svenska lagstiftningen finns det dock inte något lagstiftat 

krav i USA om att kalla in dessa utredare (Golden et al., 2015, s. 257). Nedan finns en 

illustration av revisorns roll kontra Forensic Accountants roll vid misstanke om ekobrott (se 

Figur 3).  
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Figur 3: Auditing kontra Forensic Accounting. 
Illustration över varningssignaler för möjliga ekobrott och när revisorn ska lämna vidare ärendet till 

“Forensic Accountants” (Golden et al., 2015, s. 229-230). Revisorernas kompetens gällande ekobrott bedöms 

idag ligga vid “current auditor skill level” och författarna har som önskemål att kompetensen med hjälp av 

utökad utbildning bör ligga vid “future auditor skill level”, för att i framtiden öka revisorernas medvetenhet 

gällande tekniker för att upptäcka varningssignaler för ekobrott.  

3.4 Professionell skepticism  

3.4.1 Lagstiftning  
Professionell skepticism spelar en stor roll för upptäckandet av ekobrott (ISA 240). Enligt 

3§. kap. 9 Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) och ISA 240 ska revisorn med professionell 

skepticism granska såväl bolagets bokföring och årsredovisning som den verkställande 

direktören och styrelsens förvaltning av desamma. Att revisorn ska vara professionellt 

skeptisk innebär att revisorn vid granskningen ska ha i åtanke att där kan finnas en risk för 

väsentliga fel pga. medvetet begångna ekobrott. Revisorn ska alltså ha en ifrågasättande 

inställning, även i de fall då företagsledningen tidigare har varit felfria och upplevts ärliga 

(Prop. 2015/16:162, s. 113). Exempelvis ska revisorn överväga risken att företagsledningen 

åsidosatt internkontroller, vilket kan medföra svårigheter att upptäcka ekobrott. I dessa fall 

ska revisorn planera revisionen med identifierade risker i åtanke (ISA 240).  

3.4.2 Professionell skepticism och möjligheten att upptäcka ekobrott 
EBM har vidare tagit fram ett antal exempel på varningssignaler för ekobrott som bör trigga 

revisorernas professionella skepticism vid revisionen (EBM, 2007, s. 4-5). Av dessa 

exempel framgår att granskningen av verifikationer är den kritiska tidpunkten i revisionen, 

eftersom det är där det är störst sannolikhet att misstanke om brott kan väckas. EBM tar upp 

att om kassakontot är negativt eller omotiverat stort, om bokföringsorder har använts istället 

för t.ex. kvitto, om verifikationer är ofullständiga, om affärshändelser är felaktigt benämnda, 

om tillgångar och skulder bokförts felaktigt eller om kontakten med klienten är besvärlig att 

bibehålla finns grund för misstanke om brott. Varningssignalerna ska vara ett stöd för 

revisorerna i deras granskningsarbete, men eftersom varje fall är unikt kan det vara svårt för 

revisorn att göra en bedömning om misstankegraden endast baserat på varningssignalerna i 

det enskilda fallet (EBM, 2007, s. 4-5).  
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I en studie av Johnson et al. (2013), undersöktes revisorers förmåga att identifiera 

varningssignaler hos revisionsklienter. Forskarna undersökte mer specifikt ifall 

narcissistiska drag hos revisionsklienter sågs som en ökad riskfaktor för ekobrott av 

revisorer. I studien tillfrågades revisorerna om vilka personlighetsdrag hos klienten som 

ansågs öka risken att klienten begår ekobrott (Johnson et al., 2013, s. 212). Revisorernas 

gav svaren att klienter som t.ex. var känsliga för kritik, skrytsamma, arroganta eller 

avvisande förknippades med en högre risk att begå ekobrott. Vidare ansågs även att om 

klienten hade låg tolerans för små fel i bokföringen kunna detta öka risken för ekobrott, 

eftersom det kunde medföra orimliga deadlines för klientens personal. Även ifall klienten 

tog åt sig äran för framgångar men skyllde på andra vid motgångar sågs det som en 

varningssignal. Personalen kunde i dessa lägen prioritera att vara klar i tid före att göra rätt 

(Johnson et al., 2013, s. 212). Studiens resultat visade på att revisorer uppmärksammar samt 

väger in varningssignaler i klientens beteende i bedömningar de gör i revisionen. 

 

Vidare har studier visat att revisorns personliga egenskaper påverkar den professionella 

skepticismen och därför spelar stor roll för upptäckten av ekobrott vid revisionen. En studie 

av Herron (2012, s. 103), visade ett signifikant positivt samband mellan revisorns personliga 

engagemang och kreativa förmåga och revisorns möjlighet att upptäcka ekobrott vid 

revisionen. En revisor med stort engagemang för sitt arbete hade alltså större möjlighet att 

upptäcka ekobrott än en revisor som endast såg sitt jobb som ett arbete. Vidare hade en 

revisor som föredrog att följa en mer omfattande planering vid bearbetning av informationen 

vid revisionen svårare att upptäcka ekobrott än de som planerade mindre eller var mer 

flexibel i sin planering (Herron, 2012, s. 103). Att revisorernas personliga kvalitéer, såsom 

omdöme, erfarenhet och personlig integritet, ansetts ha stor inverkan på upptäckten av 

ekobrott styrks även av Larsson (2007, s. 23), som menar att nya regler och instruktioner 

inte kan ersätta denna kompetens. 

3.5 Revisorns oberoende 
 

Även oberoende anses vara en av de viktigaste komponenterna som bidrar till ökad 

revisionskvalitet (Francis, 2011, s. 126; Larsson, 2007, s. 14). Enligt Francis (2011, s. 126), 

påverkas revisionens kvalitet positivt av högre oberoende hos den revisor som genomförde 

revisionen. Högre oberoende, och alltså även revisionskvalitet, innebär i förlängningen en 

minskad risk för ekobrott i det reviderade bolaget (Moore et al., 2006, s. 15).  

3.5.1 Lagstiftning gällande revisorns oberoende 
I 20§ i Revisorslagen (SFS 2001:883) står att revisorn ska vara opartisk och självständig, 

samt vara objektiv i sina ställningstaganden vid revisionen. Som tidigare nämnts är 

oberoende också en grundpelare i IESBA:s etikkod (2016, s. 9-10). Vidare regleras 

revisorns oberoende även i europeisk lagstiftning (se t.ex. 2006/43/EC). Revisorn får på 

grund av oberoendet exempelvis inte vara i beroendeställning till någon inom företaget, 

uppfattas som icke-oberoende av tredje part eller ha ett eget vinstintresse i företaget där 

revisionen utförs. Utöver detta omfattas vissa svenska bolag av Sabanes-Oxley Act (SOX) 

som godkändes i USA år 2002. SOX reglerar bl.a. revisionsuppdragens längd i företag som 

är registrerade på amerikanska börsen (SOX 2002, sektion 203). Denna lag medför alltså en 

viss internationell reglering i och med att den även innefattar svenska aktiebolag som är 

registrerade på den amerikanska börsen. SOX ställer i dessa bolag ett krav om rotation av 

påskrivande revisor vart femte år. I svensk lagstiftning regleras den maximalt 
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sammanhängande uppdragstiden för en revisor i börsnoterade bolag till sju år, genom 21a§, 

kap. 9 i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 

 

2014 antog Europaparlamentet och Europeiska unionens råd en förordning där bl.a. en 

rotationsmekanism vid revision av företag av allmänt intresse infördes för att öka 

allmänhetens förtroende för revisionen (EU nr 537/2014). I förordningen behandlas 

rotationsreglerna specifikt under Artikel 17. Sveriges regering gav därför i proposition 

2015/16:162 förslag på regeländringar angående revisorer och revision för att följa och 

komplettera EU:s förordning (Prop. 2015/16:162, s. 1). Regeringens förslag innebar att de 

gällande reglerna angående revisorsrotation för börsnoterade bolag även skulle innefatta 

icke-noterade finansiella bolag av allmänt intresse. Regeringen föreslog också krav på 

revisorsrotation för en personvald revisor, samt den huvudansvariga revisorn om detta var 

en byrå, för vissa finansiella företag som inte var av allmänt intresse. En karenstid om fyra 

år för en revisor som var personvald skulle träda in efter att denne varit revisor för bolaget 

i sju år och för den huvudansvariga skulle en karenstid om tre år gälla. Som skäl för 

regeringens förslag om person- och byrårotation angavs att en långvarig kundrelation kunde 

leda till en försämrad revisionskvalitet på grund av risken att revisorn med tiden blir allt för 

nära förbunden till klienten. Detta ansåg regeringen kunde påverka utomstående till en 

negativ syn angående revisorns oberoende, vilket i sig hade en påverkan av förtroendet för 

revisionen (Prop. 2015/16:162, s. 168-169).  

 

Under 2016 infördes därefter även rotationsregler för revision av bolag av allmänt intresse 

i 21a§ st. 2, kap. 9 Aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Paragrafen hänvisar till Artikel 17 i 

EU:s förordning (537/2014/EU, s. 3). I anslutning till detta uttalande gav FAR:s policygrupp 

för etik ut ett vägledande dokument angående hur de ansåg att reglerna skulle tillämpas i 

olika praktiska situationer. I dokumentet beskrivs reglerna i korthet ur ett nätverksperspektiv 

vilket innebär att en maximal sammanhängande uppdragstid vid samma bolag om tio år är 

möjlig för en personvald revisor och revisionsbyrå. För personvalda och huvudansvariga 

revisorer gäller som längst en sammanlagd uppdragsperiod om sju år inom den maximala 

perioden av tio år (FAR, 2016, s. 1-2).  

 

Sammanfattningsvis finns i dagsläget i svensk lagstiftning inget lagstadgat rotationskrav för 

onoterade bolag, som inte räknas som bolag av allmänt intresse. Detta innebär att ingen av 

våra informanter i dagsläget omfattas av denna reglering. 

3.5.2 Oberoendets inverkan på möjligheten att upptäcka ekobrott  
Att upprätthålla kravet om oberoende revision har historiskt visat sig medföra vissa 

svårigheter. I en studie av Moore et al. (2006), analyserades nyckelsvagheter hos 

amerikanska revisionsbyråer som orsakat brister i oberoendet och därför lett till 

ekobrottsliga skandaler under början av 2000-talet. I studien lyftes tre potentiella hot mot 

oberoendet fram (Moore et al., 2006, s. 15). För det första kan företag själva välja vilken 

revisor de vill ska utföra revisionen. Detta kan innebära att företaget byter revisor ifall denne 

uttalar sig kritiskt i revisionsberättelsen, vilket i sin tur kan medföra att revisorn motiveras 

att vara mindre kritisk i sin rapport för att få behålla klienten. Vidare kan revisorer möjlighet 

att gå vidare till en anställning hos sin klient vara ett potentiellt hot mot oberoendet. Att en 

revisor önskar ta anställning hos en klient eller att klienten vill anställa revisorn ansågs vara 

ett tydligt tecken på att någon slags relation hade skapats mellan revisorn och klienten. 

Slutligen ansågs även oberoendet kunna påverkas av att revisionsbyråer även tillhandahåller 



 

29 
 

icke-revisionstjänster till samma klienter som där de utför revision. Detta sågs som ett 

problem eftersom höga konsultintäkter vid sidan av revisionen hade visat sig påverka 

revisorernas professionella omdöme. Moore et al. (2006, s. 16) menade dock att revisorerna 

trots allt oftast är omedvetna om hur moraliskt komprometterade de har blivit. 

 

I en annan studie genomförd i USA av Hatfield et al. (2011), efter införandet av SOX, 

undersöktes ifall revisorn agerande olika vid revisioner av nya, gamla, större eller mindre 

klienter. I studien användes begreppet “klientens betydelse” synonymt med klientens 

storlek, då en större klient ansågs medföra ett större ekonomiskt incitament för 

revisionsbyrån (Hatfield, et al., 2011, s. 125). Forskarna fann att klientens betydelse för 

revisionsbyrån och tidigare kundrelationer hade ett negativt samband med storleken på de 

revisionskorrigeringar som revisorn föreslog. När en klient var av stor betydelse för 

revisionsbyrån samt när det fanns en klientrelation sedan tidigare föreslog alltså revisorn 

lägre justeringar vid granskningen. Resultatet i studien indikerade att klientens vikt för 

revisorn hade ett medvetet eller omedvetet inflytande på hur revisionen genomfördes 

(Hatfield et al., 2011, s. 127). Detta tyder även på att revisorer kan vara mer benägna att tro 

på klientens förklaringar när varningssignaler gällande ekobrott upptäcks hos en klient med 

högre ekonomiska incitament eller hos tidigare klienter än hos nya klienter eller klienter 

med lägre ekonomiska incitament för revisorn.  

 

Oberoendet har vidare studerats av Hassink et al. (2009), i vars studie det framkom att 

revisorer och företagsledare hade olika syner då det kom till huruvida revisorerna var 

tillräckligt oberoende när upptäckta ekonomiska brott påpekades till företagsledningen. 

Revisorerna ansåg sig vara mer säkra på deras oberoende än vad företagsledare gjorde 

(Hassink et al., 2009, s. 92). Eftersom oberoendet utgör en del i revisorns yrkesetik och 

företagsledningen visar tecken på att revisorn inte är så oberoende som revisorn själv tror 

sig vara, bör det kanske ifrågasättas om det kan finnas en risk för att revisorns moral 

påverkar dennes bedömning av misstankegraden “kan misstänkas” och ifall revisorsrotation 

kan vara en lösning på problemet. 

 

En jämförande analys av aktuella förordningarna internationellt, i Europa och i USA, 

angående obligatorisk revisorsrotation utfördes i en studie av Mocanu et al. (2011). I studien 

drog författarna slutsatsen att den amerikanska regleringen av revisorsrotation var striktare 

och mer detaljerad än den reglering som gällde internationellt och inom Europa (Mocanu et 

al., 2011, s. 576). De kom även fram till att alla tillsynsmyndigheter i de områden som 

undersöktes ansåg revisorsrotation som en lösning på det förtroendehot som en långvarig 

kundrelation hade på revisorns oberoende (Mocanu et al., 2011, s. 576). I studien 

framställde författarna argumentation kring vilken påverkan en obligatorisk revisorsrotation 

kunde ha på revisionskvaliteten ur perspektivet av revisorernas förmåga att upptäcka fel. 

Denna argumentation uttryckte att en långvarig kundrelation kunde leda till att brister i 

revisorns oberoende uppstod, på grund av att parterna med tiden hade utvecklat ett slags 

förtroendeförhållande. Detta innebar att en risk för att revisorn granskade sina kunder ur ett 

subjektivt perspektiv vilket eventuellt medförde att väsentlig information saknades vid ett 

revisionsutlåtande. Vidare kunde brister i oberoendet även uppstå på grund av hot från det 

granskade företaget i form av möjligheterna att byta ut revisorn, eller för att det låg i 

revisorns intresse att ur en framtida ekonomisk aspekt undvika att rapportera fel vid 

revisionen (Mocanu et al., 2011, s. 575).     
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3.6 Sammanfattning 
 

Referensavsnittet har vuxit fram under arbetet och analysens gång. Till att börja med gjordes 

en genomgång av relevant lagstiftning för revisorns anmälningsskyldighet för att skapa en 

förståelse för de lagar och regler som revisorn är skyldig att efterleva. Vidare har relevanta 

teorier som stödjer resultatet och analysens resonemang kompletterat avsnittet. Revisorn har 

skyldigheten att agera vid misstanke om brott enligt olika lagar, standarder och yrkesetiska 

krav. För att revisorn vidare ska ha bästa möjliga förutsättningar att tolka de 

varningssignaler för ekobrott som de kan stöta på vid revisionen krävs en hög nivå av 

kompetens, professionell skepticism och oberoende. Nedan illustreras lagarnas och 

teoriernas koppling till problemet i en sammanfattande modell (Figur 4). 

 

 

 
 

Figur 4: Sammanfattande modell över referensramen.  

Figuren illustrerar de viktigaste egenskaperna hos en revisor för att göra korrekta bedömningar gällande 

misstanke om ekobrott vid revisionen.  
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Revisorns förmåga att tillämpa “kan misstänkas” korrekt 
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4. Resultatredovisning 

 
I detta avsnitt presenteras det insamlade resultatet. Inledningsvis redovisas samtliga 

informanternas teoretiska och praktiska tolkning av rekvisitet “kan misstänkas”. Därefter 

redovisas revisorernas efterlevnad av anmälningsskyldigheten ur alla tre perspektiv, med 

utgångspunkt i revisorernas frågeställningar. Slutligen redovisas tillsynen av 

anmälningsskyldigheten med utgångspunkt i RI:s frågeställningar. 

4.1 Tolkning av “kan misstänkas” 

4.1.1 Teoretisk tolkning av “kan misstänkas” 
Alla informanter i studien tillfrågades hur deras tolkning av “kan misstänkas” i revisorns 

anmälningsskyldighet såg ut. De ombads förklara denna tolkning med hjälp av en stapel 

från 0 till 10, där 0 innebar att det inte förelåg någon misstanke om brott och 10 innebar att 

brottet var helt säkerställt. Alla informanternas tolkningar presenteras i Tabell 3 nedan.  

 

Revisorerna ansåg i två fall av fyra att de uppnått misstankegraden “kan misstänkas” vid 7 

respektive 9 på skalan (se Tabell 3). De två andra revisorerna ansåg att “kan misstänkas” 

var en relativ låg misstankegrad och att den nog var uppnådd redan vid 4 på skalan. En av 

dessa revisorer (Revisor 3) påpekade dock att denne skulle vilja uppnå nivå 8 på skalan 

innan denne vidtog några åtgärder och gav förklaringen: “Jag skulle lägga en ganska låg 

grad av misstanke bara genom ordet “kan misstänkas”. Problemet är att det är väl det som 

ställer till det för oss, att det är svårt att agera på en för låg grad av misstanke.”. “Vad 

händer om vi anmäler företaget och det visar sig att det inte var någonting?”  

 

EBM ville inte gärna uttrycka sig i procentsatser gällande misstankegradens tolkning, utan 

gav förklaringen: “Det blir istället ett ställningstagande i varje enskilt fall där varje 

omständighet vägs in. Man kan vända sig till vår skrift Revisorns anmälningsskyldighet av 

ekonomiska brott. Där framgår en beskrivning av Misstanketrappan”. På grund av detta 

bygger redovisat resultat nedan på vår tolkning av EBM:s beskrivning i den anvisade 

rapporten (se Tabell 3). Lundin förklarade vidare att ifall det skulle uppmärksammas i en 

utredning vid EBM att revisorn inte anmält misstanke om brott där brott “kunde 

misstänkas”, utan i sin bedömning lagt sig högre upp på stapeln gällande “kan misstänkas”, 

så skulle revisorn riskera att bli anmäld till RI på grund av dåligt genomförd revision.  

 

Informanten vid RI ansåg att “kan misstänkas” var en låg misstankegrad, någonstans i den 

nedre tredjedelen av stapeln (se Tabell 3). Vidare förklarade informanten att ifall tolkningen 

som revisorer gör ligger högre upp på skalan, alltså närmare “Säkerställt” i vårt diagram, 

skulle det innebära en svår situation: “Då förskjuts utredningsbördan från dom som 

rätteligen ska göra utredningen, dvs. åklagaren, till revisorerna som inte har det ansvaret 

eller den skolningen. Det är en svår situation för de gör det i förhållande till någon som de 

visserligen ska förhålla sig självständiga och opartiska i förhållande till, men dom har ändå 

en affärsrelation med dom”.  
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Tabell 3: Informanternas tolkningar av “kan misstänkas”. 
Stapeldiagram över hur respondenterna i studien tolkar rekvisitet kan misstänkas på en skala från 0 till 10. 

Där 0 = Ingen misstanke om brott och 10 = Brott säkerställt.  

 

Hur tolkar du misstankegraden “kan misstänkas” i anmälningsskyldigheten?  

Revisor 1: Revisor 2:  Revisor 3: 

 
Kommentar: “Ja, någonstans här 

uppe över mitten. Det behöver 

inte ligga alldeles i topp. Men där 

uppe någonstans skulle jag säga 

att det är”. 

 
Kommentar: “Minst 9, skulle jag 

tro.” 

 
Kommentar: “Jag tror att vi 

revisorer vill ha det ganska 

säkerställt innan vi anmäler. Men 

den korrekta tolkningen ligger ju 

betydligt lägre, om man ser det 

som man gör från RI eller från 

EBM. (Röd markering = Där 

revisorn tror att “kan 

misstänkas” ligger. Grå 

markering = Den nivå av 

säkerhet revisorn själv vill uppnå 

innan denne gör en anmälan). 

Revisor 4: EBM:  RI: 

 
Kommentar: “Jag skulle säga 

fyra. Det är ju otroligt svårt 

eftersom att man väger in väldigt 

mycket innan man gör en 

anmälan. Men “kan misstänkas” 

är ju för mig ganska vagt.” 

 
Kommentar: “EBM vill inte 

gärna uttrycka sig i 

procentsatser”.  

 

För kännedom: Detta är vår 

tolkning av EBM:s beskrivning 

av misstankegraden.  

EBM:s beskrivning finns 

återgiven i sin helhet i avsnitt 

3.2.2. 

 
Kommentar: “Min personliga 

uppfattning är att det ligger 

någonstans i den lägre 

tredjedelen. Det är en låg 

misstanke.” 

 

 

Ingen 
misstanke 

Säkerställt 

 

Ingen 
misstanke 

Säkerställt 

 

Ingen 
misstanke 

Säkerställt 

 

Ingen 
misstanke 

Säkerställt 

 

Ingen 
misstanke 

Säkerställt 

 

 

Ingen 
misstanke 

Säkerställt 
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Vidare tillfrågades revisorerna ifall det fanns svårigheter i tolkningen av lagen som reglerar 

revisorns anmälningsskyldighet (42-44 §§, kap. 9 ABL) som kunde påverka antalet 

anmälningar. Samtliga revisorer lyfte fram svårigheten med att tolka just misstankegraden 

“kan misstänkas”. Revisor 1 sade: Misstanken ska komma upp till en viss nivå och jag tror 

att revisorerna har en tendens att vilja att den nivån ska vara så hög som möjligt. 

Revisorerna har för dålig kunskap kring vart den gränsen egentligen går. På så vis skjuter 

revisorerna nivån uppåt”. Revisor 1 reflekterade även över att vid tillfällen som denne 

upplevt att det funnits misstanke om brott och valt att koppla in byråns jurister i frågan, så 

hade det ofta utmynnat i att juristerna hade en annan uppfattning i frågan: “...då man väl 

känner att något är fel så tar man aldrig själv beslutet att anmäla utan det ska gå efter en 

viss ordning inom byrån. Men då detta når “juristsidan” så är det nästan alltid så att det 

aldrig är något brott, åtminstone känns det ofta så. Det är ofta det känns så som att det här 

tyckte jag var tillräckligt för att anmäla men att det sedan visar sig att det inte var så 

allvarligt”. Svårigheter med gränsdragning av vad som räknas som ett brott hade även 

Revisor 2 upplevt: “Jag tycker att det är svårt i och med att jag inte är jurist att fastställa 

när det är ett brott ...”. Revisor 2 gav även exempel på fall såsom SAAB, HQ-Bank och 

Allra, för att tydliggöra den balansgång en anmälan innebär mellan att å ena sidan uppfylla 

misstankegraden om brott och å andra sidan riskera skadestånd för att ha skadat kunden. 

Det problem som Revisor 3 reflekterade över hängde också samman med 

tolkningssvårigheterna av “kan misstänkas”: “När man som revisor skulle riskera att hamna 

i kläm på grund av att man kanske har lagt sig lite högre upp på den här skalan av 

misstanke. Om det visar sig i efterhand att EBM samtidigt höll på att utreda klienten och de 

gjorde ett tillslag där det visade sig att det var ekonomisk brottslighet, och att man av någon 

anledning skulle klandra revisorn för att inte ha signalerat”.  

 

Juristen vid RI kände inte till att RI skulle ha uppmärksammat några problem med 

lagstiftningen gällande revisorns anmälningsskyldighet. Däremot hade juristen förståelse 

för de svårigheter som kunde uppstå för revisorerna när det kom till hur utrett något skulle 

vara för att anmälningsplikten skulle aktualiseras: “...hela deras profession och 

professionella identitet handlar om att uttala sig med en hög grad av säkerhet. Hela 

uttalandet i revisionsberättelsen vilar på det, att man som revisor ska känna sig säker på 

det man säger”. Juristen menade därför att ta beslutet att anmäla vid den relativt låga 

misstankegraden “kan misstänkas” innebär en hel del utmaningar för revisorerna. Även 

Lundin vid EBM hade uppmärksammat revisorernas tolkningssvårigheter och 

kommenterade det enligt följande: “Det är möjligt att man kanske kan se över “kan 

misstänkas” och tydligare ange vad det är för omständigheter som ska vara uppfyllda i 

något slags förarbete som kunde översättas till utbildning så småningom. Idag finns det ett 

ganska stort kunskapsglapp i vad “kan misstänkas” innebär”. 

4.1.2 Case - praktisk tolkning av “kan misstänkas” 
Vid intervjuerna presenterades tre Case för alla sex informanter. Casen hade inga rätta svar, 

utan Casens syfte var att skapa en diskussion kring gränsdragningen av misstankegraden 

“kan misstänkas”. Huvudfrågan i Casen var ifall deras tolkning av “kan misstänkas” var 

uppfylld i de tre skilda fallen (se Bilaga 5). Informanterna bads vidare förklara vad de 

grundat sin åsikt på, vilket typ av ekobrott det kunde röra sig om i respektive Case, samt 

vad som skulle krävas för att de skulle anse att misstankegraden uppfylls ifall så inte var 

fallet. Nedan presenteras informanternas resonemang kring Casen och en sammanställning 

kan ses i Tabell 4.  
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Revisorerna utgick i sina svar i första hand från att klienten var kund sedan tidigare. De 

tillfrågades även ifall de hade gjort en annan bedömning vid en förstagångsrevision hos en 

klient. När så var fallet har detta noterats nedan. I EBM:s intervju behandlades Casen som 

ärenden inkomna till myndigheten och informanten tog utifrån denna ställning till ifall den 

information som fanns angiven skulle vara tillräckligt för att en åklagare skulle inleda en 

förundersökning endast med tanke på “kan misstänkas”. RI valde att avstå från att ta 

ställning till frågorna i Casen.  

 

Case 1 handlade om att klientens bokföringsprogram havererat under året vilket medfört att 

endast sista kvartalet bokförts korrekt och att momsdeklarationen för de tre första kvartalen 

nollades (se Bilaga 5). I detta fall hade revisorerna olika åsikter. Revisor 2 och Revisor 3 

ansåg att misstankegraden “kan misstänkas” var uppnådd. Revisor 2 kommenterade att tre 

kvartal inte hade bokförts enligt följande: “Det är solklart bokföringsbrott i min värld”. 

Revisor 2 förklarade vidare att: “I det här fallet skulle jag göra en skriftlig erinran till 

styrelsen att dom bokför hela året, och gör dom inte det inom 2 veckor så skulle jag anmäla 

det till EBM”. Revisor 3 bekräftade resonemanget med: “Vi har inte en komplett bokföring 

för det året och så kan vi ju inte ha det”. Även Revisor 3 skulle i första läget förklara felet 

för klienten för att på så vis ge kunden en möjlighet att komplettera bokföringen och 

momsdeklarationerna. “Man behöver oftast aldrig komma in på problemet. Men sen kanske 

kunden ifrågasätter det och då kan man ju faktiskt tala om att det nog skulle ses som ett 

bokföringsbrott eller skattebrott eftersom bokföringen inte är komplett”.  

 

Revisor 1 och Revisor 4 ansåg däremot inte att misstankegraden var uppnådd i Case 1. 

Revisor 1 resonerade enligt följande: “I det här fallet beror det så mycket på vilken 

inställning klienten har. Är de ovilliga att åtgärda felet eller är de tillmötesgående”. “Är 

de tillmötesgående skulle det krävas mycket före jag skulle anmäla det som ett brott”. 

Revisor 1 förklarade vidare att: “Jag skulle i revisionsberättelsen skriva att de har brister i 

deras interna rutiner och jag skulle inte heller kunna skriva under revisionsberättelsen, det 

skulle vara praktiskt omöjligt”. På frågeställningen om vilket brott som skulle kunna 

misstänkas svarade Revisor 1 att denne eventuellt skulle ha misstänkt svarta pengar, 

transaktioner som inte finns eller att man inte bokfört enligt bokföringslagen. Revisor 1 

resonerade vidare att: “Brottsskalan ska vara på nån viss nivå för att man ska kliva av sitt 

uppdrag och för att man ska anmäla. Det räcker inte med att årsredovisningen inte lämnas 

in i tid, vilket kommer ske i ett senare skede i det här Caset”, och tillade “...att han inte 

förstod varför momsdeklarationen för de tre första månaderna blev “nollade”. Det tyder 

väl kanske på att man skulle känna att det mer är ett misstag”. Revisor 4 uttryckte 

tveksamheter i fallet: “...det låter ju som att 750 000 kr inte är så stor omfattning. Att han 

inte har följt bokföringslagen det må ju vara. Men att det skulle vara ett bokföringsbrott?”. 

Vidare tillade Revisor 4: “Man borde kunna få en ganska bra överblick genom att titta i 

dom där pärmarna och relativt enkelt få en överblick av verksamheten. Jag skulle nog inte 

anmäla”. Trots att åsikterna i det här fallet gick isär gällande ifall “kan misstänkas” var 

uppnått eller inte så var alla revisorer eniga om att de inte skulle ha gjort en annan 

bedömning ifall detta hade varit en förstagångsrevision.  

 

Lundin vid EBM menade i sin tur att ifall detta ärende skulle komma in till myndigheten så 

skulle åklagare inleda en förundersökning i fallet. “Först ser man ju om det har begåtts ett 

brott och det har det ju gjort här”. Denne tillade vidare att: ”Revisorn har ju i det här läget 
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möjligheten att rätta upp deklarationen och rätta upp bokföringen. Om det görs behöver 

revisorn inte anmäla brott”. Att underlaget till bokföringen fanns kvar i pärmar menade 

Lundin skulle utredas först i ett senare skede: “Man tar inte ställning till de subjektiva 

rekvisiten innan man inleder en förundersökning”. “Att det finns kvar pärmar blir en 

diskussion i samband med utredningen, huruvida brottet har skett med avsikt eller om det 

var av ren okunskap eller genom grov oaktsamhet eller så”.  

 

Case 2 handlade om ett företag inom databranschen som bl.a. leasade ut servrar till företag, 

och där en server med samma serienummer stod skrivet på tre olika leasingavtal (se Bilaga 

5). I diskussionerna rörande Caset var revisorerna eniga om att de inte uppnått 

misstankegraden “kan misstänkas”, men att om detta skulle uppmärksammas vid en revision 

så skulle samtliga undersöka saken vidare. Revisor 1 förklarade: “Det kan ju givetvis bero 

på att de använder mallar med samma nummer men då vill man ju verkligen se att det är 

så. Man måste ju också säkerställa att de andra servrarna verkligen finns”. Revisor 2 

bekräftade förklaringen och tillade: “Ett fel kan ju alltid förekomma och då rättar man ju 

till det”. Revisor 4 skulle också undersöka ifall fakturorna var fiktiva eller inte. På frågan 

om vad som skulle krävas för att uppnå misstankegraden “kan misstänkas” svarade Revisor 

4: “Att vi inte får nöjaktiga svar då vi går vidare”. Även Revisor 3 bekräftade dessa åsikter 

och resonerade kring vad det kunde röra sig om ifall det inte rörde sig om ett fel. “De stora 

företagen som är på börsen, deras högsta incitament är att blåsa upp intäkterna eller att få 

så bra intäkter och så bra resultat som möjligt. Vilket gör att börskursen ökar och man får 

liksom en boost den vägen”. “Om vi tar vår svenska marknad för ägarledda bolag så är det 

ju så att det inte förekommer så ofta att någon vill blåsa upp intäkterna och betala mer 

skatt. Utan det är ju tvärtom, att man vill hålla undan intäkter från skatt. Det kan vara vissa 

fall som till exempel att man vet om att man ska sälja sitt företag nästa år. Ja, då kan det ju 

finnas incitament att hålla upp intäkterna. Men oftast är det åt andra hållet”.  

 

I det här fallet var revisorerna inte helt eniga kring ifall de skulle behandla ärendet lika vid 

en förstagångsrevision som vid revision av en klient de haft i många år. Revisor 2 förklarade 

att: “Vi sätter normalt sett ett betydligt lägre väsentlighetstal vid förstagångsrevisioner än 

om det är ett äldre uppdrag”. Revisor 4 tillade: “en ökad skepticism är det ju alltid hos nya 

klienter”. Revisor 3 var lite kluven till frågan: ”Nej, det tror jag inte. Eller möjligtvis, det 

är klart att när det är första revision är man kanske lite mer benägen att följa upp. Alltså 

har man jobbat med en kund i många år och man har någonstans med sig att detta är 

personer som är seriösa, så är det ju klart att man är mer benägen att tro på muntliga 

förklaringar”. Revisor 1 däremot ansåg att det förmodligen inte skulle spela någon roll i det 

här fallet: “Nej. Oftast är det så, men det är inte riktigt sant i det här fallet”. “Detta känns 

som en granskningsåtgärd som kanske inte är något som man tittar på, om det nu inte bara 

finns tre avtal och det är en miljon per server, och i så fall har det ingen betydelse om det 

är en förstaårskund eller fjärde året med en kund”.  

 

Lundin vid EBM ansåg heller inte att den aktuella informationen i Case 2 skulle medföra 

att en förundersökning skulle inledas. “Jag ser inte riktigt vad brottet är. Det står fel i 

leasingavtalet men det går inte att misstänka vare sig bokföringsbrott eller skattebrott. Jag 

har väldigt svårt att se att en åklagare skulle välja att gå vidare med det här”. Han tillade: 

“Som frågan står här så skulle det nog krävas mer information för att kunna misstänka ett 

brott”. I detta fall var alltså revisorerna och EBM eniga om att revisorerna skulle behöva 

mer information innan en anmälan kunde göras. 
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Case 3 handlade om ett bemanningsföretag som hyrde ut personal för 250 kr per timme samt 

hade fått 500 000 kr i kontanter som betalning av en av sina kunder (se Bilaga 5). Detta 

Case gav blandade reaktioner från revisorerna. Revisor 1 och Revisor 4 ansåg här att 

misstankegraden “kan misstänkas” var uppnådd. Revisor 1 reagerade negativt på både 

utdebiteringen och kontantbetalningen i Caset: “För det första att debiteringen är 250 kr 

per timme verkar konstigt rent generellt. Det går inte att få ihop om det inte är så att det 

rör sig om något väldigt extremt. Men sen är det ju som så att det inte är någon som betalar 

kontant. Det går knappt att få in kontanta medel i bolag”. Revisor 1 tillade: “Penningtvätt 

skulle man ju anmäla och den ska jag anmäla utan att kunden får reda på det och utan att 

kliva av. Men har dom inga svar på frågorna så skulle jag nog anmäla det andra också (250 

kr per timme)”. Även Revisor 4 reagerade på både timdebiteringen och kontantbetalningen, 

men ansåg sig inte för stunden ha tillräcklig kunskap om reglerna kring penningtvätt för att 

kunna säga om denne skulle anmäla eller inte. “Jag vet inte om det finns någon 

beloppsgräns. I de fall då man misstänker penningtvätt så gör man ju en anonym anmälan. 

Det är ju inte osannolikt att jag skulle göra det om jag skulle se en sån där transaktion”. 

 

Revisor 3 och Revisor 2 ansåg inte att misstankegraden “kan misstänkas” var uppfylld i 

Case 3. Revisor 3 resonerade kring att där eventuellt kunde föreligga misstanke, men tillade: 

“...frågan är ju vad våran kund gör sig skyldig till? Han får betalt i form av kontanter. Det 

skulle ju kunna vara någon slags medverkan om man inte följer upp det”. Revisor 2 

bekräftande resonemanget: “Det facto att kunden betalar kontant i sig är ju inte klientens 

problem, men nånting säger mig att jag skulle vilja gräva djupare i det här”. Både Revisor 

3 och Revisor 2 uppmärksammade den låga timdebiteringen, men tillade att debiteringen i 

hög grad berodde på vilken typ av arbetskraft som hyrdes ut och gav som exempel bl.a. 

studenter.  

 

Revisorernas åsikter skiljde sig även här en aning kring huruvida de skulle ha agerat 

annorlunda vid en förstagångsrevision jämfört med en revision av en klient de haft en längre 

tid. Revisor 1 och Revisor 4 ansåg att de inte skulle ha agerat annorlunda vid en 

förstagångsrevision, även om de i vanliga fall var mer skeptiska vid förstagångsrevisioner. 

Revisor 2 återkom till svaret att förstagångsrevisioner ofta får lägre väsentlighetstal än 

kommande revisioner. Revisor 3 bekräftade resonemanget med: “...man gör mer på en kund 

som är ny för att försäkra sig om hur det verkligen ligger till”.  

 

Lundin vid EBM tyckte att den redovisade informationen var något begränsad: “Det är ju 

inte olagligt att betala 500 000 kr kontant även om det är misstänkt. Åklagaren skulle kräva 

mer information om t.ex. kunden eller klienten. Det kanske skulle räcka med att få se 

fakturan, och om den är väldigt ospecificerad kan det räcka för att uppnå 

misstankegraden”. Även Lundin ansåg att utdebiteringen på 250 kr per timme var låg, men 

tillade även han att det berodde på vilken typ av personal som företaget hyr ut. Enligt honom 

skulle debiteringen kanske inte anses som låg ifall personalen t.ex. var diskare. Lundin 

ansåg att Case 3 var ett bra exempel på ett fall där det var svårt att ta ställning till ifall 

revisorn skulle anmäla eller inte. Han gav följande förtydligande: “Det blir oftast svårt för 

en revisor då denne inte har helhetsbilden av de andra företagen som är inblandade. Det 

kan ju vara ett brottsupplägg, men revisorn har bara den här klienten att titta på och det 

ger ett informationsunderskott. Revisorerna ska ju inte leta brott, vilket vi är väl medvetna 

om, de ska rapportera brott då de upptäcker dom. Det här fallet visar ju vissa tecken som 
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tyder på ekonomisk brottslighet men det är svårt att ta på. Har det gått så långt att revisorn 

avgår då måste denne även anmäla, om det beslutet att avgå är på grund av misstankar om 

brott”. 

 

 
Tabell 4: Sammanfattning av Casesvar. 

Svar gällande Case 1, 2 och 3, erhållna av revisorer och EBM.  

 

Case 1 

Informant Är misstankegraden “kan misstänkas” uppfylld, samt vilken typ av brott kan misstänkas? 

Revisor 1: Nej, misstankegraden är inte uppnådd. Resonerade kring bokföringsbrott, svarta pengar eller 

transaktioner som inte finns.  

Revisor 2: Ja, misstankegraden är uppnådd. Misstänker bokföringsbrott. 

Revisor 3: Ja, misstankegraden är uppnådd. Misstänker bokföringsbrott och skattebrott.  

Revisor 4: Nej, misstankegraden är inte uppnådd. Resonerade kring bokföringsbrott. 

EBM: Ja. Förundersökning skulle inledas. Misstänker bokföringsbrott, skattebrott och försvårande 

av skattekontroll.  

Case 2 

Revisor 1: Nej, men skulle gräva vidare. Resonerade kring uppblåsta intäkter. 

Revisor 2:  Nej, men skulle gräva vidare. Resonerade kring uppsåtligt bedrägeri. 

Revisor 3:  Nej, men skulle gräva vidare. Resonerade kring uppblåsta intäkter och bokföringsbrott. 

Revisor 4: Nej, men skulle gräva vidare. Resonerade kring bedrägeri. 

EBM: Nej. Ingen förundersökning. Ser inget brott.  

Case 3 

Revisor 1: Ja, misstankegraden är uppnådd. Misstänker penningtvätt.  

Revisor 2: Nej, men skulle gräva vidare. Resonerade kring penningtvätt och svart arbetskraft. 

Revisor 3:  Nej, men skulle gräva vidare. Resonerade kring penningtvätt.  

Revisor 4:  Ja, misstankegraden är mest troligt uppfylld. Misstänker penningtvätt. 

EBM: Nej, ingen förundersökning i första läget. Men högintressant information. Resonerade kring 

penningtvätt, svart arbetskraft, bokföringsbrott och skattebrott.  
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4.2 Revisorernas efterlevnad av lagen 

4.2.1 Revisorernas kontakt med ekobrott 
Revisorerna tillfrågades vid intervjuerna i vilken grad de kommit i kontakt med ekobrott i 

sin yrkesutövning. Ingen av revisorerna ansåg sig ha någon större erfarenhet inom området. 

Tre av fyra revisorer hade någon gång under sin karriär gjort en anmälan om misstanke om 

brott. Dessa tre revisorer hade vardera gjort ca två till tio stycken anmälningar. De 

erfarenheter som Revisor 2 hade av sina anmälningar var till stor del negativa: “EBM har i 

princip varje gång jag har anmält lagt ner den anmälningen, endast vid ett tillfälle har det 

lett till åtal”. “Jag tror att många har anmält och när inget händer så blir det bara ett 

trubbigt instrument”. Revisor 4 hade däremot endast goda erfarenheter: “Av de erfarenheter 

som jag har haft av de här situationerna så tycker jag att det har det hanterats väldigt 

professionellt då vi har gjort en anmälan. Det är en ju ett positivt bemötande man får. Det 

är ju inte så att man känner som att - nä jag törs inte anmäla, eller så. Det har funkat bra 

tycker jag”. Lundins syn på de anmälningar gjorda av revisorer som kommer in till EBM 

var att positiv: “I dag leder dom få anmälningar som kommer in oftast till att 

förundersökning inleds. Det är väldigt sällan som en förundersökning inte inleds då 

anmälan kommer från en revisor”. Lundin tillade dock att sedan avskaffandet av 

revisionsplikten för mindre bolag kommer det nästan inte in några anmälningar från 

revisorer: “...man ska komma ihåg att de anmälningar vi får in oftast avser dom minsta 

aktiebolagen och 80-85 % av de nystartade aktiebolagen väljer att inte ha någon revisor. 

Så antalet anmälningar har därför gått ner väldigt starkt”.  Som svar på Revisor 2:s 

kommentar om nedlagda domar förklarade Lundin vidare: “Ekobrott är en svår materia där 

lagstiftningen ibland inte har hängt med samhällsutvecklingen. I vissa lägen är således 

rättsläget inte helt klart. Det innebär att EBM då även kan förlora mål där åtal väckts. 

Problem med att få tag i misstänkta personer och vittnen är också ett av de problem EBM 

brottas med. Inte sällan avviker personer som är misstänkta för brott och reser utomlands 

vilket gör utredningarna svårare att genomföra”. Lundin tillade att trots detta leder 90 % 

av EBM:s åtal till fällande domar.  

 

När revisorerna tillfrågades ifall de trodde att det görs för få anmälningar idag gavs blandade 

svar. Revisor 1 resonerade enligt följande: “Rent statistiskt så tycker jag att vi borde göra 

fler anmälningar. Men jag upplever inte själv att jag gör för få anmälningar”. Revisor 1 

tillade även: “Men eftersom att det finns så mycket ekonomisk brottslighet och ofta stor 

omfattning så borde det ju finnas mer där ute. Men sen så ska man ju inte underskatta dom 

som är bra på att dölja brotten, där klarar vi aldrig av att upptäcka det”. Revisor 3 ansåg 

inte att revisorer gör för få anmälningar: “Vi anmäler när vi har nått att ta på som vi inte 

kan förklara på ett bra sätt. Oftast stannar det vid att det inte blir någon anmälan”. Revisor 

3 bekräftade även svårigheterna att upptäcka medveten brottslighet: “Paragrafen träffar 

ganska många fall men nästan alla av dom fallen har bolaget möjlighet att rätta till och det 

gör man. Sen är det dom andra fallen, men då är problemen att det är oftast där som jag 

tror att vi har mörkertalen. För då är man inne på det här att det är medvetet och då gör 

man ju allt för att dölja det, vilket innebär att det är svårt att hitta det”. Varken Revisor 4 

eller Revisor 2 hade någon åsikt om antalet anmälningar som revisorerna gör i dagsläget är 

för få eller inte. Däremot hade Revisor 4 känslan av att det idag görs fler anmälningar än 

tidigare: “Jag upplever att vi har lättare att anmäla idag än vad vi hade för ett antal år sen. 

Det har blivit självklart att vi är skyldiga att anmäla och det gör vi”.  
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Alla revisorer kunde tänka sig att avskaffandet av revisionsplikten för mindre bolag var en 

bidragande orsak till att det idag görs få anmälningar av revisorer. Revisor 2 uttryckte sig 

enligt följande: “Jag tror att dom företag som nu är oseriösa väljer bort revisorer”. Revisor 

3 bekräftade uttalandet: “...det är ju lätt att starta bolag idag och man kan starta nya bolag 

när ett bolag bli lite för stort och flytta över så att man inte behöver ha revision. Man kan 

ju klara sig på olika sätt utan revision och skulle ju teoretiskt kunna bedriva fiffel och båg”. 

Revisor 3 tillade att det även finns fördelar med avskaffandet av revisionsplikten för mindre 

bolag: “Man hade ju i åtanke då man tog bort revisionsplikten, att det kommer ju att bli 

mera fel men det kanske just nu är lite för rätt. För det finns ju en kostnad med att det ska 

vara helt rätt också”.  

4.2.2 Revisorernas kunskap om anmälningsskyldigheten 
Som tidigare nämnts reflekterade Lundin kring att det idag verkar finnas ett kunskapsglapp 

hos revisorerna gällande reglerna i revisorns anmälningsskyldighet. Detta var något som 

även revisorerna lyfte fram. Samtliga revisorer ansåg att kunskapen hos revisorerna var för 

dålig. Flera av revisorerna reflekterade dessutom själva under intervjuerna kring sin dåliga 

kunskap och att det var länge sedan de läst reglerna. Exempelvis nämnde Revisor 1 vid ett 

tillfälle detta: “Jag inser nu när vi pratar om det här att i mitt liv har dom här reglerna 

kommit i lite skymundan för reglerna om penningtvätt. Jag känner att jag skulle behöva 

uppdatera mina kunskaper om detta”. Att det fanns vissa brister i revisorernas kunskap lyste 

även ibland igenom i de svar som revisorerna gav på frågor. Två tydliga exempel som 

uppmärksammades vid intervjuerna var kommentaren om att anmälan skulle skickas till 

EBM efter två veckor i Case 1, samt en kommentar som lydde: “...anmäler vi så måste vi 

avgå. Det finns inget alternativ”.  

 

Vidare hade Lundin uppfattningen att okunskapen kring anmälningsskyldigheten i vissa fall 

ledde till att revisorerna avgick vid misstanke om brott utan att anmäla: “Man tror att man 

måste ha ett i princip bevisat brott för att anmäla. Men det är inte så som lagstiftningen är 

upplagd. De ska kunna anmäla då det kan misstänkas men de tror att det måste vara 

bevisat”. När revisorerna i sin tur fick frågan ifall det fanns lägen där avgå var ett bättre 

alternativ än att anmäla så var reaktionerna blandade. Samtliga revisorer var eniga om att 

de i första hand försökte se till att kunden gjorde rätt. Revisor 3 förklarade: “...vi kan nog 

slå både en och två knutar på oss själv för att kunden ska få en möjlighet att göra rätt och 

rätta upp allting så att det ska bli rätt”. Men i de fall där kunden inte samarbetade genom 

att svara på frågor eller ge den information som revisorerna eftersökte rådde delade 

meningar. Revisor 3 trodde att risken var liten att hamna i fallet där avgå var ett bättre 

alternativ: “...om jag skulle upptäcka något så tar jag kontakt med juristenheten och så 

rättar man sig efter vad dom säger. Deras hänsyn är ju inte mig som individ först och främst 

utan det är ju byråns perspektiv och ur byråns perspektiv kan man inte hålla på så”. Revisor 

3 tillade att detta förmodligen kan vara ett större problem hos mindre byråer: “...vid en 

mindre revisionsbyrå blir du mer utelämnad åt dig själv att fatta beslut”. “Är du ett litet 

företag som kanske har lagt ned mycket pengar och har jobbat en hel del på det här 

uppdraget och så inser du att här är det något fel, och ska du börja bråka och så kanske du 

inte får betalt för fakturan”. Revisor 1 ansåg däremot att utebliven information och 

samarbetssvårigheter med klienten kunde leda till att revisorer avgick utan att anmäla. 

Revisor 1 misstänkte även att osäkerheter kring brottets skala kunde vara en bidragande 

orsak. “Jag tror nog att det är fler som avgått pga. brott än som har anmält pga. brott och 

sen avgått”. Revisor 4 delade delvis Revisor 1:s åsikter: “...jag tänker mig att anmäla är ju 
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på något sätt ett lite större steg och man behöver ju nå en viss bit upp på den där skalan 

“kan misstänkas”. Om det bara är en magkänsla att “det här är nog inte rätt” men man 

inte tycker att det är tillräckligt konkret, då kanske det skulle kunna var en utväg. När man 

på något sätt inte kommer överens med klienten och man lägger ihop alla saker så och 

tänker att - nä, här vill jag inte vara kvar”. Revisor 4 bekräftade även delvis Lundins 

uppfattning om att bevisningen tros vara för dålig: “Men man tycker inte att man har 

tillräckligt mycket för att göra en anmälan”. Slutligen fick även RI frågan angående ifall de 

stött på detta beteende från revisorerna. Juristen svarade att denne inte hade något underlag 

för att revisorer agerar på detta vis, men att ifall ett sådant ärende skulle utredas så skulle 

RI ha anledning att rikta kritik mot revisorn.  

 

EBM och RI var eniga om att ökad utbildning vore den bästa lösningen för att säkerställa 

efterlevnaden av revisorns anmälningsskyldighet. Lundin vid EBM beskrev att revisorerna 

idag saknar obligatorisk utbildning kring ekobrott eller obeståndsrätt. Lundin tillade att de 

nyligen svarat på en remiss angående att bredda det utbildning revisorer ska ha läst på 

universitetet där EBM bl.a. uttryckt att någon form av förmögenhetsbrott och obeståndsrätt 

måste ingå i högre utsträckning. RI i sin tur ansåg att fortbildning genom samverkan mellan 

olika myndigheter kunde bidra till en ökad samsyn: “Seminarier, utbildningar, kanske 

gemensamt med Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten och Finanspolisen. Jag tror 

att en samverkan och ett försök att föra ut en samsyn kring bl.a. misstankegrad och 

riskfaktorer, den typen av arbete tror jag skulle vara mer verkningsfullt”.  

4.2.3 Kundrelationer och anmälningsskyldigheten  
Tre av fyra revisorer hade åsikten att lagen var svår att efterleva på grund av en för nära 

relation med kunden. Revisor 2 resonerade enligt följande: “Vi är anlitade av ägarna och i 

det här fallet ska vi anmäla ägarna för misstanke om brott. Det gör att man blir väldigt 

kluven i den rollen”. Även Revisor 4 tog upp kundrelationer som ett problem vid 

tillämpningen av anmälningsskyldigheten: “...om man tänker sig att man jobbar med 

mindre ägarledda klienter som jag gör, så får det ju inte vara så att klienterna uppfattar 

oss som SKV:s eller statens förlängda arm. För det handlar ju väldigt mycket om att vi kan 

bygga ett förtroende med våra klienter, tycker jag”. Revisor 4 reflekterade även över fall 

där denne i efterhand känt att det varit möjligt att handla tidigare, men där kundrelationen 

gjort att revisorn valt att avvakta till ett senare tillfälle. Revisor 4 förklarade: “Har man en 

relation och känner till en kund så har jag ett ganska stort tålamod innan jag gör en 

anmälan”. Revisor 1 bekräftade: “Revisorerna har för dålig kunskap kring 

anmälningsskyldigheten och för nära relation till kunderna”. Revisor 1 reflekterade även 

över hur de ekonomiska incitamenten vid en kundrelation eventuellt kunde påverka en 

eventuell anmälan: “...det kanske är lättare att fria än fälla en kund där det finns ett större 

ekonomiskt incitament för oss”. Lundin vid EBM hade en annan syn på syftet med 

revisionen än revisorerna: “En del har uppfattningen att revisorn bara är till för 

aktieägarna och för att se till att styrelsen inte begår några oegentligheter i företaget. Men 

revisorn har en annan viktig roll och det är ju att se till att de företag som finns i samhället 

och som även riktar sig till övriga externa intressenter kan uppvisa en korrekt bokföring, 

årsredovisning och rapporter för att visa att det inte förekommer någon ekonomisk 

brottslighet. Därför tycker vi att det är viktigt att revisorn inte bara finns till för aktieägarna, 

framför allt i dom mindre bolagen där det inte finns andra än aktieägarna. Där är 

ledamöterna och aktieägarna ett, men där har revisorn en viktig roll för dom externa 
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intressenterna. Då är det viktigt också, tycker vi, att det finns en rapporteringsplikt då man 

ser att ekonomisk brottslighet förekommer i dom här bolagen”. 

4.2.4 Revisorernas allmänna syn på anmälningsskyldigheten 
Trots att alla revisorer kände vissa svårigheter med tolkningen och efterlevnaden av 

anmälningsskyldigheten, så ansåg samtliga revisorerna att anmälningsskyldigheten även 

hade positiva effekter. Revisor 3 menade att anmälningsskyldigheten var en rimlig funktion 

och att den gav styrka i kontakten med klienten: “Det bästa med reglerna är att dom ger 

oss verklig tyngd att få företag som kanske inte skulle vara benägna att vilja rätta saker, till 

att rätta dom”. Men förtydligade även att: “Utgångspunkten är ju att vi är där för att hjälpa 

dom att göra rätt. Det kan bli en liten krock då man är där för att hjälpa dom att göra rätt 

men samhället har en förväntan att vi ska vara mer poliser. Då tror jag att det blir fel. 

Utgångspunkten bör fortsätta vara att vi ska hjälpa dom att göra rätt”. Revisor 4 tyckte att 

regleringen ökat revisorernas medvetenhet om att ekobrott existerar, vilket revisorn ansåg 

förbättrade möjligheterna att upptäcka brott. Revisor 1 ansåg att regeln tyvärr var tandlös i 

många fall, men att med hjälp av anmälningsskyldigheten kunde denna försöka hjälpa sina 

seriösa klienter att få bort oseriösa konkurrenter från marknaden. Revisor 2 hade en 

övervägande negativ inställning till skyldigheten, men ansåg trots allt att det var positivt att 

den hjälpte till att stävja ekobrott.  

 

Revisor 1 tillade vidare att denne ansåg att det egentligen inte var något fel på 

anmälningsskyldighetens lagstiftning. Revisorn menade att problemet däremot låg i de fall 

som upplevdes som gränsfall och därför allt som oftast endast utmynnade i en rapportering 

i revisionsberättelsen. I dessa fall ansåg revisorn att de kanaler som idag används för 

uppföljning av revisionsberättelser inte är tillräckligt effektiva. Revisorn förklarade att de 

gånger denne gjorde en skrivelse i revisionsberättelsen om att det förelåg fel i bolaget så 

skulle det varit skönt om det utmynnade i någon typ av konsekvens för företaget: “Dagen 

efter skulle SKV höra av sig till kunden och säga - Hej, vi kommer och tittar på er. Då skulle 

det lättare bli ett brott”. 

4.2.5 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis ansåg sig revisorerna ha begränsad erfarenhet av ekobrott. 

Revisorernas kompetens, kundrelationer, samt deras personliga inställning till 

anmälningsskyldigheten framträdde som påverkande faktorer i tolkningen av “kan 

misstänkas” och som därför i sin tur kan påverka efterlevnaden av anmälningsskyldigheten. 

Utbildning ansågs av samtliga informanter vara den bästa lösningen för att säkerställa 

efterlevnaden.  

4.3 Tillsynen av revisorns anmälningsskyldighet 

4.3.1 RI:s tillsyn i form av disciplinärenden  
Vid intervjun med RI ställdes frågan hur de disciplinärenden som granskas väljs ut.  Juristen 

förklarar att de disciplinärenden som RI väljer att utreda i första hand initieras av någon typ 

av anmälan. Anmälan kommer då ofta in från missnöjda klienter, men ibland kommer 

anmälningar även in från t.ex. SKV, konkursförvaltare eller tredje man. I andra hand kunde 

disciplinärenden även initieras av något som uppmärksammats vid den omvärldsbevakning 

som RI utför. Juristen förklarade vidare att för att öppna ärenden krävs ingen tung bevisning 

vilket resulterar i att många disciplinärenden avskrivs, 60-65 % årligen, utan att leda till 
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beslut i tillsynsnämnden. Som följdfråga till att disciplinärenden i första hand styrs av 

anmälningar ställdes frågan ifall detta kunde skapa en snedvridning av vilka typer av 

ärenden som granskades. Juristen ansåg att denne generellt såg en bra spridning på de 

frågeställningar som anmälningarna medförde. Men att frågeställningen i dessa anmälningar 

sällan gällde avsaknad av anmälan vid misstanke om ekobrott: “I hög utsträckning så tror 

jag att det har sin förklaring i att vi ofta får in anmälningar från missnöjda klienter, dvs. 

företrädare från bolagen som har granskats. Deras fokus är ju sällan att anmäla en 

bristfällig granskning av den egna ekonomiska brottsligheten”.  

 

På frågan ifall anmälningsskyldigheten i sig initierar disciplinärenden gavs svaret att det 

varierar. Juristen förklarade att anmälningsskyldigheten i vissa fall var en kritikpunkt bland 

flera mer traditionella kritikpunkter, och i vissa fall kunde ärendet endast handla om att 

revisorn inte anmält misstanke om brott. Juristen tillade att RI i dessa fall sällan kommer i 

kontakt med ekobrott, eftersom de inte utreder bolaget som eventuellt begått ett brott utan 

istället utreder revisorn: “Vi behöver inte i vår disciplinära verksamhet fullt ut utreda att det 

har begåtts oegentlighet i form av ekonomisk brottslighet i revisionsklienten för att kritisera 

en revisor, utan vårt fokus är ifall revisorn har granskat bolaget i tillräcklig utsträckning”. 

Juristen förklarade vidare att i vissa fall kunde RI se att det förekommit ekobrott i ett bolag, 

eftersom brottet vederlagts genom lagakraftvunnen dom i domstol. Men RI:s uppgift var då 

att se till den information som fanns tillgänglig för revisorn vid revisionstillfället och ifall 

revisorn utifrån detta fattat ett korrekt beslut. Granskningen beskrevs enligt följande: “...här 

fanns det många riskfaktorer för oegentligheter. Vi tycker att det borde ha utlöst fördjupad 

granskning från revisorns sida. Vi kan inte se några sådana granskningsåtgärder, därför 

får revisorn kritik. Men vi kan inte i vår utredning slå fast, och vi behöver inte slå fast, att 

det faktiskt hade förekommit ekonomisk brottslighet i bolaget”.  

 

RI tillfrågades ifall det inom ramen för deras tillsyn skulle vara möjligt att kontrollera ifall 

revisorerna följer alla faktorer i lagen om revisorns anmälningsskyldighet. Juristen ansåg att 

detta skulle vara arbetskrävande från RI:s sida, men att det skulle vara praktiskt 

genomförbart vid exempelvis en proaktiv temagranskning under den riskbaserade tillsynen. 

Juristen tillade: “Det förutsätter att vi går så mycket på djupet att vi får så mycket kunskap 

i dom ärenden vi granskar för att kunna fullt ut sätta oss i revisorns ställe. För att på så vis 

överpröva förekomsten eller avsaknaden av brottsanmälningar vid en viss situation”. RI 

ansåg dock inte att en ökad tillsyn av revisorerna var rätt väg att gå för att säkerställa att 

lagen efterlevs.  

4.3.2 Tillsynens bidrag till revisorernas incitament att anmäla 
Vid intervjuerna tillfrågades både revisorerna och Lundin vid EBM ifall de upplevt att 

anmälningsskyldigheten var något som kontrollerades vid tillsynen av revisorerna. Endast 

en av revisorerna hade hört talas om tillsynsärenden där anmälningsskyldigheten 

kontrollerats och där revisorn fått ta emot kritik angående detta. Inte heller Lundin kände 

till något specifikt fall där revisorn fått motta kritik för att denne inte anmält brott. Trots 

detta svarade tre av fyra revisorer att ett incitament för att anmäla misstanke om brott var 

att undvika risken att kritiseras av RI. Övriga incitament till att anmäla som revisorerna lade 

fram var den personliga moralen, att hjälpa seriösa kunder att bli av med oseriösa 

konkurrenter, intern bestraffning, samt extern bestraffning i form av dålig PR.  
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4.3.3 RI:s syn på utebliven anmälan 
Vid intervjun tillfrågades juristen vid RI vad de vid disciplinärenden uppfattat som den 

vanligaste orsaken till att revisorer inte anmälde misstanke om brott. Eftersom detta enligt 

juristen inte förekom särskilt ofta kunde denne endast svara utifrån uteblivna anmälningar 

gällande sent upprättad årsredovisning. De orsaker som RI uppmärksammat i dessa fall var 

att revisorn i många fall levt på hoppet att klienten skulle rätta till problemet i tid till 

bolagsstämman, och att revisorn i dessa fall gjort bedömningen att ingen tagit skada av den 

försenade årsredovisningen. Juristen förklarade vidare att andra orsaker kunde vara att 

revisorn sett goda skäl till varför årsredovisningen varit försenad och att revisorn därför inte 

tyckt att det känns rätt att lägga skulden på bolaget: “...det kan finnas någon som ska 

upprätta årsredovisningen åt bolaget som i sin tur inte har gjort vad dom har kunnat”. Men 

i dessa fall ansåg RI att det finns tydlig praxis i frågan, samt etikuttalanden från 

branschorganisationen FAR gällande hur revisorn ska agera även om revisorn känner 

sympati för bolaget.  

4.3.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kommer få anmälningar på revisorer in till RI angående utebliven 

anmälan vid misstanke om ekobrott. RI har däremot möjligheten att på eget bevåg initiera 

utredningar inom den riskbaserade tillsynen. På grund av detta finns en oro hos revisorerna 

och vetskapen om risken att motta kritik ger revisorerna incitament att anmäla misstanke 

om brott. Juristen vid RI anser att det är möjligt för myndigheten att i tillsynen kontrollera 

att revisorer tillämpar alla delar av anmälningsskyldigheten korrekt, men att detta inte 

behövs i den disciplinära tillsynen. I dessa fall räcker det att RI anser att riskfaktorer borde 

ha utlöst en fördjupad granskning för att kunna rikta kritik mot revisorn. Slutligen hade 

Juristen vid RI upplevt att kundrelationer i vissa fall relaterade till för sent upprättad 

årsredovisning påverkat revisorns bedömning vid revisionen, vilket medfört att revisorn inte 

anmält misstanke om brott. 
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5. Analys 

 
I detta kapitel presenteras analysen av intervjuerna med revisorer, EBM och RI. I analysen 

har vi till att börja med kort lyft likheter i informanternas svar. Vi har sedan fokuserat på 

skillnader i informanternas tolkning och tillämpning av “kan misstänkas” med 

utgångspunkten i det ur resultatet iakttagna nyckelfaktorerna: oro, saknad grundkunskap, 

kompetens, kundrelationer och personlig inställning. Nyckelfaktorerna har analyserats och 

kopplats till den i studien presenterade referensramen. Vidare har konsekvenser av 

tolkningsskillnader och praktiska lösningar presenterats för att komma till rätta med 

skillnaderna som uppmärksammats. Slutligen presenteras en avslutande modell som 

sammanfattar analysen. 

5.1 Tolkning och tillämpning av “kan misstänkas” 
 

Ett syfte med studien är att skapa en förståelse för revisorernas tolkning av rekvisitet “kan 

misstänkas” i revisorns anmälningsskyldighet, samt att få en uppfattning ifall revisorernas 

tolkning och tillämpning skiljer sig från den som görs av EBM och RI. Ifall det finns 

tolknings- och tillämpningsskillnader ämnar vi även försöka förstå varför dessa skillnader i 

så fall uppstår.  

 

I studien undersöktes den teoretiska tolkningen av “kan misstänkas” med hjälp av ett 

stapeldiagram samt en mer praktisk tillämpning av rekvisitet i form av en bedömning av 

misstankegraden i tre olika Case. Stapeldiagrammen i Tabell 3 ger intrycket att två av 

revisorernas tolkningar till viss del överensstämmer med den tolkning som EBM och RI gör 

och därför anser att “kan misstänkas” är en relativt låg misstanke. De andra två revisorerna 

gör tolkningen att “kan misstänkas” ligger betydligt högre upp på skalan. Majoriteten av 

revisorerna ansåg däremot att de personligen ville vara relativt säkra (7-9 på skalan) innan 

de tog beslutet att göra en anmälan. Då frågan angående tolkningen av “kan misstänkas” tog 

en mer praktisk inriktning visade det sig att revisorernas tolkning i större utsträckning 

överensstämde med den tolkning som EBM gjorde. Endast i fyra av tolv fall skiljde sig 

revisorernas tolkning från den tolkning som EBM gjorde. De svar som skiljde sig från 

EBM:s bedömning gav dock ingen homogen bild av ifall revisorer tenderar att tolka “kan 

misstänkas” extensivt eller restriktivt, revisorernas svar gav nämligen motsatta 

bedömningar i de avvikande fallen.  

 

Det kombinerade resultatet visar alltså att revisorernas tolkning och tillämpning av “kan 

misstänkas” i vissa fall sammanfaller med den tolkning som görs av EBM och RI. I andra 

fall finns det vissa skillnader mellan revisorernas och myndigheternas perspektiv och dessa 

skillnader kommer vi att fokusera på i den fortsatta analysen. EBM:s och RI:s perspektiv 

gör samma bedömning av rekvisitet i stapeldiagrammet. Genom att utgå ifrån att EBM och 

RI gör en rättssäker tolkning av rekvisitet är vår uppfattning att de i resultatet framträdande 

tolknings- och tillämpningsskillnaderna uppstår i revisorerna perspektiv. En intressant del i 

resultatet är att revisorernas tolkning och tillämpning i fallen är de skillnader som uppstår 

varken kan sägas vara mer restriktiv eller extensiv än den som görs av de tillfrågade 

myndigheterna. Istället verkar tolkningen och tillämpningen variera från fall till fall (se 

Tabell 3 och Tabell 4). Ur resultatet kan däremot uttydas att dessa skillnader har sin grund 

i fem olika nyckelfaktorer. Faktorer är: revisorns oro att göra fel och att därför få någon typ 
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av bestraffning, grundkunskap som inte tillhör revisorns kompetenskrav krävs i 

bedömningen, revisorn har bristande vidareutbildning, revisorn har bristande oberoende i 

kundrelationer, samt att revisorn har en negativ inställning till anmälningsskyldigheten. 

Dessa fem faktorer påverkas alla av revisorns kompetens, professionella skepticism och 

oberoende. Nedan följer en analys av dessa fem faktorer.  

5.1.1 Oron att göra fel 
Revisorernas mer generösa teoretiska tolkning av “kan misstänkas” kan delvis förklaras av 

den oro som revisorerna känner kring att begå misstag i sin bedömning (Öhman, 2007, s. 

102). För det första fanns en oro över huruvida revisorerna kunde klandras på grund av att 

de i sin bedömning hade lagt sig något högre upp än misstankegraden på stapeln och att de 

då inte hade signalerat om misstanke om brott i de fall då brott senare kunde konstateras. 

Den upplevda oron bekräftades även av både Lundin och Juristen vid RI. Lundin förklarade 

att revisorerna i ett sådant fall riskerade att EBM gjorde en anmälan till RI angående dålig 

revision, vilket ifall RI ansåg att riskfaktorer vid revisionen borde ha utlöst en fördjupad 

granskning i sin tur kunde leda till kritik. För det andra fanns även en oro för hur en tolkning 

i underkant av misstankegraden skulle kunna slå tillbaka på revisorerna själva i processen 

som följer en anmälan. Denna oro bestod av osäkerhet kring vilka konsekvenser som en 

anmälan vid misstanke om brott kunde få i de fall revisorns misstanke vid en senare 

utredning visade sig vara felaktiga (Öhman, 2007, s. 102). En av revisorernas erfarenheter 

talade dessutom för att dennes gjorda anmälningar sällan ledde till åtal och revisorn befarade 

att detta var vanligt förekommande. Att revisorerna oroar sig för att ligga i underkant av 

bedömningen av “kan misstänkas” kan å ena sidan anses vara onödigt, då förundersökning 

ska inledas redan vid den lägre misstankegraden “anledning anta” (SFS 1942:740). Å andra 

sidan konstaterade Korsell i sin doktorsavhandling (2003, s. 175) att en selektion bland 

utredningar om ekobrott medför att vissa utredningar läggs ned, bl.a. på grund av en låg 

misstanke om brott. Vidare finns det även fall där revisorn valt att anmäla klienten men där 

revisorn sedan i sin tur själv blir anmäld, t.ex. det aktuella rättsfallet gällande Allra som 

Revisor 2 tog upp vid intervjun, som alltjämt talar för att oron är befogad. Revisorn löper 

alltså en personlig risk att kritiseras eller i värsta fall beläggas med yrkesförbud, både vid 

en felaktig anmälan och vid en utebliven anmälan (BRÅ, 2004, s. 7). Revisionsbyrån löper 

därtill risken att bli skadeståndsansvarig ifall klienten tar skada av en felaktig anmälan. 

Detta är en väsentlig skillnad mellan revisorer och de tillfrågade myndigheterna, eftersom 

myndigheterna kan vara helt objektiva i sin bedömning av “kan misstänkas”. Att revisorer 

tolkar rekvisitet vid en så hög grad som möjligt skulle därför kunna bero på att risken att 

kritiseras för en utebliven anmälan kan anses vara lägre än den risk som förknippas med att 

anmäla vid för låg bevisning.  

5.1.2 Saknad grundkunskap 
Att revisorer tar stöd av jurister eller mer erfarna revisorer inom byrån vid bedömningen av 

“kan misstänkas” kan anses vara positivt, men visar även på svårigheter i yrkesutövningen. 

Mot bakgrunden att revisorerna i flera fall upplevt att de och byråns jurister gjort olika 

bedömningar gällande misstanke om brott, kan det anses som positivt att revisorerna i dessa 

fall får hjälp med att göra en mer rättssäker bedömning. Å andra sidan kan det genom att 

revisorn i sin bedömning ska behöva förlita sig på andra även medföra problem för revisorer 

som saknar jurister inom organisationen. I dessa fall är revisorn helt utelämnad till sin egen 

kunskap inom området och sannolikheten att begå misstag i bedömningen av ”kan 

misstänkas” är därmed större. Juristen vid RI påtalade att en låg misstankegrad som “kan 
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misstänkas” skulle kunna medföra svårigheter för revisorer, vars hela professionella 

identitet handlar om att uttala sig med hög säkerhet (Öhman, 2007, s. 102). Med hänsyn till 

det samlade resultaten från stapeldiagrammen och Casen verkar oron revisorerna känner för 

att feltolka “kan misstänkas” alltså även till viss del bero på deras begränsade juridiska 

utbildning. Revisorer har idag i de flesta fall sin grund i en ekonomisk utbildning, där 45 hp 

av de krävda 180 hp är öronmärkta för juridiska ämnen och endast 30 hp av dessa har kravet 

att innefatta lagstiftning gällande ekobrott (RI, u.å.e). På grund av detta är revisorernas 

kunskap inom juridik begränsad. Därför är det osannolikt att tänka att revisorn utvecklar 

samma juridiska tankesätt under sin utbildning som t.ex. en jurist utvecklar under sin 4,5 år 

långa juridiska utbildning. Detta skulle kunna vara orsaken till att revisorer och jurister har 

olika uppfattning om vad som är att anse som ett ekobrott eller inte. Argumentet 

överensstämmer med uppfattningen av Golden et al (2015, s. 230) att revisorer idag inte 

besitter tillräcklig kunskap för att avgöra vad som är ett brott och inte.  

5.1.3 Bristande vidareutbildning 
Studien visar att det idag finns ett kompetensglapp hos revisorer angående 

anmälningsskyldigheten i allmänhet och hur rekvisitet “kan misstänkas” ska tolkas och 

tillämpas i synnerhet. Resultatet indikerar att de tolkning- och tillämpningsskillnader som 

framkom av stapeldiagrammen och Casen tyder på bristande kompetens hos revisorerna. 

Att två av revisorerna tolkar kan misstänkas högt upp på skalan kan bero på att de på senare 

tid inte tagit del av någon typ av utbildning eller stödmaterial gällande ekobrott, som t.ex. 

FAR:s handbok angående ekobrott och revisorns handlingsplikt (FAR, 2006). Flera av 

revisorerna förklarade dessutom sina svårigheter med att besvara frågor rörande revisorns 

anmälningsskyldighet och att tolka misstankegraden med att det var länge sedan de 

uppdaterat sin kompetens gällande lagstiftningen, vilket ytterligare stärker 

argumentationen. Även felaktigheter gällande lagens innehåll i vissa svar bekräftar förlegad 

kompetens. Bristande vidareutbildning påverkar vidare den professionella skepticismen då 

revisorn inte har den kompetens som krävs för att uppmärksamma och tolka 

varningssignaler korrekt (Larsson, 2007, s. 23).  

 

Att behålla den kompetens man som auktoriserad revisor vid auktorisationsprovet bevisat 

att man besitter är enligt FAR:s etiska rekommendationer ett krav (FAR, 2018). Genom att 

genomgå regelbunden vidareutbildning upprätthålls en hög revisionskvalitet genom att öka 

revisorernas rättssäkerhet. Vi anser därför att de av parterna upplevda kompetensbristerna 

gällande revisorns anmälningsskyldighet visar på brister i revisorernas vidareutbildning. Att 

resultaten visar på att revisorer skulle ha bristande vidareutbildning är särskilt aktuellt då 

det stämmer väl överens med vad som framkommit i FAR:s kvalitetsgranskningar av 

revisorer (Begtson, u.å.). Enligt Bengtson är just bristande vidareutbildning en av de 

vanligast förekommande bristerna. Då det genom uppgifter från FAR kan konstateras att 

vidareutbildning tillhör en av de vanligaste bristerna vid kvalitetskontroller av revisorer, är 

det troligt att den allmänna bristen av vidareutbildning även innebär bristande 

vidareutbildning gällande ekobrott. Den bristande vidareutbildningen kan därför försvåra 

tolkningen och tillämpningen av misstankegraden för revisorerna. Resultatet stöds av 

Herrons (2012) slutsats att den revisor som inte har egna erfarenheter av ekobrott eller inte 

övar sig i att upptäcka ekobrott, har sämre möjlighet att identifiera eventuella ekobrott vid 

revisionen.  
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5.1.4 Bristande oberoende  
Revisorernas svar vid intervjuerna gav intrycket att en nära relation till klienten kunde 

påverka huruvida revisorerna ansåg att misstankegraden “kan misstänkas” var uppfyllt eller 

inte. Sambandet mellan bristande oberoende och ökad risk för att revisorn förbiser 

varningssignaler för ekobrott är sedan tidigare känt (Moore et al, 2006; Hassink et al., 2009). 

Vid revision av en klient som hade en nära och lång relation till revisorn kunde denne visa 

ett större tålamod till klienten genom att lättare godta förklaringar angående tveksamheter 

och även ge klienten längre tid på sig att rätta till eventuella fel. Ifall klienten var 

tillmötesgående kunde dessutom risken att klienten anmäldes för misstanke om brott 

minska. Resultatet stöds av Mocanu et al. (2011) som menar att det med tiden skapas ett 

förtroendeförhållande mellan revisorn och klienten vilket i sin tur kan påverka revisorns 

objektivitet vid revision och därför leda till att revisorn inte uppmärksammar felaktigheter i 

ett revisionsutlåtande. Av vår studies resultat framkom att revisorerna var måna om att deras 

kunder skulle ha ett stort förtroende för dem och att klienten inte skulle uppfatta revisorn 

som en polis. Vidare framgick det även av resultatet att revisorerna, som vid studiens 

genomförande framför allt jobbade med små ägarledda bolag, kunde känna sig osäkra på 

sin roll då de förväntades att anmäla sina “arbetsgivare”. Lundin vid EBM ansåg här att 

revisorns roll med att säkerställa företagens räkenskaper var särskilt viktig ur externa 

intressenters perspektiv för de mindre bolagen, där aktieägare och styrelseledamöter var 

samma personer.  

 

Vidare indikerade även studiens resultat på att det ekonomiska incitament som kunden gav 

kunde påverka bedömningen vid misstanke om ekobrott. Att brister i oberoendet kan uppstå 

på grund av ekonomiska incitament stöds av Moore et al. (2006), vars studie visade att 

revisorn undviker att uttrycka kritik i sitt revisionsutlåtande på grund av risken att förlora 

uppdraget hos klienten. Även Hatfield et al. (2011) uppmärksammade att revisorerna gjorde 

en skillnad på omfattningen av justeringar i samband med revisionen då klienten har en 

tidigare relation eller ifall klienten var av stor betydelse för revisionsbyrån.   

 

Revisorns brister i oberoendet kan i sin tur påverkar denne i sin professionella skepticism. 

Revisorer ska trots en tidigare god erfarenhet av trovärdigheten i klientens räkenskaper 

granska dessa med ett kritiskt förhållningssätt. Studiens resultat indikerar däremot på att 

revisorns bedömning av de varningssignaler som finns gällande ifall “kan misstänkas” är 

uppfyllt eller inte kan variera från fall till fall beroende på relationen till klienten. Att en 

betydande eller långvarig kundrelation har ett samband med hur revisorns bedömning av 

varningssignaler påverkas, behandlades i den proposition som regeringen lämnade 

angående regeländringar för revisorer och revision (Prop. 2015/16:162).  

5.1.5 Inställning till anmälningsskyldighetens verkan 
Skillnader i resultatet ger indikationen att även revisorns personliga inställning till 

anmälningsskyldigheten till viss del påverkar individens tolkning och tillämpning av “kan 

misstänkas”. Sambandet mellan personliga egenskaper och upptäckten av ekobrott har 

diskuterats i tidigare forskning (Herron, 2012, s. 103). Vårt resultat indikerar på att 

inställningen hos de revisorer som hade negativa erfarenheter och visade ett större missnöje 

med anmälningsskyldigheten avspeglas i den teoretiska tolkningen av rekvisitet i 

stapeldiagrammet. De revisorer som däremot hade goda erfarenheter och visade större 

förståelse för anmälningsskyldighetens syfte tolkade “kan misstänkas” som en lägre 

misstankegrad i stapeldiagrammet. Att revisorns personliga erfarenheter kan påverka 
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tolkningen av lagar och regler är något som även Larsson (2007, s. 23) reflekterade över. 

Larsson menade att personliga kvalitéer såsom erfarenhet, omdöme och integritet hos 

revisorn påverkade dennes anpassning till ny lagstiftning, vilket alltså stöds av vår studies 

resultat. Revisorns personliga inställning och erfarenheter kan alltså påverka tolkning och 

tillämpning av “kan misstänkas”. 

5.1.6 Sammanfattning 
Studiens resultat indikerar att revisorer i många fall tolkar och tillämpar rekvisitet “kan 

misstänkas” i enlighet med vad EBM och RI förväntar sig. Däremot finns skillnader i vissa 

fall, och vi har i dessa fall identifierat fem bakomliggande orsaker. De fem orsakerna till 

revisorernas tolknings- och tillämpningsproblem av “kan misstänkas” kan alla knytas till 

revisorns kompetens, professionella skepticism och oberoende. Oro att göra fel, personlig 

inställning, saknad grundkunskap och bristande kompetens är alla faktorer som i första hand 

hör samman med kompetens och professionell skepticism och därför påverkar revisorns 

tolkning av “kan misstänkas”. Bristande oberoende påverkar framförallt revisorns förmåga 

att tillämpa rekvisitet korrekt.  

5.2 Konsekvenser av skillnader i tolkningen 
 

Studien syftar vidare till att inom ramen för studien skapa förståelse för vilka konsekvenser 

eventuella skillnader i tolkningen och tillämpningen av “kan misstänkas” kan få. Resultatet 

indikerar att med bakgrund i tidigare analyserade orsaker till skillnader kan dessa 

konsekvenser uppstå: revisorn misstänker inte brott, revisorn misstänker brott men gör 

ingen anmälan och revisorn utreder brottet längre än denne behöver. I detta avsnitt har vi 

vidare resonerat kring vilka problem som konsekvenserna kan medföra på efterlevnaden av 

yrkesetiska regler och revisionens kvalitet. 

5.2.1 Revisorn misstänker inte brott 
Risken att revisorn inte uppfattar varningssignaler gällande misstanke om brott ökar ifall 

denne inte besitter de rätta kompetenserna (Herron, 2012, s. 101). Anledningar som i första 

hand framkommit i resultatet och som ökar risken att inte upptäcka ekobrott är saknad 

kunskap och bristande vidareutbildning. Ifall revisorn saknar kunskap pga. att denna 

kunskap inte tillhör de kompetenser som krävs för att bli revisor eller ifall revisorn har 

bristande vidareutbildning inom området, finns alltså en risk att revisorn inte upptäcker 

eventuella ekobrott. Vidare har resultatet i studien visat en begränsad erfarenhet hos 

revisorer gällande ekobrott, vilket även det försvårar för revisorerna i dessa situationer 

(Herron, 2012, s. 101).  

 

Om revisorn omedvetet inte observerar varningssignaler gällande ekobrott, som enligt ISA 

240 kan anses rimliga för revisorn att upptäcka, uppnår denne heller inte misstankegraden 

“kan misstänkas”. När revisorn inte observerar rimliga oegentligheter på grund av bristande 

kompetenser medförs en negativ påverkan på revisionskvaliteten (ISA 240; Francis, 2011, 

s. 126; Larsson, 2007, s.14). Vidare skulle även det professionella uppförandet kunna 

påverkas i negativ riktning, då lagar och regler inte kan följas och revisorn riskerar att hamna 

i en situation där revisorernas rykte kan ta skada (IESBA, 2016. 10).  
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5.2.2 Revisorn misstänker brott men gör ingen anmälan 
Att som revisor inte anmäla misstanke om brott kan vara straffbart (BRÅ, 2004, s. 7). Svaren 

på Casen visar att revisorer ofta uppfattar de varningssignaler som rimligen går att upptäcka 

vid revisionen, vilket överensstämmer med vad som framkom i studien av Johnson et al. 

(2013, s. 212). Baserat på resultatet är dock en nära kundrelation, oro kring konsekvenser 

av en felaktig anmälan, osäkerhet i form av bristande kompetens eller en negativ inställning 

till revisorns anmälningsskyldighet är orsaker som kan medföra att revisorn, trots 

observerade varningssignaler och misstanke om brott, avstår från att göra en anmälan. I 

dessa fall kan alltså misstankegraden “kan misstänkas” initialt vara uppnådd, men andra 

faktorer påverkar revisorns bedömning av misstankegraden vilket gör att denne avstår från 

att anmäla. Revisorn ska i samtliga situationer ha en ifrågasättande inställning, även vid 

revisionen av gamla klienter som tidigare varit felfria (Prop. 2015/16:162, s. 113). Ifall 

revisorn upptäcker brott vid revisionen, men väljer att inte göra en anmälan kan det medföra 

brister i revisorns etiska krav på objektivitet och professionella uppförande. Detta 

överensstämmer med resonemanget av Moore et al. (2006, s. 15), som menar att brister i 

oberoendet pga. nära klientrelationer var en bidragande orsak till flera stora skandaler i 

början av 2000-talet. I forskningen lyfts det även fram att oberoende är en viktig komponent 

för att uppnå hög revisionskvalitet (Francis, s. 126, Larsson, 2007, s. 14).  

 

Vidare tyder resultatet på att revisorer i vissa fall valde att avgå från sitt uppdrag vid 

misstanke om brott istället för att göra en anmälan. Revisorerna menade att de, på grund av 

en magkänsla om att något var fel, i dessa fall inte ville fortsätta sin relation till klienten 

eftersom de tvivlade på om denne hade för avsikt att göra rätt. Dessutom ansågs det vara ett 

större steg att göra en anmälan än att avgå från sitt uppdrag. Om en revisor väljer att avgå 

utan att anmäla misstanke om brott skulle revisorns professionella uppförande kunna 

ifrågasättas (IESBA, 2016, s. 10). Revisorn skulle i ett sådant fall inte ha agerat enligt den 

satta lagstiftningen.  

 

Slutligen tyder resultatet på att oro för konsekvenser vid en felaktig bedömning av 

varningssignaler även kan medföra att revisorn vid misstanke om brott, istället för att 

anmäla, tar ett större ansvar i utredningsarbetet än vad som egentligen är tänkt för att 

säkerställa att misstanken inte är felaktig. I detta fall gör revisorn mer än vad lagen kräver 

då denne utför en djupare granskning än vad som egentligen behövs. Å ena sidan kan detta 

öka kvaliteten på den genomförda revisionen. Å andra sidan kan förskjutningen av 

utredningsansvaret, som rätteligen åligger åklagaren, orsaka problematik pga. att 

revisorerna saknar den kompetens och skolning som behövs för att göra en objektiv 

utredning (RI, u.å.e). Detta skulle därför kunna ge motsatt effekt på utredningskvaliteten, 

samtidigt som en felaktig bedömning i ett sådant fall skulle kunna medföra att revisorn satte 

sig i en situation där det professionella uppförandet skulle kunna ifrågasättas (IESBA, 2016, 

s. 10).  

5.2.3 Sammanfattande modell av konsekvenserna 
Konsekvenser som kan uppstå, vid tolkningsskillnader av “kan misstänkas” mellan 

revisorerna och de kontrollerande myndigheterna EBM och RI, är att revisorn inte upptäcker 

brott som denne rimligen bör upptäcka eller att revisorn misstänker brott men avstår från att 

göra en anmälan. Konsekvenserna kan försämra revisionens kvalitet och även orsaka att 

revisorn brister i att efterleva de yrkesetiska kraven professionella uppförandet, objektivitet 

och kompetens (IESBA, 2016, s. 9-10). Tolkningsskillnader orsakar därför ett 
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prestationsgap mellan vad revisorerna faktiskt presterar och vad EBM och RI förväntar sig 

att revisorerna ska prestera. Beroende på den bakomliggande orsaken till 

tolkningsskillnader i det specifika fallet kan prestationsgapet antingen bero på 

prestationsbrister eller standardbrister. Nedan sammanfattas ovan förda resonemang 

gällande det prestationsgap som uppstår vid tolknings- och tillämpningsskillnader av “kan 

misstänkas” (Figur 5). Modellen bygger vidare på Porters (1993) modell gällande förväntan- 

& prestationsgapet, men fokuserar endast på prestationsgapet eftersom endast detta är 

relevant för vår studie.  

 

 

 
Figur 5: Prestationsgap på grund av konsekvenser. 

Konsekvenser som kan uppstå ifall revisorernas tolkning och tillämpning av “kan misstänkas” skiljer sig från 

den som görs av de kontrollerande myndigheterna RI och EBM. Om revisorn inte upptäcker brott som rimligen 

ska upptäckas eller upptäcker brott utan att anmäla, agerar inte revisorn i nivå med hur de förväntas prestera. 

Dessa brister i revisorns agerande kan vara antingen prestationsbrister eller standardbrister.  

5.3 Lösningar  
 

Slutligen syftar studien till att föreslå lösningar till de brister som uppstår vid eventuella 

tolkningsskillnader av “kan misstänkas”, mellan revisorer, EBM och RI. I avsnittet 

presenterar vi tre olika lösningar till de ovan nämnda konsekvenserna som kan uppstå vid 

en felaktig tolkning och tillämpning av “kan misstänkas”. Slutligen återkopplar vi 

lösningarna till studiens referensram.  

5.3.1 Utbildning 
I första hand anser vi baserat på resultatet att utbildning relaterat till ekobrott vore det bästa 

tillvägagångssättet för att bidra till att revisorerna gör en mer rättssäker tolkning och 

tillämpning av rekvisitet “kan misstänkas” i revisorns anmälningsskyldighet. Utbildning var 

den lösning till eventuella tolkning- och tillämpningssvårigheter som samtliga informanter 

lyfte fram vid intervjuerna. Studiens resultat visar att revisorer i vissa fall har bristande 

 

Prestationsgap 

Prestationsbrister & Standardbrister 

Prestationsbrister: Brister i revisorers befintliga uppgifter som specificeras enligt lag. 
Standardbrister: Brister i vad som rimligen kan förväntas av revisorn.  

Revisorn anmäler inte misstänkt brott 
Revisorn upptäcker inte brott 
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kompetens. Utbildning i form av uppdatering av förlegad kompetens och vidareutbildningar 

skulle inte bara höja revisorernas kompetens inom området ekobrott utan också skärpa 

revisorernas professionella skepticism. Därigenom skulle revisorernas möjligheter att 

identifiera varningssignaler öka och de skulle ges bättre förutsättningar att ta korrekta beslut 

i tolkning och tillämpning gällande misstankegraden (Herron, 2012, s. 101, 103). Med rätt 

kompetens kan även en ökad förståelse nås hos revisorerna för lagstiftningens syfte, vilket 

vidare kan påverka revisorernas personliga inställning till skyldigheten i positiv riktning. 

En positiv inställning ger ett större engagemang vilket också ökar revisorns möjligheter att 

upptäcka ekobrott (Herron, 2012, s. 103). Ökad kompetens och professionell skepticism 

skulle vidare ge revisorerna en ökad trygghet i tolkningen och tillämpningen av “kan 

misstänkas” och därför minska revisorernas oro att göra fel. Därigenom kan revisorn skifta 

fokus från att “göra rätt saker” till att börja “göra saker rätt” (Öhman, 2007, s. 105). Att 

fokusera på att utbilda revisorerna inom ekobrott skulle i förlängningen minska det 

identifierade prestationsgapet och även minska risken för brister i det professionella 

uppförandet.  

 

Vi anser vidare att utbildningskraven för att bli revisor bör ses över. Vår studies resultat 

indikerar att revisorerna saknar viss grundkunskap inom juridik och ekobrott för att kunna 

ta korrekta beslut gällande misstanke om brott i revisionen. Det krav som lagen idag ställer 

på revisorerna överensstämmer inte med den grundkunskap som krävs för att bli revisor. 

Revisorernas avsaknad av relevant grundkunskap inom juridik för att tolka och tillämpa 

“kan misstänkas” i revisorernas anmälningsskyldighet korrekt talar emot RI:s aktuella 

förslag att ta bort det krav som idag ställs på juridik i utbildningen till revisor (RI, 2017, s. 

12). Att ta bort kraven på juridik skulle baserat på detta ytterligare kunna försvåra tolkningen 

av “kan misstänkas” för framtida revisorer. Vår studies resultat indikerar därför att en 

utökad juridisk grundutbildning kunde ge revisorerna en större trygghet i sina beslut. Det 

skulle även kunna minska det prestationsgap som uppmärksammats i studien då en utökad 

juridisk utbildning kan tänkas bidra till att revisorerna får en bättre förmåga att upptäcka 

eventuella brott. Enligt Lundin hade även EBM i nära anslutning till tidsperioden för vår 

studie lämnat ett yttrande på RI:s promemoria med förslag om vissa ökade utbildningskrav 

inom juridik för blivande revisorer. Alternativet till en utökad grundutbildning vore att den 

kunskap som saknas säkerställs genom vidareutbildning av revisorns kompetens. Detta kan 

då komma att kräva mer av den enskilde revisorn och dess arbetsgivare. I och med att 

vidareutbildningen redan idag är en av de mest vanligt förekommande bristerna vid FAR:s 

kvalitetskontroller menar vi att detta alternativ inte skulle ge samma effekt som en utökad 

grundutbildning (Bengtson, u.å.). 

5.3.2 Ökad tillsyn  
Nästa steg för att bidra till att revisorerna gör en mer rättssäker tolkning och tillämpning av 

rekvisitet “kan misstänkas” i revisorns anmälningsskyldighet vore baserat på studiens 

resultat att öka tillsynen på revisorerna. Av resultatet fick vi intrycket att tillsyn av 

anmälningsskyldigheten sällan var förekommande. Juristen vid RI menade på att 

anledningen till detta var att en sådan kontroll skulle kräva mycket omfattande resurser. 

Dock fick vi uppfattningen att det var något som skulle vara möjligt att genomföra, men då 

i en enklare form. Lundin menade emellertid att bristen av tillsynen kunde vara ett av skälen 

till att anmälningsskyldigheten inte uppnådde sitt syfte. I och med att revisorerna med 

införandet av anmälningsskyldigheten ålades med uppgiften att vara en del i 

kontrollsystemet för ekobrott, anser vi att lagstiftaren även borde ha ett intresse av att 
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säkerställa att skyldigheten efterlevs (Prop. 1997/98:99, s. 154). Detta skulle kunna göras 

genom att tillföra ytterligare resurser till RI för att möjliggöra en ökad tillsyn. 

 

I RI:s uppdrag ingår att utöva tillsyn över kvalificerade revisorer och därigenom se till att 

de verkar utifrån aktuell lagstiftning, för att upprätthålla en hög revisionskvalitet och 

yrkesetik (SFS 2007:1077). Vår studies resultat tyder på att revisorer på grund av tolknings- 

och tillämpningssvårigheter i vissa fall kan brista i samtliga ovanstående tillsynspunkter. 

Ifall utbildning i första hand kan korrigera en bristande kompetens och öka den 

professionella skepticismen hos revisorerna kan bristerna i ovanstående tillsynspunkter 

minskas. Det som däremot kan vara svårt att åtgärda med utbildning är brister i revisorns 

oberoende. Revisorn ska ha en ifrågasättande inställning, även vid revisionen av tidigare 

felfria klienter (Prop., 2015/16:162, s. 113). Vår studies resultat indikerar dock på att en 

förtroenderelation till klienten eller ekonomiska incitament kan påverka tolkningen och 

tillämpningen av “kan misstänkas” vid revisionen. Vi anser därför att ökad tillsyn av 

anmälningsskyldigheten är en möjlig åtgärd för att motverka denna brist i oberoende och 

därigenom även brister i revisionens kvalitet och det professionella uppförandet.  

 

Om tillsyn av anmälningsskyldigheten skulle ökas, skulle detta även kunna skapa ett bredare 

praxis som konkretiserar när revisorer bör göra en anmälan om misstänkt brott. Tidigare i 

analysen diskuterades en eventuell avvägning hos revisorerna mellan riskerna kopplade till 

att å ena sidan tolka och tillämpa “kan misstänkas” som en starkare misstankegrad genom 

att avstå från att anmäla, och att å andra sidan tolka misstankegraden svagare än vad som är 

tänkt och därför anmäla vid en lägre misstankegrad. Anledningen till att revisorerna idag 

medvetet eller omedvetet tolkar misstankegraden som en starkare misstankegrad än vad den 

avser vara, kan alltså bero på att riskerna med att göra denna bedömning är lägre för den 

ansvariga revisorn än vid det andra alternativet. Ett bredare praxis skulle kunna leda till att 

revisorn känner sig tryggare i sin bedömning kring huruvida “kan misstänkas” är uppfyllt 

vid en viss situation. Ökad tillsyn kan alltså ge en tydligare bild av vad som kan förväntas 

av revisorerna och på så vis också minska det prestationsgap som tidigare nämnts. 

5.3.3 Ändrat regelverk och övriga åtgärder 
Slutligen anser vi att ett ändrat regelverk i olika former, eller andra åtgärder, skulle kunna 

bidra till att revisorernas tolkning och tillämpning av rekvisitet “kan misstänkas” uppfyller 

sitt syfte. Ifall insatser i forma av utbildning och ökad tillsyn inte fullt ut kan komma tillrätta 

med de svårigheter som studiens resultat visar tecken på, kan detta vara nästa steg. Inom 

denna lösning finns en rad olika vägar att gå, och vi har här endast gett några alternativ på 

hur detta skulle kunna genomföras. 

 

Ett alternativ, som även Lundin reflekterade kring, är att lagstiftarna tydliggör innebörden 

av “kan misstänkas”, samt exemplifierar situationer där misstankegraden kan anses vara 

uppfylld. Kravet på att revisorerna ska göra bedömningen huruvida “kan misstänkas” är 

uppfyllt kan uppfattas som höga, vilket även är något som juristen vid RI har förståelse för. 

Vidare kan den nivå av misstankegrad som krävs i anmälningsskyldigheten ändras till en 

nivå som bättre motsvarar revisorernas uppskattning av när det finns en risk för ett eventuellt 

brott. Lösningar av den här typen skulle likt effekten av en ökad tillsyn kunna bidra till att 

revisorerna kan komma att känna sig tryggare i sin bedömning huruvida ett misstänkt brott 

föreligger eller inte. En regelförändring skulle även kunna medföra att alla parter får en 
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tydligare bild av vad som kan förväntas av revisorerna i samband med ekobrott (Hassink et 

al., 2010, s. 876). 

 

Ett ytterligare alternativ, som Revisor 1 reflekterade över, är att samarbetet med t.ex. SKV 

bör effektiviseras. När revisorn uppmärksammar varningssignaler i bokföringen men inte 

känner sig ha tillräckligt för att anmäla bör den upprättade revisionsberättelsen trigga 

utredningar i nästa led. Någon typ av heltäckande granskning av revisionsberättelser skulle 

kunna skapa denna typ av ringar på vattnet, och ge revisorerna en utväg i de fall där 

osäkerhet råder kring ifall misstankegraden är uppnådd eller inte. Heltäckande granskning 

av revisionsberättelser är inget som idag genomförs, men vore enligt oss möjligt med den 

teknologi som idag finns att tillgå (Prop. 1997/98:99, s. 152).  

 

Ett ytterligare tillvägagångssätt skulle kunna vara att tillsätta något typ till skydd för revisorn 

för när denne faktiskt väljer att göra en anmälan, för att på så vis reducera risken att revisorn 

själv bli anmäld vid misstanke om brott. Revisorerna skulle vid en sådan lösning, eventuellt 

genom överläggning med EBM eller RI innan anmälan, kunna “friskriva” sig från risken att 

själv bli anmäld. Detta kräver dock en tydlig gränsdragning av vad som krävs för att erhålla 

denna “friskrivning”.  

 

Avslutningsvis är ett alternativ en utökad revisorsrotation. Som en åtgärd för att stärka 

förtroendet för revision och trygga revisorns oberoende motiverade Sveriges regering i sin 

proposition införandet av revisorsrotation för uppdrag vid börsnoterade företag av allmänt 

intresse (Prop. 2015/16:162). Detta stöds bland annat genom den jämförande studie 

angående revisorsrotation som utfördes av Mocanu et al. (2011). Där delas åsikten mellan 

Europa och Nordamerika om att en obligatorisk revisorsrotation ses som en lösning på hotet 

mot revisorns oberoende. För att undvika att klientrelationer påverkar revisorernas 

bedömning vid ett eventuellt misstänkt brott anser vi att en obligatorisk revisorsrotation för 

samtliga bolag som omfattas av revisionsplikt skulle kunna utgöra en lösning på problemet. 

Revisorsrotation skulle även kunna minska det tidigare nämnda prestationsgap som noterats 

i studien angående risken för att revisorn inte anmäler ett misstänkt brott, då relationen till 

klienten blir begränsad i form av tidsperioder.       

5.3.4 Sammanfattande modell över lösningar 
I nedanstående modell visualiseras den effekt som våra föreslagna lösningar skulle kunna 

ha på det prestationsgap som vi tidigare konstaterat (se Figur 6). Genom utbildningar och 

en ökad tillsyn kan, som vi ser det, revisorerna ha en möjlighet att uppnå de förväntningar 

som EBM och RI har på deras agerande i samband med ett misstänkt ekobrott. Ifall detta 

inte är tillräckligt kan det genom förändringar av reglerna som på olika sätt berör revisorns 

roll och anmälningsskyldighet också sänka de förväntningar som idag ställs på revisorerna.      
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Figur 6: Sammanfattande modell över lösningar. 

Lösningarnas inverkan på de konsekvenser som kan uppstå ifall revisorernas tolkning och tillämpning av “kan 

misstänkas” skiljer sig från den som görs av de kontrollerande myndigheterna RI och EBM.  

 

5.4 Sammanfattning av analys 
 

Sammanfattningsvis tyder studiens resultat på att revisorer i vissa fall tolkar och tillämpar 

“kan misstänkas” i revisorns anmälningsskyldighet i enlighet med vad som förväntas av de 

statliga myndigheterna EBM och RI. I de fall där det däremot skiljer sig åt har vi 

uppmärksammat ett antal problem och vad dessa problem kan bero på. Analysen lyfter 

konsekvenser som uppstår på grund av revisorers bristande förmåga att både tolka och 

tillämpa “kan misstänkas” korrekt. Dessa konsekvenser är att revisorn inte upptäcker 

varningssignaler för brott som denne rimligen skulle ha upptäckt och att revisorn misstänker 

brott men avstår från att göra en anmälan. Studiens resultat tyder på att de bakomliggande 

orsakerna till dessa konsekvenser är revisorns oro att göra fel, saknad grundkunskap, 

bristande vidareutbildning, bristande oberoende samt personliga inställning till 

anmälningsskyldigheten. Alla dessa faktorer kan genom tidigare forskning kopplas samman 

med revisorns tre viktiga egenskaperna: kompetens, professionell skepticism och 

oberoende.  

 

För att vidare komma till rätta med dessa problem som uppstår vid tolknings- och 

tillämpningssvårigheter har vi analyserat tre olika möjliga lösningar. Genom lösningarna 

har problemen ansatts på tre olika nivåer. Lösningarna kan vidare ses som en stegvis 

upptrappning av åtgärder med mål att nå en tillfredsställande nivå på revisorernas tolkning 

och tillämpning av “kan misstänkas”. Det första steget vore att säkerställa revisorernas 

kompetens och skärpa revisorernas professionella skepticism genom utbildning och på så 

vis åstadkomma en ändring revisorernas agerande. Vi anser att detta vore den effektivaste 
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och minst resurskrävande åtgärden. Nästa steg vore att öka FAR och RI:s tillsyn av revisorns 

anmälningsskyldighet, för att tvinga fram en ytterligare förändring i revisorernas agerande. 

Slutligen skulle ändrat regelverk eller övriga åtgärder skapa ändrade förutsättningar och 

förväntningar på revisorernas prestationer. Studiens slutliga bidrag sammanfattas med 

modellen nedan (se Figur 7).  

 

 

 
 

Figur 7: Slutgiltig modell av studiens bidrag. 
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6. Avslutande diskussion 

 
I detta kapitel återkopplas resultatet till studiens syfte och problemformulering. Studiens 

huvudsakliga resultat framställs och det praktiska och teoretiska bidraget diskuteras. 

Vidare ges förslag på fortsatta studier inom området och studiens etiska och samhälleliga 

aspekter diskuteras.  

6.1 Slutsats 
 

Genom att besvara den övergripande forskningsfrågan: ”Tolkar och tillämpar revisorerna 

rekvisitet “kan misstänkas” i revisorns anmälningsskyldighet i enlighet med statliga 

myndigheters förväntningar eller existerar ett prestationsgap, samt hur kan i så fall detta 

gap reduceras?”, har studien syftat till att beskriva revisorernas tolkning av rekvisitet, samt 

att jämföra revisorernas tolkning och tillämpning med den som görs av myndigheterna EBM 

och RI. Vidare har syftet varit att analysera och dra slutsatser gällande orsaker till eventuella 

skillnader i tolkning och tillämpning, vilka problem som kan uppstå och hur dessa kan lösas. 

Den övergripande forskningsfrågan har två delar:  

 

Del 1:  

○ Hur tolkar revisorer misstankegraden “kan misstänkas” i 

anmälningsskyldigheten?  

○ Finns skillnader i hur misstankegraden i revisorns anmälningsskyldighet 

tolkas och tillämpas av revisorer och av EBM och RI? 

 

Del 2: 

○ Varför uppstår dessa tolkningsskillnader?  

○ Vilka konsekvenser får tolkningsskillnader av “kan misstänkas” på 

efterlevnaden av yrkesetiska regler och revisionens kvalitet? 

○ Finns praktiska lösningar till de orsaker som skapar tolkningsskillnader? 

 

Revisorernas teoretiska tolkning och praktiska tolkning av “kan misstänkas” har visat sig 

skilja sig något ifrån varandra. Resultatet gav intrycket av att vissa av revisorerna tolkade 

misstankegraden något högre upp på skalan än vad andra revisorer gjorde. Revisorerna var 

heller inte eniga sinsemellan gällande hur rekvisitet skulle tolkas vid den praktiska 

tolkningen och tillämpningen. Av detta kan vi dra slutsatsen att det fortfarande råder 

oklarheter kring hur revisorerna ska tolka “kan misstänkas” i anmälningsskyldigheten.  

 

Baserat på det jämförande resultatet kan vi inledningsvis dra slutsatsen att revisorernas 

tolkning och tillämpning av “kan misstänkas” i flera fall överensstämmer med den tolkning 

och tillämpning som görs av EBM och RI. De statliga myndigheterna är därtill medvetna 

om de svårigheter som revisorerna ställs inför vid uppsåtlig brottslighet utförd av 

företagsledningen och att vissa brott inte kan anses vara rimliga för revisorerna att upptäcka.  

 

I de fall där skillnader däremot framkom vid jämförelsen, gjorde revisorerna bedömningen 

att misstankegraden i teorin var starkare än vad myndigheterna ansåg den vara. Vid 

jämförelse av revisorernas praktiska tolkning och tillämpning med den som gjordes av EBM 

var skillnaden mellan de två inte lika framträdande, men det fanns fortfarande 
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meningsskiljaktigheter i den bedömning som de olika informanterna gjorde. De skillnader 

som uppstod varierade från fall till fall, och revisorernas syn på ifall “kan misstänkas” var 

uppnått eller inte var därför ibland mer generös och ibland mer restriktiv än de tolkningar 

som gjordes av EBM. Baserat på resultatet kan vi dra slutsatsen att det finns skillnader i 

tolkningen av “kan misstänkas” mellan revisorer och de kontrollerande myndigheterna 

EBM och RI. Det kan däremot inte uttydas ur studiens resultat ifall revisorernas tolkning 

och tillämpning tenderar att vara mer extensiv eller mer restriktiv än den tolkning och 

tillämpning som görs av EBM och RI. 

 

I och med att vi ur resultatet kunnat dra slutsatsen att revisorernas tolkning och tillämpning 

av “kan misstänkas” i revisorns anmälningsskyldighet i vissa fall inte överensstämmer med 

den tolkning och tillämpning som görs av EBM och RI har studien vidare undersökt vad 

dessa skillnader kan bero på. Anledningarna till att revisorer i vissas fall inte gör samma 

tolkning av “kan misstänkas” som EBM och RI, samt att tolkningen varierar från fall till 

fall kan var flera. Både EBM och RI är myndigheter där den juridiska kompetensen är stor. 

Revisorer har till skillnad från detta en ekonomisk utbildning, vilket innebär att revisorn kan 

sakna relevant utbildning för att göra korrekta bedömningar angående misstankegraden. 

Revisorns kontakt med ekobrott är därtill väldigt begränsad, vilket i sin tur medför att den 

kunskap de en gång förvärvat gällande ekobrott kan vara förlegad. Detta kan i sin tur 

påverka den professionella skepticismen negativt då revisorn inte har den rätta kompetensen 

för att upptäcka och bedöma varningssignaler på ett tillfredsställande sätt. Vidare är det 

endast revisorerna som har någon form av relation till sina klienter. Detta kan innebära att 

revisorn och klienten utvecklar ett medvetet eller omedvetet förtroendeförhållande, som 

även i sin tur kan mildra revisorns professionella skepticism till klienten. Utöver detta löper 

revisorn dessutom en personlig risk att straffas för en felaktig bedömning gällande 

misstanken om brott. Att uppmärksammade rättsfall medför att revisorer uttrycker oro 

gentemot den process som följer vid en anmälan kan vidare späda på denna oro. Slutligen 

kan även en revisors personliga inställning till anmälningsskyldigheten påverka dennes 

bedömning av misstankegraden och bidra till att revisorn drar sig från att göra en anmälan. 

Vi kan alltså baserat på resultatet dra slutsatsen att de fem faktorerna saknad kunskap, 

kompetens, oberoende, oro att göra fel och den personliga inställningen till 

anmälningsskyldigheten påverkar revisorns bedömning och därför kan orsaka avvikelser 

revisorns agerande från hur EBM och RI förväntar sig att de ska agera.  

 

De fem faktorerna kan i sin tur göra att revisorn inte upptäcker brott som denne rimligen 

ska kunna upptäcka eller att revisorn misstänker brott men inte gör någon anmälan. 

Konsekvenserna av en felaktig tolkning kan därför i sin tur orsaka brister i efterlevnaden av 

de yrkesetiska reglerna och ge försämrad revisionskvalitet. För att komma till rätta med 

dessa brister i efterlevnad bör revisorernas kompetens och professionella skepticism i första 

hand säkerställas genom någon form av utbildning. Detta kan frammana en frivillig 

förändring i revisorernas agerande vid tolkning och tillämpning av “kan misstänkas”. I nästa 

steg kan ökad tillsyn vara ett sätt att driva fram en förändring i revisorernas agerande ifall 

utbildningen inte uppnår önskad effekt. Ifall dessa lösningar inte är tillräckligt kan 

förändringar av rådande regelverk eller andra åtgärder vara en lösning för att sammanföra 

de förväntningar som ställs på revisorns roll med vad som rimligen kan förväntas. 

 

Med bakgrund av den avslutande diskussionen gällande de olika delfrågorna, anser vi att 

den övergripande forskningsfrågan härmed också är besvarad.  
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6.2 Praktiska rekommendationer  
 

Vår studie har framför allt ett praktiskt bidrag i och med att den kartlägger hur revisorerna 

agerar vid tolkningen och tillämpningen av “kan misstänkas” i revisorns 

anmälningsskyldighet. Tidigare studier av revisorns anmälningsskyldighet genomfördes 

framför allt i nära anslutning till skyldighetens införande (se t.ex. Larsson, 2005; Ljung & 

Stetler, 2000). Vår studie ger här en uppdaterad bild av skyldigheten och de kvarstående 

svårigheterna gällande misstankegradens tolkning och tillämpning. Studien visar på brister 

som uppstår i revisorns agerande på grund av svårigheter i tolkningen och tillämpningen av 

“kan misstänkas”. Den visar även på hur dessa svårigheter kan orsaka ett prestationsgap 

som vidare påverkar revisionens kvalitet negativt. Resultatet kan därför i första hand vara 

användbart för revisorer, för att kritiskt granska sitt eget agerande. Vidare kan även 

myndigheter, som EBM och RI, samt lagstiftare dra nytta av resultatet i sitt arbete för att 

stävja ekobrott. Vi hoppas att studiens resultat här ska användas som underlag för att 

utveckla revisorers förmåga och revisorns roll i processen att bekämpa ekobrott, och på så 

vis komma till rätta med de i studien uppmärksammade problemen. 

 

Vidare medför studien även ett teoretiskt bidrag i form av kunskap kopplat till revisorns roll 

och revisionens funktion i förhållande till ekobrott. Tidigare studier har framför allt, med 

hjälp av intervjuer och enkäter, undersökt anmälningsskyldighetens effekter efter införandet 

och huruvida revisorerna efterlevt skyldigheten (se t.ex. Larsson, 2005; Ljung & Stetler, 

2000). Vår studie fördjupar sig här i den ekobrottsliga kontexten genom att jämföra olika 

perspektivs svar i en kombination av intervjuer med Case. Studien ger därför ett teoretiskt 

bidrag till forskningen gällande hur revisorernas efterlevnad av anmälningsskyldigheten 

påverkar revisionens kvalitet och efterlevnaden av revisorernas etikkod. Vår studie förklarar 

vidare varför revisorerna idag agerar som dom gör, vilket skiljer sig något från vad som 

framkommit vid tidigare studier (se Ljung & Stetler, 2000, s. 64).  

 

Studiens resultat bidrar även till teoretisk kunskap till forskningen gällande revisorns 

prestationsgap och hur revisorernas agerande uppnår de förväntningar som finns på 

revisorns roll av de statliga myndigheterna. Tidigare studier har fokuserat på åklagares och 

samhällets förväntningar gällande upptäckten av ekobrott i företag (se t.ex. Engström, 2012; 

Ljung & Stetler, 2000). Vår studie har här tillfört kunskap ut den kontrollerande 

myndigheten RI:s perspektiv, för att på så vis ta hänsyn till tillsynens påverkan på 

tolkningen och tillämpningen av “kan misstänkas”. 

 

Studien ger slutligen även ett sociologiskt forskningsbidrag, då den tydliggör den utdragna 

processen för införandet av en ny lagstadgad arbetsuppgift för revisorer. Vår studies resultat 

tyder här på att den praxis gällande “kan misstänkas” som lagstiftaren ansåg redan borde 

funnits vid införandet av revisorns anmälningsskyldighet, efter ca 20 år ännu inte fullt ut 

har etablerats bland revisorerna (Prop. 1997/98-99, s.158). Vi har i vår litteratursökning inte 

uppmärksammat någon forskning som tagit hänsyn till implementeringstid för nya 

arbetsuppgifter hos revisorer. 

6.3 Studiens begränsningar 
 

Studien har slutligen några begränsningar som bör tas hänsyn till. Till att börja med har 

utgångspunkten för vår studie varit att undersöka revisorernas tolkning och tillämpning av 
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rekvisitet “kan misstänkas”. Detta innebär att vi genomgående i studien valt att inte lägga 

fokus på de subjektiva rekvisiten i revisorns anmälningsskyldighet. Med detta sagt kan 

ytterligare faktorer spela in på revisorernas bedömning i Casen, t.ex. om de ansett att brottet 

varit obetydligt.  

 

Vidare är Casen hypotetiska, vilket också kan medföra en begränsning (Merriam, 2009, 52). 

Även om Casen anknyter till verkliga rättsfall och stimulerar informantens självständiga 

tänkande så kan informanterna säga en sak vid intervjun och sedan agera på ett annat sätt i 

verkliga livet, alternativt redan veta vad de ska svara på frågor som dessa. För att minimera 

risken för detta har vi förutom genom att erbjuda informanterna anonymitet även undvikit 

att visa intervjufrågor och Case för informanterna så långt detta varit möjligt.  

6.4 Förslag till fortsatta studier 

  

Studiens resultat öppnar upp för vidare forskning inom flera olika delar i området för 

revisorers kontakt med ekobrott. Delar som enligt vår uppfattning tydligast visar på ett 

behov för fördjupade studier är inom utbildning, tillsyn och regeländringar. Vilket även är 

de delar som vi också fann som lösningar på de problem som framkom av studien. Gällande 

utbildning, tillsyn och regeländringar finner vi att frågan huruvida vad som ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv skulle vara mest lönsamt som mycket intressant att utreda. 

Hur skulle en ökad insats av utbildningar, tillsyn eller regelförändringar påverka den 

ekonomiska skadan som ekobrott har på samhället? Skulle dessa åtgärder enskilt eller i 

kombination även kunna påverka det mörkertal som finns inom ekobrott?  

 

Något som vi reflekterade över vid genomgången av resultatet var ifall ytterligare 

incitament skulle kunna bidra till att fler anmälningar om misstänkta ekobrott skulle komma 

in från revisorer. I USA infördes 2011 genom The Dodd-Frank Wall Street Reform and 

Consumer Protection Act (Dodd-Frank) ett skydd för så kallade “whistle-blowers”, vilket 

innebär ett skydd för de revisorer som frivilligt lämnar information som leder till ett straff 

som medför ett bötesbelopp om minst en miljon dollar. Revisorerna uppmuntras till att 

lämna informationen genom ett ekonomiskt incitament som motsvarar 10 till 30 procent av 

det av det totala bötesbelopp som erhållits i samband med en fällande dom (Mintz, 2015, s. 

100). Vårt förslag är därför att undersöka ifall detta incitament skulle fungera även i Sverige 

och om det i så fall skulle vara ekonomiskt hållbart för samhället. Kan den mest ekonomiskt 

hållbara lösningen för att stävja den påverkan som ekobrotten har på samhället även gynna 

den enskilde revisorn ekonomiskt?  

6.5 Etiska och samhälleliga aspekter  
 

Denna studie behandlar hur revisorerna tolkar och tillämpar lagen och etikkoden i relation 

till misstanken om ekobrott. Vi anser därför att det är av stor vikt att diskutera vilka etiska 

och samhälleliga aspekter vår studies resultat kan få.  

 

Till att börja med anser vi att studien medför en etisk aspekt för de deltagande revisorerna. 

Studiens resultat har visat att det i vissa fall kan förekomma brister i revisorernas efterlevnad 

av lagen och yrkesetiken. Detta kan i förlängningen även påverka revisionens kvalitet 

negativt. Då detta är brister som vid tillsyn av FAR eller RI kan medföra kritik kan studiens 

resultat få konsekvenser på individnivå. För att förebygga att resultatet inte ska skada någon 
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av de deltagande revisorerna, har revisorernas identiteter och den revisionsbyrå dessa är 

anställda vid undanhållits i studien.  

 

Studiens resultat kan vidare ha en stor samhällsekonomisk nytta på lång sikt, i och med att 

den belyser efterlevnaden av en kontrollfunktion med avsikt att komma till rätta med det 

omfattande samhällsproblemet ekobrott. Lagstiftaren hade för ca 20 år sedan ett mål med 

införandet av revisorns anmälningsskyldighet, målet var att förebygga och effektivisera 

upptäckandet av ekobrott. Det låga antalet anmälningar som görs av revisorer idag kan till 

viss del vara en följd av den förebyggande effekten av skyldigheten, men vår studies resultat 

indikerar även på problemområden vid upptäckandet av ekobrott. Vår studie belyser 

emellertid existerande kunskapsluckor och särintressen inom revisionsyrket beträffande 

deras förpliktelser vid misstanke om brott. På kort sikt kan studiens resultat därför utgöra 

grund för konflikter mellan studiens intressenter gällande vilka förpliktelser och kunskaper 

som kan begäras av revisorns roll och upptäckandet av ekobrott vid revisionen. Men på lång 

sikt anser vi att studien kan bidra till att förbättra revisorernas kompetens inom området 

samt öka möjligheten att upptäcka ekobrott vid revisionen.  
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7. Sanningskriterier  

 
Det är av stor vikt att studiens resultat håller en hög kvalitet. De tre aspekterna 

trovärdighet, överförbarhet och tillförlitlighet används vanligtvis vid kvalitetsbedömningen 

av en kvalitativ studie (Jakobsson, 2011, s. 139). Nedan utvärderas vår studie i förhållande 

till dessa tre kvalitetskriterier.  

7.1 Trovärdighet 
 

Trovärdighet beskrivs i litteraturen som i hur stor utsträckning studiens resultat återspeglar 

verkligheten (Jakobsson, 2011, s. 138-139). Resultaten ska kunna bedömas vara trovärdigt 

och väl underbyggt. Till stor del beror studiens trovärdighet på hur forskaren har agerat 

under studiens genomförande och hur väl detta är beskrivs i rapporten (Merriam, 2009, s. 

228-229).  

 

Den kvalitativa forskningsmetoden har lämpat sig väl för vår studie, eftersom syftet var att 

få en övergripande bild av revisorernas tolkning och tillämpning av “kan misstänkas” i 

revisorns anmälningsskyldighet. Det målinriktade urvalet, med bl.a. krav på en viss 

kompetens hos revisorerna, utmynnade i givande intervjuer med insatta och vidsynta 

individer vilket därför gav ett rikt datamaterial till vår studie. Samtliga informanter har 

kontrollerat och godkänt det transkriberade materialet för att på så vis säkerställa datans 

riktighet. Vidare är våra använda datainsamlings- och analysmetoder noggrant återgivna i 

kapitel 2 i studien för att möjliggöra för läsaren att följa vårt tillvägagångssätt och våra 

tankegångar. I resultatet har vi därför även valt att återge betydelsefulla citat från 

informanternas svar. På så vis ges läsaren en överskådlig bild av vilka påståenden som 

underbyggt vår analys och våra slutsatser. I analysen har slutligen vår studies resultat 

jämförts med tidigare kritiskt granskad forskning för att styrka resultatets trovärdighet.  

7.2 Tillförlitlighet  
 

Tillförlitlighet handlar om i vilken utsträckning en studies resultat kan replikeras eller 

bekräftas efter dess genomförande (Jakobsson, 2011, s.137-138). Vid en kvalitativ studie 

kan det vara svårt att repetera en studie och därigenom få samma resultat, eftersom 

verkligheten är socialt konstruerad och därför kan variera från individ till individ. Istället 

kan tillförlitligheten i detta fall styrkas genom att en utomstående drar samma slutsatser av 

den insamlade datan (Merriam, 2009, s. 221-222). Vi har under studiens gång varit kritiska 

i vår bedömning av resultatet och är medvetna om att svaren kan påverkas av vilka klienter 

revisorerna har i dagsläget, samt att informanterna kan säga och göra olika saker. Vi har på 

grund av detta båda studerat all data som transkriberats, för att säkerställa att resultatet 

tolkats på ett tillförlitligt sätt.  

7.3 Överförbarhet  
 

Studiens överförbarhet, eller generaliserbarhet, kan beskrivas som i vilka sammanhang och 

situationer som studiens resultat kan tillämpas och inte (Jakobsson, 2011, s. 159). Resultatet 

från en kvalitativ studie kan inte generaliseras ur en statistisk mening, bl.a. för att antalet 
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informanter i regel är få och ej slumpvis utvalda (Merriam, 2009, s. 224). Studien baseras 

på en yrkeskår och på grund av detta kan det för oss vara svårt att göra en bedömning av 

studiens överförbarhet. Delar av studiens resultat är enligt vår uppfattning adaptivt även i 

andra kontexter, eftersom tolkning av lagtext kan vara ett brett problem. Det är emellertid 

upp till läsaren att bedöma ifall studiens resultat är generaliserbart på dennes situation eller 

inte, baserat på vår beskrivning av studiens kontext (Merriam, 2009, s. 223). Vi har därför 

så grundligt som möjligt beskrivit den kontext som vår studie har genomförts i för att läsaren 

ska ges möjligheten att ta beslut gällande dess överförbarhet. Vår studie har vidare utförts 

på ett begränsat målinriktat urval, vilket bör tas med i bedömningen. Men urvalet av 

revisorer har trots detta en bra spridning, med allt från 12 till 27 års erfarenhet som 

påskrivande, samt revisorer både från Big-4 och icke Big-4 revisionsbyråer, vilket kan anses 

stärka resultatets överförbarhet något.  
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Bilagor  

 

Bilaga 1: Förhandsinformation till informanterna 

 
Exempel: Inledande information revisorer 

  

Syftet med studien är att undersöka hur revisorer tolkar misstankegraden “kan misstänkas” 

i anmälningsskyldigheten och ifall misstankegraden “kan misstänkas” tolkas lika av 

revisorer, EBM och Revisorsinspektionen. Ifall det finns tolkningsskillnader vill vi försöka 

förstå vad som kan vara orsaken till dessa. 

  

Vi inser att detta kan anses vara ett känsligt ämne och vill tydliggöra att vårt mål endast är 

att skapa en förståelse för om det finns problemområden och förbättringsmöjligheter i 

anmälningsskyldigheten. Du och det företag du jobbar för kommer därför att vara helt 

anonyma i vår undersökning. 

  

Målet är att intervjun ska ta ca 45 min och består av 18 frågor och 3 st. Case. Det är frivilligt 

att avstå från att svara eller att avbryta intervjun när som helst. Svaren kommer att behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att endast vi och vår handledare kommer att kunna ta del av de 

fullständiga svaren. Du kommer även att få möjligheten att läsa igenom, korrigera och 

godkänna svaren efter transkribering. 

  

För att förenkla transkriberingen av intervjun vill vi även fråga om ditt samtycke till 

inspelning av intervjun? Denna inspelning kommer endast vi författare att ta del av och 

inspelningen kommer att raderas när transkriberingen färdigställts. 

 

 

 

 

 

 

 
Anonymisering för företaget var ej inkluderat i EBM och RI:s inledande information.   
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Bilaga 2: Intervjuguide revisorer 
 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur lång erfarenhet har du som påskrivande revisor? 

2. Hur många klienter har du huvudansvaret över? 

3. Vilken typ av uppdrag har du? (Små/stora företag? vilka branscher?) 

4. I vilken grad har du kommit i kontakt med ekonomisk brottslighet? 

5. Vad är din allmänna syn på revisorns anmälningsskyldighet? 

 

Tema 1: Tolkning av “kan misstänkas” 

6. Hur tolkar du misstankegraden “kan misstänkas” i anmälningsskyldigheten? Kan du 

markera på bilden? (skala 0 = ingen misstanke & 10 = säkerställt brott) 

 

 
 

7. CASE: Endast baserat på din tolkning av “kan misstänkas” ovan - är 

misstankegraden uppnådd? 

Följdfrågor på Case: 

- Varför gör du den här tolkningen? 

- Om inte, vad ska enligt din uppfattning krävas för att “kan misstänkas” ska 

vara uppnått i det här fallet? 

- Vilken typ av ekonomisk brottslighet kan i så fall misstänkas? 

- Skulle din bedömning varit annorlunda om det var första gången ni utförde 

revision på klienten? 

  

Tema 2: Efterlevnad & tillsyn 

8. Har “Byrån” en policy för hur anmälningsskyldigheten ska efterlevas? 

9. Har du upplevt att anmälningsskyldigheten är något som kontrolleras vid den 

löpande tillsynen? 

10. Anser du att det finns några problem med den nuvarande lagstiftningen? (t.ex. 

revisionsplikten) 

11. Vilka incitament, utöver att det är lagstadgat, har du som revisor till att anmäla 

misstanke om brott? (Kan du tjäna på att anmäla?) 

12. Finns det något som du som revisor känner skulle öka dina incitament att anmäla 

misstanke om brott? 

13. Finns det situationer som du i efterhand kan tänka att du nog kunde/borde ha gjort 

en anmälan? (Borde ha gjort mer?) 

14. I vilka situationer väljer du som revisor att avgå, och under vilka förutsättningar är 

avgå ett bättre alternativ än att anmäla? 

 

Ingen 
misstanke 

Säkerställt 
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15. Upplever du att revisorer gör för få anmälningar idag? 

16. Har avskaffandet av revisionsplikten haft någon inverkan på antalet anmälningar 

tror du? 

 

Avslutande frågor:  

17. Finns det något du har kommit på under intervjuns gång, eller något som du tror kan 

vara av vikt för vår studie som du vill tillägga? 

18. Kan vi kontakta dig för eventuella förtydliganden eller följdfrågor som kan uppstå 

efter att alla intervjuer genomförts? 

 

 

Tack så mycket för din medverkan! 
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Bilaga 3: Intervjuguide Ekobrottsmyndigheten 
 

Bakgrundsfrågor: 

1. Hur lång är din yrkeserfarenhet inom området ekobrott? 

2. Vilket är idag det vanligaste ekobrottet?  

3. Vilken typ av ekobrott hör enligt din uppfattning till de brott som kan anses vara 

enklast respektive svårast att upptäcka? 

4. Har du upplevt att det finns skillnader i ekobrottens komplexitet om brottet begås i 

ett företag med eller utan revisor? 

5. Upplever du att vissa branscher är överrepresenterade då det gäller ekobrott? Om så 

är fallet, vilka? 

6. Vad anser du vara betydande faktorer som kan ge incitament för att 

företagsledningen ska begå ekobrott?  

7. Vad är din allmänna syn på revisorns anmälningsskyldighet?  

 

Tema 1: Tolkning av “kan misstänkas”: nu kan du öppna dokumentet och titta på 

bilden överst 

8. Hur tolkar EBM misstankegraden “kan misstänkas” i anmälningsskyldigheten? Kan 

du markera på den här bilden? (skala 0 = ingen misstanke & 10 = säkerställt brott) 

 

 
 

9. CASE: Endast baserat på EBM:s tolkning av “kan misstänkas” ovan - är 

misstankegraden uppnådd?  

 Följdfrågor på Case: 

- Varför gör du den här tolkningen?  

- Om inte, vad ska enligt din uppfattning krävas för att “kan misstänkas” ska 

vara uppnått i det här fallet? 

- Vilken typ av ekonomisk brottslighet kan i så fall misstänkas? 

 

Tema 2: Efterlevnad & tillsyn 

10. Hur ser processen ut från det att en anmälan om ett misstänkt ekobrott kommer in 

från en revisor till en eventuell fällande dom? 

11. Hur stor andel av de anmälningar som kommer från revisorer skulle du uppskatta 

leder till åtal?  

12. Upplever du att revisorer gör för få anmälningar idag? 

13. Anser du att den nuvarande lagstiftningen är tillräcklig för att uppnå sitt syfte eller 

har du förslag på hur den i så fall skulle kunna utformas för att vara mer 

verkningsfull?  

 

Ingen 
misstanke 

Säkerställt 
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14. Har avskaffandet av revisionsplikten haft någon inverkan på antalet anmälningar 

tror du? 

15. Kan du ge ett exempel på en situation där en revisor borde ha anmält ett misstänkt 

brott? 

16. Kan du ge ett exempel på en situation där läget är mer diffust huruvida revisorn 

skulle ha anmält ett misstänkt brott? 

17. Vilka incitament, utöver det som är lagstadgat, anser du att revisorer har för att 

anmäla misstanke om brott? (Kan de tjäna på att göra en anmälan?) 

18. Finns det något som du anser skulle öka revisorernas incitament att anmäla 

misstanke om brott? 

19. Har du någon uppfattning om Revisorsinspektionen och FAR gör insatser i den 

löpande tillsynen för att säkerställa efterlevnaden av anmälningsskyldigheten? 

20. I vilka situationer tror du att revisorer väljer att avgå istället för att anmäla och varför 

tror du att de ibland ser detta som ett bättre alternativ?  

 

Avslutande frågor:  

21. Finns det något du har kommit på under intervjuns gång, eller något som du tror kan 

vara av vikt för vår studie som du vill tillägga? 

22. Kan vi kontakta dig för eventuella förtydliganden eller följdfrågor som kan uppstå 

efter att alla intervjuer genomförts? 

  

 

Tack så mycket för din medverkan! 
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Bilaga 4: Intervjuguide Revisorsinspektionen 
 

Bakgrundsfrågor:  

1. Hur lång erfarenhet har du av att jobba med tillsyn av revisorer?  

2. Hur beslutas vilka ärenden som blir tillsynsärenden och disciplinärenden? 

3. I vilken grad har du kommit i kontakt med ekonomisk brottslighet vid 

tillsynsärenden/disciplinärenden av revisorer? 

4. Är anmälningsskyldigheten något som kontrolleras vid den löpande tillsynen eller i 

disciplinärenden?  

5. Hur går denna typ av kontroller i så fall till?  

6. Kan du ge ett exempel på ett disciplinärende kopplat till ekobrott som du har varit 

involverad i? 

7. Vad är din allmänna syn på revisorns anmälningsskyldighet?  

 

Tema 1: Tolkning av “kan misstänkas”  

8. Hur tolkar Revisorsinspektionen misstankegraden “kan misstänkas” i 

anmälningsskyldigheten? Kan du förklara din uppfattning av hur stark misstanke 

”kan misstänkas” är med hjälp av den här bilden? (skala 0 = ingen misstanke & 10 

= säkerställt brott) 

 

 
 

9. Baserat på din tolkning av misstankegraden och om en avvikelse kan accepteras, 

ungefär var på skalan anser du att revisorns tolkning avviker så mycket från de krav 

som ställs enligt lag att de inte längre efterlever god revisionssed? 

10. Vilka konsekvenser kan det få om revisorernas tolkning av misstankegraden inte 

överensstämmer med den tolkning som ni på Revisorsinspektionen gör? 

11. CASE: Utifrån din tolkning av “kan misstänkas” - är misstankegraden uppnådd?  

- Varför gör du den här tolkningen?  

- Om inte, vad ska enligt din uppfattning krävas för att “kan misstänkas” ska 

vara uppnått i det här fallet? 

- Vilken typ av ekonomisk brottslighet kan i så fall misstänkas? 

- Endast baserat på misstankegraden, anser du att revisorn borde ha anmält i 

det här fallet? 

 

Tema 2: Efterlevnad  

12. Anser du att det finns några problem med den nuvarande lagstiftningen?  

13. Upplever du att revisorerna är väl insatta i anmälningsskyldigheten och vad den 

ställer för krav på dom? 

 

Ingen 
misstanke 

Säkerställt 
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14. Upplever du att revisorer gör för få anmälningar idag? 

15. Vad är enligt din uppfattning den vanligaste orsaken till att revisorer inte anmäler 

misstanke om brott? 

16. I vilka situationer tror du att revisorer väljer att avgå istället för att anmäla och varför 

tror du att de ibland ser detta som ett bättre alternativ? 

17. Tror du att avskaffandet av revisionsplikten har haft någon inverkan på antalet 

anmälningar? 

18. Vilka incitament, utöver det som är lagstadgat, anser du att revisorer har att anmäla 

misstanke om brott? (Kan de tjäna på att göra en anmälan?) 

19. Finns det något som du anser skulle öka revisorernas incitament att anmäla 

misstanke om brott? 

 

Tema 3: Tillsyn 

20. Baserat på den tillsyn som ni utför idag, är det möjligt att kontrollera ifall revisorerna 

upprätthåller alla olika faktorer som finns med i anmälningsskyldigheten? (T.ex. 

anmäler vid samma misstankegrad vid alla typer av brott.)  

21. Anser du att det skulle behövas ytterligare tillsyn inom detta område för att 

säkerställa efterlevnaden av anmälningsskyldigheten? 

22. Hur bedömer du att dagens nivå av disciplinärenden står i förhållande till de fall där 

revisorer ej har anmält misstänkt ekonomisk brottslighet? 

23. Enligt din uppfattning, vilka effekter skulle det medföra om revisorsinspektionen 

utfärdade fler disciplinåtgärder mot revisorer som en följd av att dessa inte anmält 

ekobrott?  

 

Avslutande fråga:  

24. Finns det något du har kommit på under intervjuns gång, eller något som du tror kan 

vara av vikt för vår studie som du vill tillägga? 

25. Kan vi kontakta dig för eventuella förtydliganden eller följdfrågor som kan uppstå 

efter att alla intervjuer genomförts? 

 

 

Tack så mycket för din medverkan!  
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Bilaga 5: Case 

 

Case 1:  

Klientens dataprogram för bokföring havererade i augusti. Efter att ha införskaffat ett nytt 

program lades de fortsatta underlagen in i bokföringsprogrammet. Underlagen till och med 

haveriet fördes inte in i det nya bokföringsprogrammet men finns kvar i pärmar. Klienten 

säger sig inte ha vetat att man kan bokföra det i efterhand. Sista kvartalet blev rätt bokfört. 

Klienten förstod inte varför momsdeklarationerna de första tre kvartalen blev "nollade". 

Beloppet som inte bokförts uppgår till 750 000 kr. Företaget har tidigare omsatt mellan 1 

000 - 4 999 tkr, men de senaste åren har omsättningen sjunkit något. 

 

 

Case 2: 

Klienten är ett företag inom databranschen som leasar ut ett datasystem som omfattar 

styrning, organisering och administration av kunder och kundrelationer till företag. 

Verksamheten innefattar försäljning av både hårdvara och mjukvara. Vid genomgång av de 

aktuella leasingavtalen upptäcker du att en server med samma serienummer förekommer i 

tre olika avtal. När du frågar klienten om detta får du svaret att “Tryckfelsnisse måste varit 

framme”. Klienten menar att det beror på att han haft ett mallsystem för sina fakturor och 

att samma serienummer därför av misstag ska har använts. 

 

 

Case 3:  

Klienten är ett bemanningsföretag som hyr ut personal till andra företag. Utdebiteringen är 

250 kr per timme. Bolaget har fakturerat en stor mängd timmar till en av sina kunder och 

fakturan uppgår till ca 2 miljoner. Kunden har betalat ca 500 000 kr av fakturan med 

kontanter.  

 

 



 

 

 
Företagsekonomi 901 87 Umeå 090 786 50 00 www.usbe.umu.se 

 

 


