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Sammanfattning 

 

Rubrik  Handlar revisorns arbete verkligen om att fria eller 
fälla? 

 

Problemformulering  Vilka faktorer är avgörande när en revisor väljer att 
tillämpa anmälningsplikten? 

 

Syfte  Huvudsyftet med vår studie var att diskutera 
anmälningspliktens användning bland svenska 
revisorer. Inom ramen för detta ville vi granska vilka 
typer av felaktigheter som kunde ligga till grund för 
anmälningar. Avslutningsvis ville vi analysera 
bakgrunden till revisorns agerande gällande 
anmälningsskyldigheten. 

 

Studiens utgångspunkter  I studien valde vi att utgå ifrån vetenskapliga teorier, 
lagstiftning och praxis för att kunna besvara de syften 
samt problemformulering studien hade som 
utgångspunkt. 

 

Metod  Vi valde att utgå ifrån en kvalitativ metod i studien 
där vi valde att intervjua personer med god erfarenhet 
av revisorsyrket och därmed är väl insatta i 
anmälningsplikten som råder, enligt svensk lag. 
Intervjuerna gjordes via personliga möten med 
respondenterna.  Vi valde att fokusera på revisorer 
som individer och inte på vilken byrå de arbetar på. 

 

Slutsatser  Vår studie fastställde att det inte är enskilda faktorer 
som är avgörande när en revisor väljer att tillämpa 
anmälningsplikten. Istället handlar det om att varje 
anmälningssituation som revisorn står inför, skall 
behandlas som unik och bedömas utifrån en mängd 
olika preferenser. Studien fastställde även att graden 
av misstanke för att ett ekonomiskt brott skall 
föreligga är avgörande för om en revisor väljer att 
tillämpa anmälningsplikten. 
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1. INLEDNING  

I detta första kapitel avser vi att presentera bakgrunden till det problem vi avser att 
undersöka i vår studie. Syftet är att ge läsaren insikt i studiens problemformulering men 
även att beskriva varför vi valt att arbeta med detta ämne. Själva syftet med uppsatsen följer 
därefter samt en redogörelse för de begränsningar och avgränsningar studien har. Kapitlet 
avslutas med en övergripande modell över studiens disposition. 

 

1.1. Ämnesval 

Vi har i vår studie valt att inrikta oss på anmälningsplikten för revisorer. Då vi båda är 
intresserade av att i framtiden arbeta inom revisionsbranschen anser vi det intressant att få ta 
del av den problematik som kan uppstå i och med den obligatoriska anmälningsplikten. Vi 
anser att ämnet känns relevant och intressant, då regeln som använts från 1999, inte utforskats 
i så många djupgående studier. Vi vill med vår studie lyfta fram vilka faktorer som är 
avgörande för när en revisor väljer att tillämpa anmälningsplikten och samtidigt vill vi även få 
en insikt hur kundrelationer ser ut på revisionsbyråer. Vi väljer att utgå från ett bredare 
perspektiv gällande revision och revisorer samt eventuell brottslighet för kunden i och med 
anmälningsplikten, för att sedan under studiens gång fokusera allt mer på den enskilde 
revisorn och dennes preferenser. I och med att vi väljer att diskutera anmälningsplikten, 
tillkommer även tystnadsplikten och dess nyttjande. 

1.2. Problembakgrund 

I och med de stora skandaler som uppmärksammats de senaste åren med bland andra Enron 
och Carnegie i spetsen, med de upptäckter om avancerade och välplanerade brott mot diverse 
redovisningsslagar och normer som gjordes, finns det anledning att tro att det finns 
indikationer att en skärpning gällande revisorers anmälningsplikt borde ses över ytterligare.  

Revisorer i svenska aktiebolag har sedan 1 januari 1999 en skyldighet att anmäla eventuell 
misstanke om ekonomiska brott gjorda av verkställande direktör eller styrelseledamot i 
företaget, till åklagare, enligt 10:38-40 §§ ABL. De brott som inkluderas i denna skyldighet är 
bland andra: förskingring och annan trolöshet, bedrägeri och svindleri, brott mot borgenärer, 
penninghäleri, bokföringsbrott, skattebrott samt bestickning och mutbrott. Vid misstanke om 
något av följande brott skall revisorn informera bolagets styrelse, och sedan senast två veckor 
efter denna misstanke uppdagats, avgå från sin position och underrätta åklagare gällande 
anmälan.1 Utifrån den anmälningsskyldighet som finns i ABL, är det få revisorer som går så 
långt som att göra en anmälning till åklagare, dock använder sig revisorer av den 
anmälningsskyldighet som råder sedan 1999 t.ex. i ett upplysande syfte.2 Detta tydliggörs då 

                                                 

1 Larsson, Bengt. Revisorernas anmälningsskyldighet. BRÅ Rapport 2004:4, Stockholm: BRÅ, 2004, 23.  
2 Ibid., 21. 
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antal anmälningar från skatteförvaltningen och konkursförvaltare i jämförelse med frekvensen 
av anmälningar från revisorkåren är uppseendeväckande låg.3  

Ett motiv till att anmälningsplikten lagstadgades var att förstärka revisorers roll som 
brottsförebyggare, att ge företaget de arbetar för ett bättre skydd samt möjligheten att 
upptäcka brott tidigare än vad en konkursförvaltare har möjlighet till.4 Viktigt att poängtera är 
dock att anmälningsskyldigheten inte handlar enbart om att fungera som en slags 
brottsupptäckande mekanism, utan skall även bistå revisorer i deras arbete att vägleda och 
förmå sina kunder att följa lagstiftningen vid den praktiska bokföringen och redovisningen.5  

Anmälningsskyldigheten har en viktig förebyggande roll och detta kan återspegla den låga 
frekvensen av anmälningar. Denna roll omfattar att fel och oegentligheter upptäcks av 
revisorn innan dessa bidrar till att ett ekonomiskt brott uppstår. En annan orsak till att antal 
anmälningar från revisorer är relativt lågt kan förklaras med de bakomliggande psykologiska 
orsakerna. Dessa orsaker kan innebära att revisorer är måna om sina kunder och ser till att 
vårda sina kundrelationer. Revisorer har ett ”client focus” i sitt arbete, vilket innebär att de 
sätter kunden i centrum. Det finns indikationer och åsikter om att revisorer bör röra sig mot ett 
”public interest focus” i framtiden. Ett sådant fokus skulle främja samhällets intressen, 
framför kundernas intressen, och påverka det förväntningsgapet som existerar mellan 
revisorer och allmänheten. Gapet som består av vad revisorer förväntas göra och vad de 
faktiskt gör.6  Det råder en tvekan gällande att våga ta steget att utföra en handling som att 
anmäla, vilken skulle kunna skada relationen till en kund. Denna problematik är förankrad i 
revisorns tystnadsplikt och är svår att överkomma. Denna nära förbindelse till kunden kan 
även ha en effekt på revisorns oberoende som i sin tur kan påverka revisorns benägenhet att 
vidta åtgärder som skulle kunna ha negativ effekt på företaget eller dess representanter.7 

Enligt Ekobrottsmyndighets årsredovisning 2004 har antalet anmälningar från revisorer 
fördubblats mellan åren 2003-2004. Det görs i Sverige ungefär 350 000 revisioner per år. Om 
antalet anmälningar från revisorer jämförs med det totala antalet anmälningar för år 2004, 
resulterar detta i att revisorer anmälde mellan två och tre procent av alla fall.8 Det finns 
indikationer på att antalet anmälningar från revisorer ökat under de senaste åren. Detta kan 
bero på att revisorer nu har en skyldighet att anmäla vid misstanke om brott i aktiebolag enligt 
de nya bestämmelserna som infördes i slutet av 1990-talet. En annan orsak till en ökning av 
anmälningar kan vara att revisorer förmodas ha ökat sina kunskaper inom detta område under 
de senaste åren.9 En utveckling av hur fördelningen över anmälningar av revisorer under de 
senaste åren visas nedan i figur 1. 

 

                                                 

3 Engerstedt, Urban och Lars Korsell. ”Revisorernas anmälningsskyldighet – från ”client focus” mot ”public 
interest” !?” Balans, 10 (2004): 14-15. 
4 Larsson, Bengt. Revisorernas anmälningsskyldighet. BRÅ Rapport 2004:4 Stockholm: BRÅ, 2004, 6. 
5 Engerstedt, Urban och Lars Korsell. ”Revisorernas anmälningsskyldighet – från ”client focus” mot ”public    
interest” !?” Balans, 10 (2004): 14-15. 
6 Ibid. 
7 Ljung, Cecilia och  Carl-Johan Stetler. ”Så tycker revisorerna om den lagstadgade anmälningsplikten.” Balans, 
8-9 (2000): 20-23. 
8 Noteringar. ”Fler revisorer anmäler ekobrott.” Balans, 3 (2005): 5. 
9 Precht, Elisabeth. ”Revisorer anmäler oftare misstanke om brott.” Balans, 4 (2007): 20-21. 
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Figur 1:1: Fördelning av antal anmälningar av revisorer mellan åren 2003 och 2006.10 

Som tidigare nämnts är bokföringsbrott ett vanligt brott som omfattas av revisorns 
anmälningsskyldighet. Det finns många situationer i revisorns vardag och dennes uppdrag 
som kan vara en början till ett bokföringsbrott. Ett exempel på när en revisor bör misstänka 
bokföringsbrott kan vara när ett företag ligger efter i bokföringen och när det finns anledning 
att misstänka att ej korrekt redovisning förekommer i företaget.11 Det är viktigt för revisorn att 
upptäcka dessa utlösningsindikatorer och därmed kunna förhindra själva brottet. Revisorn är 
endast skyldig att anmäla vid misstanke av brott och om det är troligt att företaget inte 
kommer att vidta åtgärder för att rätta till sin bokföring och trots påtalan av revisorn är brottet 
ett faktum.12  

Undersökningar visar på att anmälningsplikten uppfattas vara svår att kombinera med 
revisorns kompetens och roll. Det visar sig att endast elva procent av de tillfrågade anser att 
anmälningsplikten och revisorns kompetens och roll samspelar på ett tillfredställande sätt. 
Dock skall det påpekas att en lika stor andel anser att lagstiftningen från och med 1999 har 
bidragit till en stärkt oberoende ställning för revisorer. Fem procent anser att stiftandet av 
lagen medfört att samhället fått en stärkt tillit till revisorers arbete.13  

Uppgiften för oss med studien är att undersöka vilka faktorer som avgör när en revisor tar 
beslut gällande att tillämpa anmälningsplikten, och utifrån detta, få insikt i hur stor betydelse 
dessa faktorer har i relation till varandra. Utgångspunkten för undersökningen tar avstamp i 
agent-, relations-, kommunikations-, beslutsteori samt teorier gällande etik och moral.  

1.3. Problemformulering 

Vilka faktorer är avgörande när en revisor väljer att tillämpa anmälningsplikten? 

                                                 

10 Torp, Elinor. ”Revisorer lever farligt.” Civilekonomen, 4 (2007): 17. 
11 Engerstedt, Urban. ”Mera om revisorns skyldighet att anmäla misstanke om brott.” Balans, 2 (2004): 31-33. 
12 Engerstedt och Korsell, ”Revisorernas anmälningsskyldighet – från ”client focus” mot ”public interest” !?”, 
14-15. 
13 Larsson, Revisorernas anmälningsskyldighet, 19. 
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1.4. Syfte 

Huvudsyftet med vår studie är att diskutera anmälningspliktens användning bland svenska 
revisorer. Inom ramen för detta vill vi granska vilka typer av felaktigheter som kan ligga till 
grund för anmälningar. Avslutningsvis vill vi analysera bakgrunden till revisorns agerande 
gällande anmälningsskyldigheten. 

1.5. Begränsningar 

Då vi valt att studera hur anmälningsplikten tillämpas har vi valt att enbart fokusera på 
godkända och auktoriserade revisorer som har flera års arbetslivserfarenhet och därmed är 
medvetna om förfarandet gällande anmälningsplikten. Denna begränsning görs av oss 
eftersom vi är av den uppfattningen att vi får mera omfattande och innehållsrik information 
genom att studera erfarna revisorer som har haft ansvaret att leda egna kunduppdrag. Detta 
eftersom sannolikheten är betydligt större att dessa revisorer har stött på problemet kring 
anmälningsskyldigheten jämfört med nya och oerfarna revisionsmedarbetare som fortfarande 
lär sig yrket. Med det menar vi att nya revisionsmedarbetare arbetar inne på kontoren till stor 
del och ansvarar inte för egna kunduppdrag i någon högre grad.  

Vår studie begränsas till att omfatta revisorer i mellersta delen av Sverige. Vårt val kan 
medföra risker så som att den information vi erhåller, inte kan anses gälla för alla revisorer i 
Sverige. För att minimera denna risk har vi valt att intervjua revisorer både från stora och små 
revisionsbyråer. Vår geografiska begränsning består dels av den ekonomiska svårigheten för 
studenter att resa runt i hela landet för att få tag på revisorer som är villiga att ställa upp på en 
intervju. En annan anledning är av social karaktär, då det kan vara förhållandevis svårt att få 
någon access till intervjuer om vi som författare saknar de ”rätta” kontakterna i 
revisorsbranschen. Valet av att studera både små och stora revisionsbyråer kommer från vår 
önskan att öka spridningen i svarsfrekvensen och kunna upptäcka om det förekommer några 
skillnader mellan byråernas storlek och användandet av anmälningsplikten.  

1.6. Avgränsningar 

En avgränsning i studien utgörs av att vi väljer att fokusera på revisorer och deras synvinkel 
på problemet och därmed inte tar i beaktande vad som gäller de övriga juridiska aspekterna. 
Med detta menar vi att vi ger läsaren en introduktion och förståelse för den lagstiftning som 
förekommer på detta område, men väljer att inte gå in djupare på juridiska detaljer, praxis och 
andra juridiska specialiteter. Detta eftersom vi vill behålla fokus på revisorer och utföra 
studien ur ett företagsekonomiskt synsätt och inte ett juridiskt.  
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1.7. Disposition 

 

Figur 1:2: Uppsatsens disposition. 
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2. STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER 

Detta kapitel ämnar redogöra för studiens vetenskapliga utgångspunkter samt vårt val av 
vetenskaplig modell. Initialt presenteras den förförståelse vi innehar för att visa på grunden 
vi utgår ifrån gällande vårt ämnesval. Vi fortsätter därefter beskriva kunskapssyn, 
perspektiv samt det angreppssätt vi har som utgångspunkt i studien. En beskrivning 
gällande val av teorier följer därefter och avslutningsvis presenteras de sekundärkällor som 
studien baseras på samt den kritik vi väljer att framföra mot dessa källor. Syftet är att ge 
läsaren en uppfattning gällande vad som eventuellt kunnat påverka studien. 

 

2.1. Förförståelse 

Den vetskap om ett ämne som en forskare förfogar över innan en undersökning inleds är det 
som definieras som förförståelse. Denna förförståelse innebär att en forskare, beroende på de 
kunskaper om ämnet som denne innehar, kan ta sig an problem på skilda sätt. Förförståelsen 
omfattar även de olika uppslag forskaren har gällande hur problemet i sig bör bearbetas.14 
Utifrån dessa förutsättningar har vi valt att skildra de olika slag av förförståelse vi anser oss 
besitta, för att kunna påvisa i vilken riktning studien påverkas i och med dessa. 

2.1.1. Allmän 

Allmän förförståelse syftar till att redogöra för vilka tidigare erfarenheter och kunskaper inom 
ämnet som vi som forskare har, dels genom kommunikation med andra människor men även 
genom den utbildning vi erhållit. Dessa uppfattningar är grunden för det resultat som studien 
erhåller, eftersom den tidigare kunskapen har effekter på studiens struktur. Dessutom har 
uppfattningarna inverkan på studiens problemformulering och syfte. 

Anmälningsplikten för revisorer är ett aktuellt ämne eftersom utvecklingen av antal 
anmälningar stadigt ökar med åren. Detta har påverkat oss till att vilja utforska ämnet djupare 
och erhålla mer kunskaper hur det egentligen förhåller sig i verkligheten och inte enbart i 
teorin. Vi har baserat studien på kunskaper och teorier från ett flertal skilda källor, vilket gör 
att vi anser att studien inte tagit märkbara effekter från oss själva som författare. Vårt arbete 
har under tidens gång underlättats eftersom flertalet av artiklar vi stött på gett oss 
hänvisningar till andra källor inom området som vi valt att fördjupa oss i, vilket ytterligare 
resulterat i ökad bredd inom ämnet. 

2.1.2. Socialt grundad förförståelse 

Maxim Isaksson är 25 år gammal och född och uppvuxen i Gällivare. Maxim har gått 
byggprogrammet under gymnasietiden och har därefter arbetat som snickare en period, innan 
han började studera på civilekonomprogrammet på Handelshögskolan, Umeå Universitet. 
Maxim valde att inrikta sig mot redovisning under sin senare del av utbildningen då han under 
en längre tid varit intresserad av siffror. Han studerar nu sin sjunde termin och vill efter 
avslutade studier arbeta som revisionsmedarbetare på en revisionsbyrå.  
                                                 

14 Holme, Idar och Bernt Solvang. Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder. Andra upplagan, 
Lund: Studentlitteratur, 1997, 151. 
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Sofie Sköldpil är 27 år gammal och född och uppvuxen i Visby. Innan hennes studier på 
Handelshögskolan i Umeå har hon studerat naturvetenskapligt program på gymnasiet. Hon 
studerar nu sin sjunde termin på civilekonomprogrammet med inriktning mot redovisning. 
Hon har under sin civilekonomutbildning i perioder läst andra kurser parallellt, däribland 
studier i pedagogik och handelsrätt. Efter avslutade studier på Handelshögskolan i Umeå 
avser hon att arbeta på en revisionsbyrå, varpå ämnet gällande magisteruppsatsen ansågs 
lämpligt. 

Rent utbildningsmässigt har vi båda liknande kunskaper och bakgrund och anser att detta 
föranleder en relativ jämbördig förförståelse gällande ämnet som vi bygger studien på. Vi har 
som tidigare nämnt även samma mål att sträva mot, dvs. att vi båda vill arbeta och utvecklas 
på en revisionsbyrå. Vi anser att anmälningspliktens nyttjande är intressant och vi är nyfikna 
på hur anmälningsplikten påverkar arbetet som revisor, något som vi i framtiden kommer att 
få erfara i praktiken. 

2.1.3. Teoretisk förförståelse 

Den teoretiska förförståelsen som en forskare har med sig i sin forskning kan delas upp i 
förstahandsförståelse och andrahandsförståelse. Förstahandsförståelse kan beskrivas som 
självupplevda erfarenheter, exempelvis det som sker under en persons uppväxt. 
Andrahandsförståelsen avser den kunskap som inhämtas från läroböcker, vetenskapliga 
artiklar samt föreläsningar.15 Detta innebär att vi som författare påverkas av våra tidigare 
livserfarenheter och utbildningar och de erfarenheter samt värderingar som vi har samlat på 
oss. Det är vare sig till vardags eller i olika forskningssituationer möjligt att helt frigöra sig 
från tidigare erfarenheter, vilket gör att den förförståelse som kommer från vår utbildning inte 
heller kan vara 100 procent objektiv.16 

En övervägande majoritet av vår teoretiska förförståelse har vi fått genom våra studier på 
civilekonomprogrammet på Handelshögskolan, Umeå universitet. Vi anser att kurserna inom 
redovisning, främst inom redovisning C där vi fick möjlighet att se hur revisorer arbetar, har 
lagt grunden för den kunskap som vi anser oss inneha. Vi har haft som utgångspunkt att inte 
låta våra förutfattade meningar gällande revision, i och med den kunskap vi erhållit genom 
våra studier, ligga till grund för att påverka vår studie. Detta har vi gjort genom att vi under 
arbetets gång haft ambitioner att agera så objektivt och neutralt som möjligt.  

Eftersom vi inte har någon praktisk erfarenhet av revisorsyrket och inte vet hur det egentligen 
tillämpas i praktiken, anser vi att detta höjer objektiviteten i studien. Dock finns det givetvis 
även nackdelar med detta eftersom det kan leda till att vi inte fokuserar på exakt de saker vi 
borde och därmed kan viss information utelämnas. För att förhindra detta har vi försökt 
utarbeta intervjuerna efter så fundamentala frågor som möjligt för att förhindra denna 
eventuella problematik. 

                                                 

15 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsavbildning. Lund: Studentlitteratur, 1993, 76. 
16 Holme och Solvang, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, 95 
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2.2. Kunskapssyn 

Det kan vara komplicerat att avgöra exakt vilken kunskapssyn som bör användas och hur den 
i sin tur påverkar verklighetsuppfattningen. En anledning till detta kan vara att det stundtals är 
svårt och hålla sig inom ramen för dessa olika ytterligheter. En annan anledning kan vara att 
den ena vetenskapliga plattformen ibland inte nödvändigtvis behöver utesluta den andra. Vår 
studie bygger på en kvalitativ studie som utgår ifrån ett hermeneutiskt synsätt där vår 
utgångspunkt är att bilda en djupare förståelse för de faktorer som påverkar när revisorer 
väljer att tillämpa anmälningsplikten, för att sedan analysera dessa.17 Vi vill utifrån denna 
utgångspunkt, med hjälp av olika teorier gällande principal och agent, beslut, relation, 
kommunikation samt etik och moral analysera det material som intervjuerna ger oss.  

Då vi utgår från ett hermeneutiskt synsätt innebär det att alla bitar i studien samt en aktiv 
människosyn, måste sättas i sitt sammanhang. Med detta menas hur en forskare uppfattar den 
verklighet som ska studeras och på vilket sätt den ska studeras.18 Hermeneutik i sig betyder 
läran om tolkningarnas teori och praktik. Detta innebär att distans inte bör hållas till 
studieobjektet, istället krävs det att forskarna är engagerade för att kunna förstå. Denna lära 
bygger på resonemanget att de förfaringssätt, med vilka vi förstår och tolkar vår omvärld, 
således är nödvändiga för forskningen.19 Vi vill härmed poängtera att våra egna värderingar 
kommer att vara en del av studien. Alternativet skulle vara att istället utgå från det 
positivistiska synsättet, vilket innebär att de egna värderingarna utgår och därmed inte är en 
del av studien. Istället sätts fokus på att avbilda en företeelse, att visa på vad som finns. 
Studien delas därmed upp för att forskaren ska ha möjlighet att studera mera djupare om 
studiens olika delar för att söka svar på förbindelserna samt orsaksförhållandena.20 Studien är 
en deskriptiv studie, eftersom vi valt att utgå från tidigare forskning och relaterat denna till att 
beskriva de förhållanden som råder gällande revisorer och deras kunder.21 Den deskriptiva 
studien ligger till grund för att klargöra olika företeelsers egenskaper, hur de uppstår samt 
influerar varandra.22 Ett av problemen som finns på hermeneutiska området är att avgöra 
vilket värde den framställda kunskapen har eftersom denna inte kan generaliseras. Eftersom vi 
i studien inte strävar efter allmängiltighet utan efter att skapa en helhetsförståelse, tycker vi att 
en bra bild av kunskapen kan skapas genom vår studie.23   

                                                 

17 Bryman, Alan och Emma Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder. B. Nilsson övers. Malmö: Liber 
Ekonomi, 2005, 29. 
18 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 10. 
19 May, Tim. Samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur, 2001, 26.  
20 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 40-46. 
21 Hartman, Jan. Vetenskapligt tänkande, från kunskapsteori till metodteori. Lund: Studentlitteratur 2004, 110. 
22 Ibid., 142. 
23 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 46-47. 
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2.3. Perspektiv 

Det är av stor vikt för en forskare att redan i början av studien klargöra utifrån vilket 
perspektiv själva studien genomförs. Forskaren väljer själv vilket perspektiv som ska 
användas i studien och beroende på dennes val av perspektiv, kommer forskningens utförande 
att påverkas. Det är i social forskning svårt att undvika att välja sida och perspektiv, dock kan 
valen göras mer eller mindre medvetna.24 Då vi som forskare väljer ut vilket perspektiv 
studien utgår ifrån, görs ett avsiktligt val så att verkligheten ses från en viss vinkel, vilket är 
direkt utslagsgivande för vilken verklighet som utforskas.25  

Vi har i vår studie valt att utgå från revisorers perspektiv, då studien omfattar respondenter 
som arbetar som revisorer sedan flera år tillbaka. Fokus är även på vilka faktorer som är 
avgörande för när revisorer väljer att tillämpa anmälningsplikten. Vi har valt att enbart utgå 
från ett perspektiv i studien eftersom vi är intresserade av problematiken kring detta område 
sett utifrån revisorernas synvinkel. Vi är medvetna om att vi hade kunnat välja ett 
kundperspektiv i vår studie men anser att studiens syfte då hade förändrats eftersom fokus 
från revisorerna hade flyttats till att även omfatta kunderna och deras perspektiv. Vi anser att 
det är bättre att utföra studien med enbart ett perspektiv eftersom vi då har möjlighet att 
fördjupa oss och analysera orsakerna till problemställningen på ett bättre sätt än vi hade 
kunnat göra om studien hade inkluderat flera perspektiv och blivit mer omfattande och 
allmän. 

2.4. Angreppssätt  

Det deduktiva angreppssättet har legat till grund för vår studie, då vi har utgått från redan 
befintliga teorier som rör det arbete vi haft fokus på, för att sedan använda dessa för att gå 
vidare till det empiriska materialet.26 Vi har haft teorierna som grund till att arbeta oss fram 
till den studie vi valt att utföra. De teorier vi valt syftar till att ge en övergripande bild 
gällande revisorer och deras arbete samt relationen till deras kunder.  

Innan vi påbörjade studien tog vi del av ett flertal teorier för att sammankoppla dessa till en 
problemformulering. Vi har främst valt att utgå från vetenskapliga artiklar, rapporter och 
avhandlingar. Då vi kände att vi samlat på oss det nödvändiga och intressanta material vi 
behövde, beslutade vi oss för att grunden till studien skulle byggas på intervjuer med 
auktoriserade och godkända revisorer med flera års erfarenhet inom branschen. För att kunna 
ge respondenterna möjlighet att själva styra intervjun i olika riktningar, valde vi att utgå från 
semistrukturerade intervjuer. 

 

                                                 

24 Eliasson, Rosmari. Forskningsetik och perspektivval. Lund: Studentlitteratur, 1995, 28. 
25 Halvorsen, Knut. Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur 1992, 37-38.. 
26 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 55. 
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Vi har gjort ett medvetet val att bygga studien på befintlig forskning inom ämnet revision, 
anmälningsplikt samt kundrelationer. Detta gjordes genom att grundligt föra en diskussion oss 
forskare emellan, för att vara på det klara vad vi egentligen vill uppnå med studien och vårt 
val av teorier att bygga den på. De teorier vi utgått ifrån ligger inte enbart till grund för 
datainsamlingen utan också för den intervjumanual vi utarbetat. Utgångspunkten för oss har 
varit att se om relationsteori, agentteori, kommunikationsteori, beslutsteori samt teori kring 
etik och moral överensstämmer i praktiken för revisorer i deras arbete. Här nedan presenteras 
en modell som avser att avbilda vårt angreppssätt utifrån teorierna vi har valt att använda oss 
av. 

 

 

 

Figur 2:1: Egenkonstruerad modell över de teorier som studien är uppbyggd på. 
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Vi avser att utgå från denna modell i studien. Vi börjar med att beskriva den lagstiftning och 
rekommendationer som finns på området gällande anmälningspliktens problematik för att 
skapa en förståelse för den grund som ligger för skapandet av revisorernas preferenser. Denna 
grund leder oss fram till de teorier som vi avser att använda i studien eftersom dessa teorier 
kan ligga till grund för revisorns agerande gällande anmälningsplikten. Allt detta tas i 
beaktande vid utformandet av intervjufrågor och vid insamlingen av empirin. I analysdelen av 
vår studie avser vi att studera den bild av verkligheten vi har fått genom empirin och koppla 
denna verklighet med de teoretiska utgångspunkter vi har haft för att sedan analysera de 
bakomliggande orsakerna till svaret på den problemformulering studien utgår ifrån.   

2.5. Val av teorier 

Val av en teori till en studie tar sin grund i problemformuleringen, eftersom denna kan visa 
vissa indikationer på vilka teoriområden som är relevanta samt är lämpliga att ha med i 
studien. Här är det viktigt att forskaren gör ett kritiskt teoriurval där ställning tas till teorins 
ursprung, aktualitet och empiriska grund.27 Vi har valt teorier med följande utgångspunkt: att 
se om verkligheten, som består av den insamlade empirin, stämmer överens med den 
teoretiska referensramen som samlats in av oss i början av studien.  

Vår studie bygger på ett flertal teorier som i samråd med varandra samt lagstiftning legat till 
grund för att bland annat koppla samman relationen mellan revisorn och kunden, men även 
för att förstå vad som påverkar en revisor i dennes arbete när det gäller anmälningsplikt och 
tystnadsplikt. Bland dessa teorier återfinns bland annat relationsteori, agentteori, 
kommunikationsteori, beslutsteori samt teori gällande etik och moral. Relationsteori används 
för att förklara själva relationen mellan revisorn och dennes kund och hur detta kan påverka 
anmälningsskyldigheten. Agentteori valdes för att kunna påvisa den problematik som uppstår 
då principalen och agenten inte har samma preferenser och därmed utlöser en problematik 
gällande de motiv som de båda utgår ifrån. Med utgångspunkt i kommunikationsteori vill vi få 
insikt i den kommunikation som förekommer mellan revisorn och kunden. Vi vill även 
undersöka vad som kan orsaka de störningar som förekommer mellan revisorn och kunden i 
själva kommunikationsprocessen och hur detta kan påverka kundrelationen i sig. Beslutsteori 
ligger till grund för att förklara den enskilde individens preferenser vid beslutstagande och 
vilka faktorer är det som påverkar till att individen tar ett kritiskt beslut att anmäla eller ej. 
Teori gällande etik och moral har vi som utgångspunkt för att se på dess betydelse för 
revisorer i deras bedömning gällande anmälningsskyldigheten. 

Vi är av uppfattningen att de utvalda teorierna utgör en bra grund för oss att gå vidare och 
kunna svara på den problemformulering som löper genom hela studien, nämligen vilka 
faktorer som avgör när en revisor väljer att tillämpa anmälningsplikten. 

2.6. Insamling av sekundära källor  

Vi har i studien använt oss av primära samt sekundära källor. Det är själva närheten till 
informationslämnaren som avgör huruvida en källa ska klassas som primär eller sekundär.28 
Ett exempel på en primärkälla, eller förstahandskälla, kan vara när personen som sprider 

                                                 

27 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 87-88. 
28 Patel, Runa och Bo Davidsson. Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. Tredje upplagan, Lund: Studentlitteratur, 2003, 65. 
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information, själv har iakttagit en händelse. När denna händelse sedan återberättas av en 
annan person ses detta agerande som en sekundärkälla eller andrahandskälla. Det är viktigt att 
poängtera att forskaren bör sträva efter att i första hand använda primära källor eftersom 
risken att informationen förvrängs på vägen minskas i förhållande till användningen av 
sekundära källor.29    

Våra primära källor är de intervjuer vi har genomfört. Dessa anser vi vara våra huvudkällor i 
vårt arbete och det som har gjort studien möjlig att genomföra. Sekundära källor är källor som 
är införskaffade för andra avsikter än den studie som forskaren använder de i.30 När det gäller 
val av sekundärkällor har vi använt oss av vetenskapliga artiklar, litteratur, rapporter, 
branschtidskrifter samt lagar. Litteraturen har till största del använts av oss till att beskriva de 
vetenskapliga utgångspunkterna i studien. Denna litteratur har vi hittat genom Umeå 
Universitetsbiblioteks databas Album, där användes sökord främst som ”forskningsmetodik” 
och ”kvalitativ metod” samt ”kunskap” och ”vetenskap”. Erfarenhet om olika användbara 
metodböcker kommer även från tidigare uppsatser som vi har skrivit under studietiden. 

I vår studie är syftet att diskutera anmälningspliktens användning bland svenska revisorer, 
detta med hjälp av ett flertal olika teorier. Med denna utgångspunkt har vi sökt information 
gällande revision, revisorer, lagstiftning gällande revision, anmälningsplikt, tystnadsplikt och 
slutligen upplysningar om de teorier studien utgår ifrån. För att ur ett brett perspektiv kunna 
ha möjlighet att orientera oss i ämnet, har vi använt oss av lagar, rekommendationer och andra 
böcker gällande revision och revisorn. Dock har grunden till vårt sökande funnits i Umeå 
universitets databaser, där vi med hjälp av sökverktyg erhållit ett stort urval av artiklar, 
rapporter och avhandlingar som vi haft som utgångspunkt i studien. Majoriteten av det 
material vi erhållit i och med vårt sökande, har erhållits med hjälp av funktionerna 
Tidsskrifter (Journals), Business Source premier, Libris samt Emerald som fick vi tillträde till 
genom Umeå Universitetsbiblioteks hemsida. 

Följande sökord har använts: 

• Agentteori (10 träffar) 
• Kommunikationsteori (157 träffar) 
• Revisor (115 träffar) 
• Revisorns oberoende (10 träffar) 
• Revision (6027 träffar) 
• Revisorns tystnadsplikt (3 träffar) 
• Anmälningsplikt (5 träffar) 
• God redovisningssed (12 träffar) 
• Ekonomisk brottslighet (746 träffar) 
• Beslutsteori (141 träffar) 
• Etik och moral (48 träffar) 
• Relationsteori (245 träffar) 

                                                 

29 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 88-89. 
30 Ibid., 117. 
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För att kunna få fram information om just de områden vi söker, har vi använt oss av våra 
sökord i kombination med varandra. Vi kom till denna insikt efter att vi sökt på revision och 
fick så mycket som över 6000 träffar. I och med att vi använde sökorden i kombination med 
varandra fick vi ner antalet träffar och kunde därmed få fram mer specifikt material som 
passade till just vår studie genom att läsa sammanfattningar på artiklarna. I och med detta 
kunde vi sålla bort material som vi inte ansåg skulle passa in i studien. Med utgångspunkt från 
författarna av vissa vetenskapliga artiklar kunde vi söka på flera artiklar av samma författare 
för att se om det fanns ytterligare material som verkade relevant för studien. Merparten av 
artiklarna gav oss också tips på andra författare inom samma yrkesområde och därmed kunde 
vi ytterligare hitta fler artiklar. När det kommer till själva urvalet av artiklar har vi även 
grundat det på relevans för vårt ämne samt när artiklarna publicerats. De artiklar som vi 
använt oss av i studien har vi laddat ner genom Tidsskrifter samt Emerald. Detta har skett via 
Umeå Universitets hemsida, www.ub.umu.se. 

Branschtidskrifter som har använts av oss i studien har bestått utav tidskriften Balans samt 
Civilekonomen. Vi har använt oss av Balans för att få bakgrundsinformation om vårt ämne 
samt dess problematik. Eftersom Balans är en facktidning för auktoriserade revisorer, ansåg vi 
även att denna tidskrift utgjorde en bra grundkälla för vårt perspektiv i studien.  Elektroniska 
källor som vi har använt oss av har främst varit hemsidor till FAR SRS, Revisorsnämnden och 
Nationalencyklopedin. Dessa användes utav oss för att bredda vår kunskap samt ge en bra 
förståelse för läsaren om grunderna i studien.  

Vi har inte haft några större problem i sökandet efter material till studien. Det har funnits 
material med god kvalité, vilket vi kunnat använda i studien för att skapa en bra grund, främst 
gällande teorikapitlet. Det verkar finnas ett intresse bland många att skriva om revisorers 
arbete och dess problematik. Ett flertal av de rapporter och den statistik vi använt oss av har vi 
funnit via Internet. Dock har vi efter vi hittat tips på statistik och rapporter, valt att söka reda 
på materialet i pappersform och utifrån det baserat vårt material till studien. Vi har försökt 
skapa en grundläggande förståelse för ämnet och de olika teorierna inom studiens område. Vi 
har använt oss av relevanta sekundärkällor som grund för teorikapitlet i studien och använt 
oss av vetenskapliga artiklar, litteratur samt rapporter för att öka förståelsen och 
kunskapsmängden i vår studie. Vi har även försökt skapa en bra balans mellan våra primära 
och sekundära källor och vi anser att de har kompletterat varandra på ett bra sätt. 

I och med att teorikapitlet var färdigarbetat var vi av uppfattningen att vi erhållit det material 
som vi behövt till studien. Det stora utbudet av material vi haft möjlighet att använda oss av 
har vi haft med oss i vårt fortsatta arbete med studien. 
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2.7. Källkritik mot sekundära källor 

Alla källor som används i ett vetenskapligt arbete måste granskas kritiskt. Det finns flera olika 
sätt att granska den insamlade informationen och de källor som använts. För att kunna 
använda sekundära källor i en studie är det angeläget att noga kontrollera dessa källor.31 
Forskaren kan ifrågasätta hur oberoende informationen är. En primärkälla förefaller vara mer 
oberoende eftersom den inte kan utsättas för yttre påverkan av andra individer än forskaren 
själv. Ett annat krav som en källa bör uppfylla är att källan ska tillhandhålla information som 
är aktuell för själva studien, källan skall därmed granskas utifrån en färskhetssynpunkt. Med 
detta menas att det är bättre att använda sig av nyare källor, då dessa nya källor tenderar att 
innehålla mer fakta och kunskap än de äldre källorna. Detta påstående baseras även på det 
faktum att de nya källorna oftast grundas på de äldre källorna. Därmed riskerar inte forskaren 
att tappa de viktiga fakta och kunskap som återfinns i de tidigare källorna. Källorna ska även 
uppfylla kravet på samtidighet, vilket betyder att forskaren måste bedöma källans närhet till 
den händelse som behandlas av källan. Med detta menas att en granskning sker i tidsperioden 
mellan en inträffad händelse och dess dokumentering. Informationen som samlas in ska även 
uppfylla ett äkthetskrav där forskaren ska ta ställning till om materialet är äkta och att 
förfalskningar inte föreligger.32  

När det gäller oberoendet för källorna i studien tycker vi att kraven på detta har tagits hänsyn 
till av oss som forskare. Sekundärkällor har använts för att förklara samt skapa förståelse för 
de teorier som gäller i studien.  De artiklar som lagt grunden till studien har vi funnit med 
hjälp av Umeå Universitet. Eftersom utbudet på artiklar gällande vårt område varit relativt 
stort har vi tillsammans gått igenom artiklarna för att bedöma tillämpligheten av dessa i 
studien. En stor del av artiklarna är uppbyggda på undersökningar i länder utanför Sverige 
vilket givetvis kan medföra skillnader i samhället i stort. Dock anser vi inte att dessa artiklar 
ska kunna påverka studien negativt då majoriteten av artiklarna omfattar de teorier som 
studien är uppbyggd på. Dessa teorier gällande relationer, kommunikation, beslut och etik och 
moral torde vara anpassade att nyttja såväl i Sverige som någon annanstans. Det som däremot 
kan påverka studien är att merparten av de artiklarna som varit skrivna på engelska har varit 
skrivna på en relativt byråkratisk nivå, vilket skulle kunna medföra att vår tolkning inte alltid 
varit helt optimal, vi anser dock att artiklarna varit relevanta för studien. 

Kravet om källornas färskhet tycker vi har uppfyllts i studien. Vi har genom studiens gång 
försökt hålla oss till så aktuella studier och uppdaterad litteratur som möjligt, även om vi 
använt oss av några källor som är skrivna längre tillbaka i tiden. Den största delen av det 
material som vi valt att bygga studien på härstammar från år 2000 och framåt.  Det material 
som är äldre kan anses som mindre aktuellt, dock har vi valt att använda ett fåtal äldre källor 
då dessa är ursprungskällor till vissa teorier. Eftersom det skett förändringar gällande 
anmälningsplikten från och med 2004 kan en del av materialet anses som föråldrad. Vi anser 
dock att de äldre källorna som vi använt i studien fortfarande är aktuella i dagsläget, vidare 
har vi bedömt varje källa vi använt utifrån dess innebörd och relevans för vår studie. Vi menar 
att den kombination av artiklar som vi använts oss av ger en klar bild av hur revisionen och 
dess olika delar förhåller sig idag. Vi har även försökt att ha studiens syfte och problem i 
åtanke hela tiden för att undvika att hamna på sidospår och ta upp samt utveckla icke 
relevanta teorier.  

                                                 

31 Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, 73. 
32 Ejvegård, Rolf. Vetenskaplig metod. Andra upplagan, Lund: Studentlitteratur, 1996, 59-61. 
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Gällande kravet på samtidighet kan det vara svårt för oss att ta ställning till detta. Detta 
eftersom vi inte har möjligheter att få fram när varje studie utfördes samt hur länge efter dess 
utförande dokumenteringen har skett. Vi förlitar oss på författarna samt forskarna i denna 
aspekt och bedömer deras val som de rätta och att varje studie är avsedd för sin respektive 
innebörd. När det gäller de primära källorna har vi behandlat dessa noggrant genom att välja 
att transkribera dessa. Detta val gör att nivån på samtidigheten förblir hög vid insamlandet av 
de primära källorna.  

Det sista kravet som en källa ska uppfylla är källans äkthet. Vi anser att källorna som använts 
i studien är äkta och har ingen anledning att tro att de kan vara förfalskade. Detta påstående 
grundas på det faktum att vi har erhållit våra källor i huvudsak genom böcker samt 
vetenskapliga artiklar som har sökts via Umeå Universitetsbibliotek samt dess databaser. Vi 
finner det vara högst osannolikt att rena förfalskningar skulle förekomma på ett bibliotek i 
tryckt form samt i ansedda databaser. Vi är medvetna om att det är svårt att bevisa äktheten i 
en källa och har därför genom studien försökt förhålla oss kritiska till våra källor samt 
uppmärksamma påståenden som skulle kunna anses som opålitliga eller orealistiska. En 
aspekt som kan strida mot äktheten är, som vi tidigare nämnt, skillnader i det engelska språket 
som de vetenskapliga artiklarna är skrivna på jämfört med de svenska källorna. Vi menar att 
det alltid finns en risk i samband med översättningar till det egna språket och att missförstånd 
lätt kan uppstå och feltolkningar skapas. Vi tycker att de vetenskapliga artiklarna är ett viktigt 
bidrag i studien och vi anser därför att fördelarna med att använda dem överväger 
nackdelarna. Vad som gäller de elektroniska källor som vi använt i studien, bedömer vi risken 
för felaktigheter vara minimal eftersom hemsidor som vi använt oss av tillhandahålls av 
välrenommerade organisationer som FAR SRS samt Revisorsnämnden.  
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3. LAGSTIFTNING OCH REKOMMENDATIONER 

I detta kapitel vill vi visa på den lagstiftning och de rekommendationer som en revisor 
arbetar utifrån. Vi börjar med att redogöra för revision och revisorn och de lagar som 
gäller i det dagliga arbetet. Vidare beskriver vi god redovisningssed samt god yrkessed för 
att sedan beskriva vad anmälningsplikt och tystnadsplikt omfattar. Kapitlet avslutas med en 
beskrivning av vad ekonomisk brottslighet omfattar. Syftet med detta kapitel är att ge 
läsaren en inblick gällande vilka lagar och rekommendationer som gäller för revisorer, 
samt få en upplysning om vad arbetet som revisor omfattar. 

 

3.1. Revision 
 
3.1.1. Innebörd och syfte 

Revision är en granskning av ett företags eller annan organisations redovisning och 
förvaltning. Revisionen görs i syfte att ge upplysning till det allmänna om redovisningens 
tillförlitlighet samt förvaltningen av organisationen.33 Det centrala syftet med revision är att 
tillhandhålla en korrekt redovisning av företaget som återspeglar företagets finansiella 
ställning i en årsredovisning. Informationen från en årsredovisning kan användas av flera 
olika aktörer på marknaden, där var och en fokuserar på de delarna de är intresserade av.34  

Vi ser på revision som en process som består av en relation mellan kunden och revisorn. 
Revisionen i sig omfattar själva kunduppdraget och återspeglar revisorns skyldigheter att 
granska och utreda kundens redovisningsmaterial. Vi menar på att det kan finnas flera olika 
faktorer som påverkar hur själva revisionen går till och resultatet av denna. Faktorer som 
revisorns resurser i tid samt kompetens, kunskap och vilket tillmötesgående från kunden 
revisor erhåller samt olika typ av företag samt bransch, allt detta borde spela roll vid resultatet 
av en revision. 

3.1.2. Revisorslagen 

Revisorslagen (2001:883) innehåller regler och bestämmelser om revisionsföretag, 
godkännande och auktorisation av revisorer, revisorns skyldigheter, uppgiftsskyldighet och 
disciplinära åtgärder från Revisorsnämndens sida samt några andra områden.35 Den 
intressanta delen i lagen för vår studie är delen som behandlar revisorns skyldigheter. Lagen 
anger att revisorer skall följa god revisorssed, ska vara opartiska och självständiga vid deras 
bedömningar av företagens redovisning. Lagen behandlar även tystnadsplikten i 26 §, där det 
anges att en revisor inte får använda själv eller för någon annans fördel uppgifter som revisorn 
fått genom sina uppdrag och yrkesutövande.36 Detta betyder att revisorn inte ska sprida 
känslig information om sina kunder utan hålla informationen för sig själv.  

                                                 

33 http://www.ne.se/artikel/292965/292965 10/11, 2008.  
34 Revision – en praktisk beskrivning. Stockholm: FAR Förlag, 2005, 13-14. 
35 Sveriges Lagar. Stockholm: Thomson Förlag AB och Studentlitteratur AB, 2008, 764.  
36 Ibid., 765-767. 
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Revisorslagen fokuserar även på disciplinära åtgärder som vidtas av Revisorsnämnden i de 
fall revisorn inte följer lagen och missbrukar sin ställning gentemot företaget. 
Uppgiftsskyldigheten handlar främst om att en revisionsbyrå är skyldigt att samarbeta och låta 
Revisorsnämnden granska revisionshandlingar som behövs för tillsynen.37 

Vi anser att lagstiftning som sådan har en viss påverkan på grundandet av preferenser hos 
revisorer som i sin tur inverkar kring deras avväganden att tillämpa anmälningsskyldigheten. 
Det är upp till oss att se på hur lagen efterföljs i den verkliga vardagen inom 
revisorsbranschen genom att utreda lagstiftningens betydelse för anmälningsplikten.  

3.1.3. Aktiebolagslagen 

Aktiebolagslagen (2005:551) innehåller regler och bestämmelser om aktiebolag som 
företagsform. Lagen innehåller ett helt kapitel tillägnat revision, detta redogörs för i kapitel 9. 

Detta kapitel handlar främst om revisorns skyldigheter och arbetsuppgifter.38 Aktuellt för vår 
studie, är den delen av kapitlet som handlar om tystnadsplikten samt anmälningsskyldigheten, 
nämligen 41 § respektive 42 § - 46 § i ABL. Enligt lagtexten ska revisorn respektera 
tystnadsplikten och inte lämna ut uppgifter om bolagets angelägenheter som revisorn har fått 
kännedom vid utförandet av sitt uppdrag. Med angelägenheter menas sådana uppgifter som 
kan komma att skada bolaget.39 I de andra paragraferna behandlas revisorns skyldighet att 
agera vid misstanke om brott föreligger samt de olika åtgärderna en revisor ska vidta vid 
upptäckt av brott. Sådana åtgärder är att upplysa bolagets styrelse om misstanke om brott samt 
avgå från sitt uppdrag som bolagets revisor inom fyra veckor efter att underrättelsen till 
styrelsen har skett. Revisorns skyldigheter sträcker sig även till att vara samarbetsvillig och 
lämna ut uppgifter om bolaget till en ny revisor, särskild granskare, konkursförvaltare samt en 
undersökningsledare vid förundersökning av brottmål.40  

Aktiebolagslagen och Revisionslagen samt begreppen god redovisningssed och god yrkessed 
ingår i den delen som vi väljer att kalla för revisorernas spelregler, med detta menar vi den 
lagstiftning som ligger till grund för revisorernas dagliga arbete.  Vi uppfattar dessa spelregler 
som grundläggande för strukturen samt uppbyggandet av revisorers preferenser i deras arbete 
som exempelvis deras ställningstagande för vad som gäller anmälningsplikten.  

 

 

 

 

 

                                                 

37 Sveriges Lagar, 767. 
38 Ibid., 632, 648.  
39 Ibid., 650. 
40 Ibid., 651.  
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3.2. Revisorn 
 
3.2.1. Oberoendet 

En av grundpelarna i de flesta teorier gällande säkrande av revisionens funktion är kravet på 
att revisorn skall vara oberoende. Det är av yttersta vikt att revisorn är beredd att utföra sitt 
arbete i enlighet med de riktlinjer som är uppsatta, för att kunna erhålla en ökad tillit gentemot 
verksamheten denne är involverad i. Denna tilltro är ytterst central då revisorns agerande 
påverkar olika intressenters beslutsfattande i allra högsta grad. Vikten av oberoendekravet 
klargörs i och med att revisorn ger sitt personliga utlåtande gällande det material denne 
granskat, vilket är gjort enligt de föreskrifter som är gällande för detta. Det som är 
anmärkningsvärt är att det ställningstagande som revisorn gör, kan influeras av andra faktorer 
än de som visar riktningen i dennes åligganden.41 Kravet på revisorns oberoende kopplas ofta 
till så kallad agentteori, vilken vi redogör för senare i detta kapitel. 

3.2.1.1. Lagstiftning gällande oberoendet 

Revisorns oberoende finns lagstiftat i revisorslagen och fastställer bland annat att en revisor, 
när denne utför uppdrag, skall utföra dessa med opartiskhet och självständighet samt vara 
objektiv i de ställningstaganden som görs. Vidare framgår att den person som förlitar sig på 
trovärdigheten i revisionsberättelsen skall inte behöva ha några betänkligheter gällande 
sanningen i denna. Det skall även vara påvisat att revisorn ej påverkats av andra intressenter.42  

Lagstiftningen om revisorns oberoende kan kopplas till en viss problematik för revisorn. Det 
finns dels ett krav att revisorn ska bekämpa ekonomisk brottslighet i så hög grad som möjligt. 
Samtidigt är det faktum att revisionsbranschen likväl som andra branscher är 
konkurrensutsatt, vilket får konsekvensen att det kapital som satsats skall skapa vinst för 
företaget. De krav som uppstår för revisorn ur ett ekonomiskt perspektiv generar en konflikt 
gentemot kravet att bekämpa ekonomisk brottslighet.43 

                                                 

41 Diamant, Adam. Revisors oberoende: om den svenska oberoenderegleringens utveckling, dess funktion och 
konstruktion. Uppsala: Iustus förlag, 2004, 162-163. 
42 FARs Revisionsbok 2004. Stockholm: FARs förlag, 2003, 85-86. 
43 Makkawi, Bilal and Allen Schick. ”Are auditors sensitive enough to fraud?” Managerial Auditing Journal 7 
(2003): 591-592.  
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3.2.1.2. Potentiella hot mot oberoendet 

En huvudpunkt gällande de påstådda hot som finns mot revisorns oberoende är huruvida 
revisorn har incitament till att ha ett ekonomiskt intresse att ta avsteg från de regler som styr 
dennes uppgift. Detta ekonomiska intresse kan ge upphov till avsteg gällande det viktiga 
oberoendet som en revisor arbetar utifrån i dennes åtaganden. De hot som kan förekomma 
gällande oberoendet uppstår genom att revisorn har någon form av ekonomisk relation till sin 
kund, som i sin tur eventuellt kan ha ett eget intresse i revisorns granskande arbete. Relationen 
mellan revisorn och kunden har kommit att utgöra en merpart av diskussionen om revisorns 
oberoende. Det är komplicerat att se en helhetsbild gällande de potentiella hot som kan 
förekomma gällande revisorns oberoende i relation till sina specifika kunder. I enlighet med 
oberoendet skall revisorn hålla sig neutral till granskare av revisorns granskning och 
rapportering.44 Revisorns oberoende kan utsättas för fem olika hot. 

Tabell 3:1. Sammanställning av de fem hot en revisor kan ställas inför gällande sitt oberoende45 

Typ av hot: Innebörd: 
Egenintressehotet Uppstår då revisorn eller någon annan person 

i revisionsgruppen har ett eget ekonomiskt 
intresse i kunden. 

Självgranskningshotet Uppstår när den objektive granskaren redan i 
ett annat sammanhang har tagit ställning eller 
vid fristående rådgivning lämnat råd vars 
riktighet blir föremål för granskningen. 

Partställningshotet Uppstår då revisorn uppträder som talesman 
för eller emot kunden där det råder 
meningsmotsättning. 

Vänskap - eller förtroendehotet Uppstår om revisorn har för nära personliga 
relationer till sin kund. 

Skrämselhotet Uppstår då en revisor låter sig skrämmas av 
hot eller påtryckningar från kunden eller 
annan utomstående part 

                                                 

44 Diamant, Revisors oberoende, 181-187. 
45 FARs Revisionsbok 2004, 86-87. 
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3.2.2. God redovisningssed 

God redovisningssed är ett välkänt begrepp och en allmän princip inom revisionsbranschen. 
Denna sed kan beskrivas som en rättslig standard som grundas på lagar, praxis samt 
rekommendationer av FAR SRS. Denna allmänna princip innebär en skyldighet att följa lagar 
och de redovisningsprinciperna som anges i dessa lagar.46 Revisorer skall som en allmän plikt 
tillämpa god redovisningssed enligt 19 § Revisorslagen. Föreskriften omfattar inte enbart en 
begränsning till revisionsuppdrag utan är även tillämplig på andra områden inom revisorns 
yrke såsom rådgivning, skattefrågor etc.47 All redovisning i olika företagsformer ska upprättas 
enligt god redovisningssed och det är revisorns uppgift att granska om detta efterföljs av de 
olika företagen. Denna redovisningssed är till för att företagen ska skapa en tillförlitlig och 
korrekt redovisning samt fastställa revisorns roll i form av kontroll av redovisning. Revisorers 
göromål är förpliktigade att iakttas i enlighet med god redovisningssed enligt 
Aktiebolagslagen. Om en revisor gör avsteg från sitt åliggande, och bryter mot de principer 
som är uppsatta, riskerar denne att bli angiven och granskad av Revisorsnämnden.  
Revisorsnämnden är en fastställande inrättning som har befogenheten att ålägga en revisor en 
erinran, varning eller i värsta fall upphävande, om revisorn negligerat sina åtaganden.48 

I vår studie kommer god redovisningssed som princip representera en grundnivå på vad som 
förväntas av företagen och kan i sin tur visa sig ha betydelse för anmälningsfrekvensen från 
revisorer.  

3.2.3. God yrkessed 

Medan god redovisningssed reflekterar reglerna för redovisning för företagen, finns det en 
yrkessed för revisorer. FAR SRS har gett ut rekommendationer gällande 
redovisningsverksamhet som utövas av medlemmar i FAR SRS, vilket är en 
branschorganisation för revisorer och rådgivare. Enligt denna yrkessed ställs olika krav 
beträffande hanteringen av kundens material, redovisningskvalitet, dokumentation och 
utförande av rapporter och dylikt.49 FAR SRS har även gett ut FARS yrkesetiska regler som 
är tänkt att fungera som riktlinjer i revisorns arbete. Dessa riktlinjer ska användas av revisorn 
när denne behöver vägledning och hjälp vid frågor om god yrkessed. Enligt dessa regler ska 
en medlem iaktta god yrkessed vid utförande av sina kunduppdrag och uppträda 
professionellt. Andra delar av yrkesetiska regler handlar om revisorns kompetens och 
yrkesutövning, tystnadsplikt samt anmälningsplikten vid misstanke av brott.50  Det faktum hur 
dessa riktlinjer används i praktiken, kan bli en faktor som kan ha betydelse för revisorernas 
agerande och användande av anmälningsplikten.  

                                                 

46 Samlingsvolymen 2008 del 1. Stockholm: FARs förlag, 2008, 1569.  
47 http://www.FAR SRS.se/portal/page?_pageid=33,38328&_dad=portal&_schema=PORTAL, 11/11, 2008. 
48 http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706.html, 11/11, 2008. 
49 Samlingsvolymen 2008 del 2. Stockholm: FARs förlag, 2008, 246-248. 
50 Ibid., 235-236. 
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3.2.4. Anmälningsskyldighet 
 

3.2.4.1. Bakgrund 

1998 lades ett förslag från regeringens sida med fokus på ändringar i aktiebolagslagen 
gällande revisorers skyldighet att vända sig till åklagare vid misstanke om brott. Detta var ett 
förslag i ledet att försöka minska på den ekonomiska brottsligheten.51  

Bakgrunden till förslaget som utarbetades var ett anspråk gällande att stärka möjligheten för 
ägarna att leda och kontrollera bolag för att anpassa sig efter de globala förändringar som 
ständigt sker. En viktig aspekt var även att värna om aktieägare och andra intressenter. Från 
regeringens sida ansågs det förslag som utarbetats ligga helt i linje med den övervakande 
funktion som revisorn har i bolag. Tidigare regler ansågs strida mot revisorers möjligheter att 
föra ärenden vidare till högre instans och ansågs därmed vara helt otillfredsställande för 
revisorn. Under tidigare lagstiftning ledde många gånger inte de åtgärder revisorer vidtog 
under det fortlöpande arbetet till fortsatt utredning. I och med nya lagen ansåg regeringen att 
det medförde att revisorn på ett slagkraftigt sätt vidta åtgärder mot ohederligt förfarande, dock 
inom gränserna för vad revisorn hade tillräcklig kompetens och kunskap om.52 

3.2.4.2. Kritik mot anmälningsskyldigheten 

Att tillämpa anmälningsplikten och därmed anmäla en kund får konsekvenser som kan vara 
båda negativa och positiva. Om en revisionsbyrå frekvent tillämpar anmälningsplikten 
riskerar inte byrån enbart att förlora denna specifika kund, utan även andra framtida kunder på 
grund av den rädsla som anmälningsplikten skapar hos kunder. Då en revisionsbyrå mister en 
kund innebär det även tappade intäkter, vilket främjar till att ha betänkligheter gällande att ta 
steget och tillämpa anmälningsplikten. Likväl som det finns flertalet negativa aspekter, är det 
viktigt att framföra vikten av att rapportera och anmäla oegentligheter som kan klassas som 
direkta brott mot lagen.53 

3.2.4.3. Tolkning av anmälningsskyldigheten 

I 10 kap 38-40 §§ återfinns reglerna för anmälningsplikten, vilka överlag till viss del kan 
tolkas som oklara och därmed ge upphov till missuppfattningar och feltolkningar för revisorer 
i deras arbete.54 När det gäller reglerna för anmälningsskyldigheten är det svårt att avgöra i 
vilka sammanhang och saklägen som dessa regler ska göras aktuella. Revisorer menar på att 
den lagstiftning som gäller för anmälningsplikten anses kräva diskretion och är svårbedömlig 
för lekmän. Utomstående bedömare är dock av uppfattning att revisorer överlag inte tillämpar 
anmälningsplikten i den mån de borde.55 

                                                 

51 Ekonomiska brott i aktiebolag – revisorns handlingsplikt enligt ABL. Stockholm: FARs förlag, 2006, 7-8.  
52 Proposition 1997/98:99 – Aktiebolagets organisation.  
53 Label, Wayne  and Terance Miethe,  ”Whistleblowing and external  auditor.” The Journal of Applied Business 
Research, vol 15, no 2, 1999,  89-91. 
54 Larsson, Revisorernas anmälningsskyldighet, 23-24. 
55 Engerstedt, ”Kommentar om revisors skyldighet att anmäla vid misstanke om brott.”, 32. 
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3.2.5. Tystnadsplikt 

De regler som gäller för revisorns tystnadsplikt återfinns i 9 kap 41 § Aktiebolagslagen och 
omfattar bland annat ”bolagets angelägenheter” som revisorn får vetskap om vid utförandet av 
sitt ärende. I och med att revisorn får god insikt i ett företag innehar revisorn även information 
gällande aspekter som inte omfattas av granskningsverksamheten. Samtidigt medför revisorns 
granskande av verksamheten att denne har tillgång till information från ett flertal olika företag 
och därmed besitter uppgifter som kan vara känsliga för företagen att lämna ut. Denna 
situation kan innebära en viss problematik för revisorn då tystnadsplikten omfattar 
”fullgörande av uppdrag” och därmed kan tolkas som att tystnadsplikten inte omfattar 
information som inte inkluderas i granskningsverksamheten. Dock tolkas tystnadsplikten i 
regel i praktiken som att omfatta all information en revisor tillskansar sig i sitt arbete med ett 
bolag.56  

En av de viktigaste utgångspunkterna för en revisor är att ge trovärdighet åt ett bolags 
bokföring. De rapporter, granskningar, årsredovisningar och revisionsberättelser som en 
revisor arbetar med är grunden till de beslut som intressenter gör och måste därför kunna 
klassas som tillförlitliga. För att en revisor ska kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande 
sätt måste denne erhålla den information som anses väsentligt för uppgiften, vilket medför att 
både för revisorns och bolagets säkerhet måste tystnadsplikten utgöra en central roll i arbetet. 
Viktigt att poängtera är att revisorn inte får använda den information som tillskansats, för att 
erhålla privata fördelar.57 

3.3. Ekonomisk brottslighet 

I slutet av 1992 togs ett viktigt beslut av riksdagens revisorer gällande granskning av den 
ekonomiska brottslighet som figurerat i samhället under flera årtionden.  Denna granskning av 
samhällets åtgärder presenterades i rapporten 1993/94:6 Den ekonomiska brottsligheten och 
samhället. Det konstaterades i rapporten att de åtgärder som gjordes i samhället inte räckte till 
och därmed resulterade i alltför långa tider av handläggning. Det kunde även fastställas stora 
brister i styrningen från regeringens sida gällande den ekonomiska brottsligheten och att det i 
lagstiftningen inte fokuserades tillräckligt mycket på förebyggandet av den ekonomiska 
brottsligheten. Även en avsaknad av väl fungerande samarbete och kompetens ur ett 
myndighetsperspektiv redogjordes för i rapporten. Utifrån de ställningstaganden som gjordes i 
rapporten kunde slutsatser dras, där fokus främst låg på bristen på effektivisering i samband 
med ett icke väl fungerande samarbete mellan polisens resurser och prioriteringar och 
åklagarnas insatser.58 I arbetet med att bekämpa ekonomisk brottslighet förekommer ett flertal 
steg och insatser. En viktig utgångspunkt är att använda sig av följande utgångspunkter: 
förebyggande, upptäckande, utredande och lagförande.59  

                                                 

56 Moberg, Krister. Bolagsrevisorn: oberoende, ansvar, sekretess. Stockholm: Norstedts juridik, 2006, 189-190. 
57 Lundén Björn. Revision – Praktisk handbok för revisorer i ideella föreningar, bostadsrättsföreningar, 
ekonomiska föreningar, samfällighetsföreningar. Näsviken: Björn Lundén information AB, 2005, 14.  
58 Ekobrottsmyndigheten. (2004). Att förebygga och förhindra allvarlig ekonomisk brottslighet, Stockholm: 
Ekobrottsmyndigheten, 12.  
59  Ibid., 29. 
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3.3.1. Innebörden av begreppet ”kan misstänkas” 

Då en revisor misstänker att ett brott kan ha begåtts skall denne anmäla enligt 10 kap 38 § 
aktiebolagslagen. Begreppet ”kan misstänkas” är svårdefinierat och finns inte klart fastställt i 
litteratur som tar sin utgångspunkt i juridiken. Istället är uttrycket ”kan misstänkas” öppet att 
tolkas på olika sätt i och med att fall ter sig olika beroende på situation, vilket har medfört en 
komplicerad problematik för revisorn gällande när denne ska tillämpa anmälningsplikten eller 
ej. Både Ekobrottsmyndigheten och FAR definierar ”kan misstänkas” som en relativ låg grad 
av misstanke, och tar hjälp i sitt beslut av den så kallade Misstanketrappan.60 Modellen 
baseras på olika misstankegrader som illustreras i olika steg, varpå ju högre upp i trappan 
situationen tolkas, desto mer allvarligt är brottet och misstanken är alltmer befogad. Enligt 
denna modell inträder anmälningsskyldigheten för revisorn långt ner i trappan och därmed 
förekommer inga betänkligheter för revisorn gällande om en utredning resulterar i en fällande 
dom eller ej.61 

3.4. Sammankoppling 

Utgångspunkten för vår studie är att diskutera anmälningspliktens användning bland svenska 
revisorer. Inom ramen för detta vill vi granska vilka typer av felaktigheter som kan ligga till 
grund för anmälningar. Avslutningsvis vill vi analysera bakgrunden till revisorns agerande 
gällande anmälningsskyldigheten. För att få insikt i ämnet har vi på ett övergripande sätt valt 
att redogöra för den lagstiftning samt rekommendationer som finns för revisorer på området. 
För att ytterligare skapa insikt inom ämnet redogör vi i nästa kapitel för de teorier som ligger 
till grund för studien. 

 

                                                 

60 Bilaga 1 - Misstanketrappan, 131 
61 Ekobrottsmyndigheten. Revisorers åtgärder vid misstanke om brott, 8-9. 
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4. TEORI 

I teoridelen ämnar vi skildra de teorier studien är uppbyggd på och som vi anser kunna 
förklara revisorns arbete med anmälningsplikt och relation till kunder. Vi presenterar här 
relationsteori, agentteori, kommunikationsteori, beslutsteori, samt teori gällande etik och 
moral. Teoriavsnittet avslutas med en sammankoppling för att ge en övergripande bild av 
det kapitlet ämnat redogöra för.  

 

4.1. Relationsteori 

Teorier om relationer ur ett företagsekonomiskt perspektiv härstammar från den senaste tidens 
forskning där fokus har legat på att belysa vikten att bygga samt utveckla relationer till 
kunder.62 Det finns studier som indikerar att det viktiga i själva utvecklandet av relationer är 
nivån på engagemang som den ena parten känner i en relation. Denna engagemangsnivå 
representerar relationens styrka och parternas avsikt att stanna kvar i relationen. Med detta 
menas att ju högre engagemangsnivån är, desto mindre risk för att någon av parterna frivilligt 
önskar avsluta relationen.63 Själva valet att frivilligt avsluta en relation påverkas i sin tur av 
faktorer som nivån av kundnöjdhet, kvaliteten av andra alternativ samt storleken av 
investeringen i relationen. Eftersom fokus oftast är på den som ska utföra själva tjänsten och 
inte företaget i sig, kan nivån av kundnöjdhet påverkas av den nivå av engagemang som 
kunden upplever att denne får av leverantören av tjänsten, exempelvis revisorn. Även om 
kunden kanske inte är nöjd med tjänstens utförande, kan denne välja att stanna kvar i en 
relation tack vare den lojalitet som bildas genom ett långvarigt samarbete. Kundnöjdhet kan 
förutom lojalitet även påverkas av ytterligare två saker, nämligen förtroende samt sociala 
band inom relationen. Förtroende är en av grundstenarna för att en relation överhuvudtaget 
ska uppstå och det handlar om kundens förtroende för tjänsteleverantören, att denne kommer 
att fullfölja sina förpliktelser och utföra tjänsten i enlighet med kundens önskemål. Sociala 
band omfattar aspekten av att en relation mellan parterna kan bli mer personlig och utvecklats 
till en vänskapsrelation genom åren, vilket gör att parterna stannar kvar i relationen trots att 
det kan finnas bättre alternativ. Kvaliteten av andra alternativ handlar om kundens möjligheter 
att byta tjänsteleverantör och kunna jämföra dessa olika leverantörer mot varandra samt 
verkligen ta steget att övervinna de sociala barriärerna i form av lojalitet och personliga band. 
Storleken av investeringen i relationen kan också vara en faktor till att stanna kvar i en 
relation på grund av uppstartskostnader som uppstår när en kund börjar om med en ny 
tjänsteleverantör. Den nuvarande tjänsteleverantören har kunskap om kunden och har 
erfarenhet samt vana medan den nye leverantören måste få tid att tillgodogöra sig dessa 
saker.64 

                                                 

62 Grönroos, Christian. “From Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a paradigm shift in 
marketing.” Management decision vol 32, nr 2, 1994, 4. 
63 Hocutt, Mary Ann. “Relationship dissolution model: antecedents of relationship commitment and the 
likelihood of dissolving a relationship.” International Journal of Service Industry Management, vol  9, no 2, 
1998, 189. 
64 Ibid., 190-193. 
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Vi anser att dessa ovanstående faktorer kan ha en viss inverkan på revisorns beslutsfattande, 
eftersom revisorer precis som andra tjänsteleverantörer önskar etablera långsiktiga 
kundrelationer och värna om sin kundstock. Med detta menar vi att faktorer som kan uppstå 
av ett långvarigt samarbete som exempelvis lojalitet och vänskap kan skapa ett etiskt dilemma 
för revisorn. Själva dilemmat består av dessa faktorers inverkan på revisorns inställning till ett 
visst agerande, exempelvis agerande enligt anmälningsplikten.  

Kundrelationen i sig sägs bestå av två slags band, relationsspecifika band samt psykologiska 
band. Ett band är ett förhållande när en individ erhåller ett värde av interaktionen med andra 
individer. Dessa band är baserade på självständighet och kan vara starka eller svaga. Tidigare 
studier inom detta område har visat att ju längre en relation har pågått, desto mindre risk löper 
den att ta slut. Som tidigare nämnts kan relationsspecifika band återspegla de sociala 
barriärerna som kunden måste överkomma för att ett byte av en revisor ska ske. Det handlar 
om hur kunden uppfattar värdet av att ingå i en viss relation, värdet av tjänsten sett ur kundens 
perspektiv. Psykologiska band handlar däremot om den bild som kunden skapar själv om 
tjänsteleverantören utifrån kundens egna värderingar och preferenser. Dessa band sägs mildra 
effekten om behovet att byta revisor uppstår samtidigt som dessa bidrar till att relationen 
mellan revisorn och dennes kund växer och kan bli starkare.65 Vi anser att dessa band inom 
relationen mellan revisorn och kunden ska tas i beaktande vid studerandet av relationen som 
helhet och dess påverkan på revisorns beteende i dennes beslutsfattande. 

Tjänster som revisorn tillhandahåller sina kunder ingår i den rad av tjänster som kännetecknas 
av att vara orörbara, det vill säga att dem inte går att ta på. Det som utmärker sådana orörbara 
tjänster är att dessa är väldigt individuella, svåra att utvärdera samt jämföra även under 
konsumtionen i jämförelse med andra mer påtagliga tjänster samt fysiska varor. Dessa tjänster 
involverar en hög grad av personlig kontakt med kunderna för att uppnå ett tillfredsställande 
resultat. För att kunna uppnå en hög nivå gällande resultatet av tjänsten krävs det att det 
förekommer en effektiv kommunikation mellan parterna.66 En effektiv kommunikation 
hjälper att etablera det som uppfattas av kunden som en högre nivå på engagemang vid 
utförande av tjänster och stärka relationen på sikt. Nedanstående figur redogör för sambandet 
mellan kommunikationseffektiviteten samt relationen och dess engagemangsnivå. Relationen 
och dess engagemang påverkas av faktorer som förtroende, kommunikation, samt funktionell 
och teknisk kvalitet. Funktionell kvalitet handlar om kundens uppfattning om hur tjänsten 
levereras medan teknisk kvalitet omfattar själva tjänsten, vad det är som är gjort. Dessa delar 
tillsammans skapar en helhetsbild av tjänstens utförande samt kvalitet. Förtroende är en annan 
faktor som tillsammans med tjänstens kvalitet sett ur kundens perspektiv har påverkan på 
engagemanget samt på relationen i sig. Modellen bygger på resonemanget att 
kommunikationseffektivitet har en betydande inverkan på tjänstens utförande och dess 
kvalitet samt kundens förtroende. Relationsengagemang ses vara själva kärnan i relationen 
mellan en kund och dennes tjänsteleverantör.67  

 

                                                 

65 Kuenzel, Sven and Ewa Krolikowska. “Psychological bonds and their impact on behavioural loyalty in 
auditor-client relationships.” Managerial Auditing Journal, vol 23, no 4, 2008, 329-331. 
66 Patterson, Paul and Neeru Sharma. “The impact of communication effectiveness and service quality on 
relationship commitment in consumer, professional services.” The Journal of Services Marketing, vol 13, no 2, 
1999, 152.   
67 Ibid., 155-159.   
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Figur 4:1: Modifierad modell över faktorer som påverkar relationen.68 

Vi avser att ta med oss relationsteori samt ovanstående aspekter vidare i uppsatsen för att visa 
på relationen mellan revisorn och kunden. Vi vill undersöka varför relationen ser ut som den 
gör och om det sker förändringar i relationen över tid.  

4.2. Agentteori 

Agentteori är till stor del baserad på ekonomisk teori och redogör för en relation mellan en 
principal och en agent. Denna relation utgår inte alltid naturligt från samma motiv och 
preferenser, vilket kan leda till en viss konflikt principal och agent emellan.69  

Det finns olika utvecklade modeller för att förklara agentteori och den lättaste modellen 
utgörs av en principal och en agent. Principalens uppgift är att tillhandahålla kapital, stå för 
riskerna samt att skapa motiv. Agentens roll är att ha fokus på att ta beslut å principalens 
vägnar men också till viss del stå för de eventuella risker som uppkommer. Dock ska det 
tilläggas att det i det sistnämnda inte är störst fokus på agenten. I mer utvecklade modeller kan 
det förekomma flertalet principaler och agenter, vilket gör situationen mer komplicerad.70  

 

                                                 

68 Patterson and Sharma. “The impact of communication effectiveness and service quality on relationship 
commitment in consumer, professional services.”, 156.               
69Choo, Freddie and Kim Tan. “An “American dream” theory of corporate executive Fraud.” Accounting forum 
31, 2007, 204.  
70 Lambert Richard. ”Contracting theory and accounting.” Journal of Accounting and Economics 32, 2001, 6. 
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Figur 4:2. Bearbetning av Ijiris resonemang gällande revisorers olika agent och principalförhållanden. 
Vertikala pilar visar på informationsflödet, de icke vertikala pilarna visar på hur de olika parterna påverkar 
varandras agerande.71  

Utifrån det faktum att det finns flera olika former av agentförhållanden, kan det vanligaste 
förhållandet kopplas mellan aktieägare och företagsledning. Det skall dock betonas att ett 
företag givetvis ingår kontrakt med ett flertal andra parter såsom leverantörer, kreditgivare, 
kunder, anställda samt stat och kommun, och i alla dessa förhållanden uppstår 
agentkostnader.72 Det som är intressant för vår studie är förhållandet mellan revisorn och 
dennes kunder.  

Den kostnad som uppkommer i användandet av agentteori, i och med att principalens och 
agentens intressen inte alltid sammanstrålar, kopplas till en viss relation mellan agenten och 
principalen. Detta då det är av stor vikt att dessa emellan har en bra kommunikation gällande 
förtroende till varandra samt den del av relationen som omfattar förpliktelser gentemot 
varandra. Dock görs antaganden att om agenten anses vara opportunistisk, och därmed vill 
följa sina egenintressen, kommer detta i motsättningar med de intressen som principalen har. 
Detta kan omfatta t.ex. ett säkerställande av bedrägeri.73 Undersökningar som omfattar 
revision har i hög grad fokus på revisorer och revision med agentteori som utgångsläge.74 

Vi vill använda agentteori i studien för att länka samman revisorn och kunden och se 
relationen mellan de olika parterna, detta genom att relatera principalfunktionen till revisorn å 
revisionsbyråns vägnar och agentfunktionen till kunden. 

                                                 

71 Ijiri, Yuji. “Theory of accounting measurement” American accounting association. Sarasota, 1975. 
72 Jensen, Michael and William  Meckling. “Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and 
ownership structure” Journal of financial economics, vol 3, issue 4, 1976, 6-8. 
73 Choo and Tan. “An “American dream” theory of corporate executive Fraud.”, 205. 
74 Öhman, Peter. Revisorers perspektiv på revision – En fråga om att följa upptrampade stigar. Luleå: 
Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap, 2004, 17.  
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4.3. Kommunikationsteori 

Kommunikationsteori kan förklaras med hjälp av flera olika modeller som visar hur 
kommunikationsprocessen går till och vilka delar den består av. Vi väljer att utgå från 
nedanstående modell för att förklara grunderna i kommunikationsteori.  

 

 

Figur 4:3. En översikt över delarna i en kommunikationsprocess.75  

 

Kommunikation kan definieras som ett slags mänskligt beteende samt agerande för att 
överföra ett budskap till en mottagare så att mottagaren tillgodogör sig och kan förstå 
budskapet.76 Kommunikation involverar alltid minst två aktörer, en sändare och en mottagare, 
som kommunicerar med varandra via meddelanden. Om ett meddelande inte når mottagaren, 
finns det ingen kommunikation. Själva kommunikationsprocessen går till på följande sätt: en 
sändare skickar ett meddelande till mottagaren som tar emot detta och sänder sitt svar i form 
av respons till sändaren. Sändaren tar emot denna respons i form av feedback och kan svara 
på detta genom att i sin tur skicka ett till meddelande till mottagaren.77 Varje meddelande 
kodas av sändaren för att bli avkodat av mottagaren, syftet med kodningen är att kunna 
kontrollera kommunikationen mellan parterna och minska riskerna för missförstånd. På detta 
sätt blir kommunikationskedjan sluten och vi får en pågående process, precis som i modellen 
ovan. Denna process kan även påverkas av det så kallade bruset som finns i mitten av 
modellen. Detta brus kan störa själva kommunikationsprocessen och göra så att parterna kan 
missuppfatta varandra på olika sätt samt göra kommunikationen mindre effektiv.78  

                                                 

75 Kotler, Phillip, Veronica Wong, John Saunders and Gary Armstrong. Principles of marketing. 5th edition, 
Harlow: Pearson Education Limited, 2005, 729.   
76 Andersen, Houman Poul. “Relationship development and marketing communication: an integrative model.” 
Journal of Business & Industrial Marketing, vol 16, no 3, 2001, 168.  
77 Garside, Sandra and Brian Kleiner. “Effective one to one communication skills.” Industrial and Commercial 
Training, vol 23, no 7, 1991, 24.  
78 Polonsky Michael and David Waller. “Multiple senders and receivers: a business communication model.” 
Corporate Communications: An International Journal, vol 3, no 3, 1998, 83.  
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Vi anser att revisorns relation till kunden till stor del präglas av en kommunikationsprocess 
som sker mellan parterna. I denna process kan både kunden samt revisorn vara sändare 
respektive mottagare. Vi menar på att denna relation består av en tvåvägskommunikation där 
bägge parterna kan förmedla budskap till varandra. Kodningen kan bestå av allt från skrivna 
ord, bilder samt sagda ord. Avkodningen sker när kunden eller revisorn mottar budskapet och 
tolkar denna enligt sin uppfattning. Vi anser att bruset till en viss del kan bestå av revisorns 
juridisk-verbala ordförråd samt kundernas branschspecifika ordförråd. På grund av skillnader 
i kunskap om de olika områdena kan missuppfattningar och mindre fel uppstå i samband med 
förmedlandet av budskapet. Bruset kan även utgöras av externa faktorer som skapar en brist i 
kommunikationen. Sådana faktorer kan exempelvis vara övriga intressenter som Skatteverket, 
kundens leverantörer eller långivare som för med sig en annan bild av verkligheten än vad 
kunden har av sin verksamhet, vilket gör att revisorn erhåller olika versioner av den rådande 
situationen i företaget i fråga. Det kan även handla om samarbetssvårigheter när kunden inte 
förefaller vara tillmötesgående för revisorn eller när revisorn har svårt för att etablera en klar 
kommunikation med sina medarbetare samt kollegor. Allt detta kan reducera effektiviteten i 
kommunikationen mellan revisorn och dennes kund. Vi anser att en bra grund för en 
ömsesidig samt givande kundrelation bör utgöras av en effektiv kommunikation mellan 
parterna. 

Även om det kan finnas flera aspekter av kommunikation, finns det tre huvudspår i form av 
förmågan att lyssna, den verbala kommunikationen samt den icke verbala kommunikationen. 
Att ha en förmåga att lyssna är en viktig del av kommunikationen eftersom det måste finnas 
utrymme för att lyssna på den andra parten för att kunna ge någon form av respons och 
feedback tillbaka. Den verbala kommunikationen handlar om hur individer väljer att uttrycka 
sig i ord och vilken betydelse deras val av ord får för kommunikationen med den andra parten, 
hur väl kommer mottagaren att uppfatta det sändaren egentligen menar. En annan viktig del 
av kommunikationen är den icke verbala kommunikationen som handlar om hur parterna 
uppträder mot varandra vid kontakt i det verkliga livet. Det kan röra sig om faktorer som 
ögonkontakt, kroppsspråk, ansiktsuttryck och dylikt.79 Dessa faktorer kan avslöja hur den ene 
parten känner sig i kommunikationen, exempelvis upprörd, obekväm, avslappnad, ilsken, glad 
eller bekymrad. Dessa avslöjanden kan ge den andre parten ett rejält övertag i exempelvis 
sådana situationer som förhandlingar och i avtals ingående. 

Enligt studier finns det indikationer på att revisorer borde bli bättre på att kommunicera. 
Revisorer bör utveckla sin förmåga att lyssna på deras kunder och kunna förklara saker för 
dem på ett enklare språk utan juridiska samt redovisningsspecialiteter. Revisorer bör sträva 
efter att tillföra något värdeskapande till sina kunder och inte bara agera som en granskare och 
paragrafryttare.80  

                                                 

79 Garside and Kleiner, “Effective one to one communication skills.”, 25-27. 
80 Smith, Gene. “Communication skills are critical for internal auditors.” Managerial Auditing Journal, vol 20, 
no 5, 2005, 518. 
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Vi anser att kommunikation omfattar en stor del av revisorns dagliga arbete. Kommunikation 
ingår i utförandet av revisionsuppdrag genom kundkontakter, kontakt med myndigheter, andra 
intressenter samt egna kollegor på revisionsbyrån. Revisorerna bör uppnå en hög grad av 
kommunikation och kunna uttrycka sig tydligt i både tal och skrift för att minska risken för 
missförstånd. För att kunna uppnå den önskade nivån i kommunikationsprocessen måste 
revisorerna utbildas och bli bättre på att förmedla sina intentioner, så att dessa uppfattas rätt 
av deras kunder. Om information inte når fram eller missuppfattas i förmedlingsprocessen, 
kan detta ge upphov till att det uppstår en spricka i relationen mellan revisorn och kunden. 
Detta kan i sin tur skada kundrelationen på sikt och missgynna revisionsbyrån på grund av en 
eventuell förlust av kunden i framtiden. Det är därför viktigt för revisorn att utveckla nivån på 
dennes kommunikation med kunden för att etablera en klar och gynnande kontakt samt 
relation för bägge parterna. 

Vi avser dels att använda kommunikationsteori i vår studie för att studera vilken betydelse 
kommunikationen har i revisorns arbete. Avsikten är att se hur kommunikationen fungerar i 
praktiken mellan revisorn och kunden.  En annan aspekt är att få insikt i vilka skäl som kan 
anses försämra kommunikationen ur ett revisorsperspektiv samt vilka grunder som kan 
föreligga för den interna kommunikationen funktion mellan revisorer och deras kollegor.  Vi 
uppfattar kommunikationen som en viktig del av kundrelationen och vill få insikt i 
revisorernas inställning till detta eftersom kommunikationen i sig kan ha en påverkan på 
kundrelationen.  

4.4. Beslutsteori 
 
4.4.1. Allmänt om beslutsfattande 

När beslut ska tas baseras de i regel på olika grunder beroende på situation och tillfälle. För 
att det överhuvudtaget ska finnas en situation där beslut ska tas måste det finnas flera 
valmöjligheter. Hur en situation för beslut ska behandlas av en beslutfattare kan skildras som 
ett förlopp där olika möjligheter bedöms och jämförs. Det är mer eller mindre rimligt för 
beslutsfattare att använda sig av ålagda förfaranden när beslut skall tas. Hittills har lite fokus 
varit på empiriska undersökningar som visar på hur vissa kännetecken gällande 
beslutstagande är sammankopplade till föreskrivna beslutsprocesser. I de undersökningar som 
gjorts inom området har det varit komplicerat att inkludera hur en beslutsfattares föreskrivna 
regler är influerade av faktorer kopplade till själva beslutet. Inom ramen för detta inkluderas 
bland annat återkoppling gällande prestationsförmågan samt relation till externa intressenter. 
De ökade transaktionsrelaterade besluten kan ha en negativ inverkan på varaktigheten och 
kontinuiteten mellan de parter som är involverade. Vid beslutsfattande finns det därmed flera 
aspekter att utgå ifrån.81 Forskning pekar på att beslutsfattare använder sin intuition i vissa 
sammanhang istället för att basera sina beslut på systematisk analys. Denna intuition kan 
kategoriseras utifrån sex skilda sätt; 

                                                 

81 Sutcliffe, Kathleen and Gerry McNamara. “Controlling decision-making practice in organizations.” 
Organizations Science, vol 12, no 4, 2001, 486. 
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Figur 4:4. Översikt av kategoriseringen gällande olika former av intuition.82 

Kategoriseringen av de sex skilda sätten att se på intuition resulterar i att det är komplicerat 
att dra slutsatser av intuitionens relevans då beslut skall tas. Dock spelar intuitionen en 
avgörande roll när det saknas upplysningar om olika alternativs detaljer.83 Det är viktigt att 
poängtera att beslutsfattande i praktiken inte handlar om ett individuellt val, det är flera andra 
aspekter som spelar in i ett beslut såsom miljö, situation och tillfälle.84  

4.4.2. Beslutsprocessen 

Beslutsprocessen i sig omfattar ett flertal olika steg vilket kan visas i ett antal olika modeller 
beroende på bransch och situation.  Det centrala i alla modeller är den flerstegsproblematik 
som beslutsprocessen innebär. 

 

Figur 4:5. Modell över beslutsprocessen.85  

                                                 

82 Behling, Orlando and Norman Eckel. ”Making sense out of intuition.”Academy of management executive, vol 
5, no 1, 1991,  47-50. 
83 Ibid., 53. 
84 Sutcliffe and McNamara, “Controlling decision-making practice in organizations.”, 499. 
85 Blocher, Edward, David Stout, Gary Cokins and Kung H Chen. Cost management. New York: McGraw-
Hill/Irwin, 2008, 317.  
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Studier visar på att beslutsprocessen i sig är komplex i sitt slag i och med de olika möjligheter 
och alternativ som utvärderas. Ju fler möjligheter och alternativ en beslutsfattare har att välja 
på, desto mer djupgående arbete och analys kring processen krävs. En beslutsfattare som har 
ett fåtal alternativ baserar i regel istället sitt beslut på sin intuition. Beslutstagande baserat på 
intuition för ofta med sig en osäkerhet i korrektheten i beslutet och resulterar oftast i 
underhaltigare beslut. Ett beslut baserat på systematiska analyser ökar frekvensen av 
lönsamma beslut, även fast värderingen kan vara kostsam rent ekonomiskt.86  

Vi menar på att en viktig aspekt vid beslutstagande är vilken miljö eller kontext beslutsfattare 
befinner sig i. Om det infinner sig en osäkerhet i beslutsmiljön kan dåliga beslut tas, detta kan 
reduceras genom att erhålla ytterligare information gällande det beslut som ska tas men även 
genom att fokusera ytterligare i steg två i beslutsprocessmodellen, det vill säga genom att 
specificera beslutskriterier och utse förslag på beslutsvägar. Genom att erhålla mer 
information ökar det även kostnaderna för beslutet vilket är en negativ aspekt med att 
utveckla steg två i beslutsprocessmodellen.  

Det finns vissa metoder för att beräkna värdet av insamlade fakta och en metod är att beräkna 
förväntad avkastning av ett beslut med beaktande av kostnaden för att minska osäkerheten. 
Denna metod kallas Expected Value of Perfect Information (EVPI) och beräknas på följande 
sätt:  

EVPI = Förväntad avkastning under risk - Förväntad avkastning under säkerhet.87 

Vi tar med oss beslutsteori i studien för att kunna utvärdera om revisorn använder sig av 
någon specifik beslutsmodell i själva beslutsprocessen. Beslutsfattande är en del av en 
revisors vardag och det kan vara mer eller mindre komplicerat för en revisor att ha full 
kännedom om vilka grunder ett beslut ska tas på.   

                                                 

86 Nutt, Paul. ”How decision makers evaluate alternatives and the influence of complexity.” Management 
Science, vol 44, no 8, 1998, 1148-1149. 
87 Herath Hemantha and Chan Park. “Real options valuation and its relationship to Bayesian decision- making 
methods.” The engineering economist, vol 46, no 1,2001, 7-10.    
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4.5. Etik och moral inom revisorsbranschen 

Etik och moral inom revisorsbranschen är en viktig del att beakta vid studierna kring 
revisorernas spelregler i form av olika lagar, seder samt rekommendationer. Revisorer precis 
som advokater fungerar som rådgivare för sina kunder och är en central yrkesgrupp när det 
talas om ekonomisk brottslighet. En revisor kan både understödja ett ekonomiskt brott precis 
som denne kan förebygga samt förhindra att brottet sker. Reglerna för yrkesetiken för 
revisorer har därför en viktig roll och det finns indikationer på att dessa borde skärpas 
ytterligare.88 Revisionsbranschens yrkesetiska regler och olika rekommendationer utgivna av 
FAR SRS samt andra organisationer inom revisionsbranschen har en sak gemensamt. Alla 
dessa regler och rekommendationer tar sikte och fokuserar mest på en revisors förhållande till 
kunden samt till revisorns kollegor. Det finns inga andra detaljerade regler om hur revisorn 
ska förhålla sig till andra intressenter utan fokus ligger på uppdragsgivaren, själva kunden. 
Det finns exempelvis inga regler om att revisorn ska fungera som en slags förlängd arm för 
intressenter som Skatteverket och tillgodose deras intressen vid utföranden av sitt 
revisionsuppdrag. Revisorn ska istället följa egna regler som lagstiftning samt god 
redovisningssed och god yrkessed tillhandahåller. Revisorns arbete ska präglas av dennes 
självständighet och objektivitet och revisorn ska uppträda så att dennes oberoende till kunden 
inte ska kunna ifrågasättas.89   

Vi anser att etik och moral till en viss del kan återspeglas i de olika rekommendationer som 
branschorganisationer som exempelvis FAR SRS tillhandahåller. Vi menar även på att en stor 
del av etiken som ligger till grund för revisorernas beslut, skapas och utvecklas av revisorerna 
själva på individnivå.  

 

                                                 

88Rosenberg, G. Rådgivarna och etiken – hur blev det 20 år senare. Korsell, L. Perspektiv på ekobrottsligheten. 
BRÅ-rapport 2000:10. Stockholm: Brottsförebyggande rådet, 2000, 53. 
89 Ibid., 58-61. 
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Begreppet etik består av två sorters etik, pliktetik och omsorgsetik. Pliktetik handlar om att 
etiken i sig byggs på att det finns olika regler, lagar, normer samt principer som ska finnas 
tillhands vid en individs beslutsfattande och handlande. Pliktetiken kan bäst beskrivas med 
hjälp av egenskaper som opersonlighet, objektivitet samt ett individualistiskt självstyre som 
praktiseras på bekostnad av andra egenskaper som samtillhörighet, subjektivitet samt känslor. 
Inom pliktetiken används lagar och normer som grund för beslut och själva beslutstagandet 
sker formellt och utifrån den beslutsfattande individens synpunkt. Omsorgsetik baseras på 
andra saker än pliktetik, nämligen omsorg, omtanke, ett strävande efter fortsatt samarbete, 
ansvar, uppoffring samt en strävan efter att undvika att skada andra. Detta innebär att 
individen ska försöka sätta andra i första hand och agera utan att rubba den egna etiska 
ställningen. Det handlar även om att förstå andra individers agerande samt deras speciella 
omständigheter. Förmågan att förstå vad andra individer behöver och försöka tillgodose dessa 
behov återspeglar omsorgsetiken väl. Perspektivet inom omsorgsetiken hjälper individen att 
se vissa situationer på olika sätt och utveckla olika alternativa lösningar på problemen än bara 
strikta, formella lösningar från lagboken som tillhandhålls utav pliktetiken.90 Själva 
revisionsverksamheten som process kan ses vara omgiven av en övergripande etisk konflikt. 
Denna konflikt uppstår mellan revisorn och dennes kund eftersom kunden anställer revisorn 
och betalar denne för det arbete revisorn utför samtidigt som revisorn måste utföra sitt arbete 
objektivt.91  

Objektiviteten innebär att revisorn ska leverera den riktiga informationen till kundens övriga 
intressenter samt samhället i allmänhet och inte låta sig påverkas av kunden ifråga. 
Objektiviteten innebär även att revisorn bör följa pliktetiken och tillämpa den som grund vid 
beslut. Vi anser att det kan finnas andra faktorer som kan påverka revisorns agerande i 
omsorgsetikens riktning, nämligen en revisorns önskan att behålla kunden, vikten av en 
långvarig relation mellan parterna, revisorns beroende av kunden samt andra faktorer som kan 
äventyra revisorns oberoende och dennes beslut. Med detta vill vi ha sagt att en revisor inte 
alltid grundar sina beslut enbart på lagstiftning och redovisningsnormer utan ibland spelar den 
mänskliga faktorn en roll och vikten av kundrelationer framhävs i situationer av dessa slag.  

Vi uppfattar moral som ett individuellt begrepp som inte kan styras eftersom det är något som 
varje enskild individ besitter och utvecklar efter sin egen förmåga. Moral är förmågan att 
kunna tänka i begrepp som rätt och fel, gott och ont och förstå begreppens innebörd samt dess 
konsekvenser. Vi anser att moral är någonting som kan influeras av en individs personliga 
värderingar.  

Det finns flera studier som visar att en individs personliga värderingar kan påverka dennes 
yrkesmässiga utförande.92 Med detta menar vi att en individs personliga uppfattning av etik 
och moral färgar dennes etiska förhållningssätt i själva yrket. 

 

                                                 

90 Reiter, Sara. “The ethics of care and new paradigms for accounting practice.” Accounting, Auditing & 
Accountability Journal, vol 10, no 3, 1997, 300 – 303. 
91 Ibid., 307. 
92 Shafer, William, Alice Ketchand and Roselyn Morris. “Effects of personal values on auditors' ethical 
decisions.“ Accounting, Auditing & Accountability Journal, vol 14, no 3, 2001, 255-256. 
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Inom forskningen om problematiken kring moral finns det en modell som syftar till att ge en 
större förståelse till moraliska aktiviteter. Denna modell består av fyra komponenter, vilka 
förklarar utvecklingen av individuell moral genom olika processer och beteenden.93  

Tabell 4:1. De fyra faserna är påverkade av varandra, en individ måste gå genom samtliga faser för att uppnå 
ett moraliskt beteende94  

Komponent: Innebörd: 
Moralkänslighet Innebär en tolkning av situationen, förmågan 

att kunna förstå hur ens agerande kommer att 
påverka andra.  Detta inkluderar en förmåga 
att tolka andra människors reaktioner och 
känslor samt kunna se saker från andra 
individers perspektiv. 

Moraliskt bedömande Denna fas handlar om att kunna bedöma när 
ens handlande är rätt eller fel, sett ur en 
moralisk synpunkt. Det handlar om att sätta 
moralen över andra överväganden vid 
skapandet och följa ett tillvägagångssätt i en 
speciell situation. 

Moralisk motivation Innebär att individen prioriterar moraliska 
värderingar framför andra konkurrerande 
värderingar. Individen engagerar sig för det 
moraliska tillvägagångssättet och tar ansvar 
för dess följder istället för att prioritera andra 
värderingar som inte faller inom moralen. 

Moralisk karaktär Denna fas handlar om att individen ska ha 
mod, envishet, kunna komma över 
distraktioner. Allt detta för att kunna utföra 
en moralisk handling. 

Tabellen visar att moral och moraliskt beteende utvecklas individuellt och detta stödjer vårt 
resonemang om att revisorer är olika individer som kan ha olika preferenser och grunder i sitt 
arbete. Dessa individspecifika grunder i form av etik och moral bortom den yrkesetik som 
förekommer inom revisionsbranschen bör tas i beaktande vid studerandet av revisorns 
agerande gällande anmälningsplikten. Vi tar med oss teori kring etik och moral för att se på 
dess betydelse för revisorer i deras bedömning gällande anmälningsskyldigheten.  

 

                                                 

93 Chan, Samuel and Philomena Leung. “The effects of accounting students’ ethical reasoning and personal 
factors on their ethical sensitivity.” Managerial Auditing Journal, vol 21, no 4, 2006, 437 – 438.  
94 Ibid., 438 – 439. 
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4.6. Sammankoppling 

I detta kapitel har vi presenterat de teorier och ställningstaganden vi har som utgångspunkt i 
vår studie. Grunden för det fortsatta arbetet med studien utgår från relationsteori, agentteori, 
kommunikationsteori, beslutsteori samt teori gällande etik och moral vilka vi haft som bas i 
arbetet med intervjumanualen. Relationsteori har vi som grund för att undersöka varför 
relationen ser ut som den gör och om det sker förändringar i relationen över tid samt vad som 
påverkar dessa förändringar. Agentteori ligger till grund för att undersöka förhållandet mellan 
revisionsbyrån och revisorn samt revisorn och dennes kunder. Kommunikationsteori har vi 
som utgångspunkt för att studera kommunikationens betydelse för revisorn och dennes arbete. 
Avsikten är att se hur kommunikationen fungerar mellan revisorn och kunden. Avsikten är att 
se hur kommunikationen fungerar mellan revisorn och kunden. Beslutsteori har vi som grund 
för att kunna utvärdera hur revisorer tar beslut i det dagliga arbetet med revision. Teori 
gällande etik och moral har vi som utgångspunkt för att se på dess betydelse för revisorer i 
deras bedömning gällande anmälningsskyldigheten. Ovanstående teorier i kombination med 
lagstiftning samt rekommendationer som finns på området kommer vara i fokus i den analys 
vi kommer att presentera och redogöra för. Vi kommer under arbetets gång söka oss tillbaka 
till teorierna för att kunna förbinda studien med den problemformulering och det syfte studien 
har som utgångspunkt.  

Problemformulering: Vilka faktorer är avgörande när en revisor väljer att tillämpa 
anmälningsplikten?  

Huvudsyftet med vår studie är att diskutera anmälningspliktens användning bland svenska 
revisorer. Inom ramen för detta vill vi granska vilka typer av felaktigheter som kan ligga till 
grund för anmälningar. Avslutningsvis vill vi analysera bakgrunden till revisorns agerande 
gällande anmälningsskyldigheten. 
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5. PRAKTISK METOD 

Detta kapitel beskriver de val vi gjort av praktiska utgångspunkter. Kapitlet presenterar 
även en redogörelse för det tillvägagångssätt av genomförandet själva studien utgått ifrån. 
Vi inleder med en beskrivning gällande val av metod för att sedan följa upp med kritik mot 
metodvalet. Vidare redogörs för urval av access samt en praktisk modell. Intervjumanualen 
presenteras sedan och åtföljs av urval av respondenter genomförande av intervjuer, 
datainsamling samt databearbetning. Kapitlet avslutas med kritik mot primära källor samt 
en utvärdering av intervjutillfällena och slutligen våra reflektioner gällande intervjuerna.  

 

5.1. Metodval 

I studien arbetade vi utifrån kvalitativa förutsättningar med målet att erhålla en stor bredd av 
det empiriska materialet för att få kännedom om förutsättningarna för anmälningsplikten för 
revisorer samt se vilka faktorer som påverkar de beslut som tas gällande anmälningsplikten.  
Vid användandet av en kvalitativ metod är utgångspunkten ett förstående syfte och inte att ha 
fokus på att undersöka om information kan anses vara allmänna realiteter. En av grundpelarna 
att uppfylla vid en kvalitativ undersökning är att genom att söka efter information, få en mer 
djupgående uppfattning av det som kan anses som det fundamentala problemet men även att 
få en fullständighet gällande det som undersöks.95  
 
Vi ansåg att studiens syfte samt problemformulering krävde en djupare undersökningsmetod 
där vi hade chans att identifiera och förstå vad som ligger bakom faktorerna rörande 
tillämpningen av anmälningsplikten och revisorernas inställning till denna. Svar på dessa 
frågor kan fås bäst genom en kvalitativ studie i form av kvalitativa intervjuer med revisorer. 
Vi kände att endast enligt denna metod kunde vi erhålla den bredd samt det djup vi behövde i 
ämnet, för att kunna dra egna slutsatser i studien. Detta eftersom studien till stor del bygger på 
att få en förståelse för vilka förutsättningar samt inställningar det är som gäller för 
anmälningsplikten och dess användning samt problematik bland revisorer.  
 
Avsikten med en kvalitativ intervju är att förvärva insikt om respondenten och dennes 
karaktärsdrag och åsikter.96 Det finns olika typer av kvalitativa intervjuer och vi valde att 
använda oss av semistrukturerade intervjuer, vilket innebar att vi arbetade utifrån en 
intervjumanual som skapades av oss innan intervjutillfällena. I en semistrukturerad intervju 
behöver inte frågorna tas upp i exakt den ordning som de är skrivna och även andra frågor kan 
tas upp som inte står skrivna.97 Vi ansåg att detta tillvägagångssätt gav respondenterna en 
större möjlighet att uttala sig fritt om de olika frågorna genom hela intervjun. Allt eftersom 
intervjuerna fortlöpte, valde vi att ställa följdfrågor då det ansågs passande.  

                                                 

95 Holme och Solvang, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, 14. 
96 Patel och Davidsson, Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, 78. 
97 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 363. 
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Vi ville härmed skapa en diskussion där respondenten själv fick möjligheten att beskriva och 
redogöra för vad denne kände, upplevde och ansåg om de olika frågeställningarna under 
intervjun. Genom att vi hade en så pass odefinierbar samt öppen frågeställning, kändes det 
naturligt för oss att låta den intervjuade tala fritt i den omfattning som denne önskade, allt 
detta för att ge oss tillgång till relevant information till studien.  
 
Vi ansåg inte att vi hade fått bättre resultat samt tillgång till information i studien genom att 
ha helt strukturerade intervjuer eftersom vi ansåg att svarsbegränsningen inte skulle ge oss 
lika mycket information. Med detta menar vi att denna form av intervjuer kunde ge upphov 
till kortare och mer precisa svar varpå ingen möjlighet till följdfrågor kunde utövas och 
därmed skulle vi missa mycket av den relevanta informationen för studien. Att genomföra en 
helt öppen intervju kändes inte heller genomförbart, eftersom vi ansåg att risken var alldeles 
för stor att vi skulle missa väsentliga områden under intervjun och fokus från studien och 
problemställningen skulle försvinna. Samtidigt kände vi att vi ville ha någon form av stöd, ett 
frågeunderlag att utgå ifrån, för att underlätta intervjutillfällena. Detta stöd fann vi i 
intervjumanualen. 
 
Vi valde därmed att genomföra semistrukturerade intervjuer för att denna typ av intervjuer ger 
enligt vår mening den bästa accessen till insamlingen av empirin till studien.  

5.2. Kritik mot metodval 

Om vi istället hade valt att genomföra en kvantitativ studie, ansåg vi att vi inte hade fått de 
svar vi fick i och med att vi utförde intervjuer. Med detta menade vi att en enkätundersökning 
hade gett upphov till att ge icke identifierbara svar eller väldigt utelämnade svar. För oss hade 
en enkätundersökning med enbart icke identifierbara svar inte kunnat användas för att söka 
svar på studien. Detta eftersom studien grundades på förståelsen av faktorerna som ligger 
bakom anmälningsplikten, vilken inte kan bildas utifrån enkätsvar utan kräver mer 
djupgående svar som kan erhållas under intervjuer. Samtidigt hade svar med en utelämnande 
karaktär från anonyma revisorer skapat en misstro från oss gällande uppriktigheten, då studien 
kan anses omfatta ett känsligt ämne att beröra.  
 
Vi menar även på att en kvantitativ undersökning inte hade gett oss möjlighet att ställa de 
följdfrågor vi kunde göra i och med intervjuer, och därmed inte gett oss möjligheten att få den 
bredd och information vi erhöll med en kvalitativ undersökning. Alternativet för oss hade 
varit att utföra enkätfrågorna på ett mer övergripande sätt, det vill säga, vi hade fått skriva ut 
de eventuella följdfrågor som vi nu erhöll under intervjuerna. Den problematik vi uppfattar 
med den varianten hade varit att vi redan på förhand hade bestämt hur respondenterna skulle 
tänka i och med att vi styrt frågeformuläret med följdfrågor. Vi ansåg härmed att en 
kvantitativ studie inte kunde skapa nya nyanser då vi enbart hade fått in våra egna tänkbara 
svar. Det skapades heller ingen förståelse för varför respondenter ansåg att vissa faktorer är 
viktigare än andra och vad som låg bakom faktorerna. Därför ansåg vi att en kvantitativ studie 
skulle göra det svårare för oss att frigöra oss från våra eventuellt förutfattade meningar. Vi 
ansåg att studien hade styrts mer av våra egna förutfattade meningar om vi hade genomfört en 
kvantitativ studie. Vi menar därför på att genom vårt val att genomföra en kvalitativ studie 
kunde vi skapa en mer djupare analys av problemställningen.  
 
Vi hade visserligen kunnat genomföra en kombinerad studie, en studie som omfattade både 
intervjuer samt enkätutskick. En sådan studie hade fått med sig både kvalitativa samt 
kvantitativa aspekter kring problemställningen i studien. Men den möjligheten valdes bort av 
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oss eftersom vi inte ansåg detta vara möjligt att praktiskt genomföra med tanke på den tidsfrist 
vi omfattas av samt den arbetsbelastning en studie på denna nivå innehåller. En studie av 
sådan omfattning hade överstigit bägge av dessa gränser och vi hade fått svårt att slutföra den 
på ett tillfredsställande sätt.  

5.3. Access till intervjuerna 

Access handlar om hur forskaren ska få tillgång till den information som denne avser att 
samla in.98 En viktig aspekt för att få access till information är att som forskare bygga upp ett 
förtroende gentemot den intervjuade, vilket bland annat kan göras genom att grundligt 
redogöra för studiens syfte och genom att aktivt lyssna på intervjupersonen.99 Vi hade innan 
varje intervju, klargjort för syftet med studien och även redogjort för den problemformulering 
som studien baserades på. Vi lyssnade aktivt på respondenterna, lät dem tala till punkt och 
ställde följdfrågor i den mån det behövdes. 

Vi ansåg även att access som begrepp innefattade forskarnas egna förväntningar på själva 
accessen, det vill säga förväntningar på tillträdet till informationen, egna funderingar kring 
vilken information som kunde fås genom intervjuerna samt i vilken utsträckning detta skedde. 
Våra förväntningar på accessen var att respondenterna skulle vara tillmötesgående, svara på 
frågorna utifrån intervjumanualen så att vi kunde erhålla nyttig information för att analysera 
studien.  

Då intervjuerna behandlade ämnen som kundrelationer, anmälningsplikt och revisorns 
individuella agerande samt inställning gällande olika områden i dennes yrke, kunde 
intervjuerna anses innehålla en del känsliga frågor. Vi var fullt medvetna om detta och 
försökte därför formulera frågorna så att de inte uppfattades som känsliga av respondenten. 
Dessutom meddelade vi respondenterna innan varje intervju att vi garanterade full 
anonymitet, vilket borde ha påverkat revisorerna att vara mer samarbetsvilliga i de frågor som 
trots våra försök ändå kunde ha uppfattats som känsliga. Enligt detta förfarande ansåg vi att vi 
tog hänsyn till denna känslighetsaspekt och upplevde att frågorna inte uppfattades som 
känsliga av respondenterna. 

Vi ansåg att de intervjuer vi gjorde var innehållsrika och betydelsefulla och gav oss svar ur ett 
revisorsperspektiv på problemställningen. Vi blev genomgående bemötta på ett trevligt sätt, vi 
mötte människor med positiv inställning till intervjuerna och studien. Vi ansåg att våra egna 
förväntningar på accessen hade infriats till stor del eftersom vi fick svar på majoriteten av de 
frågor intervjuerna innehöll. Vi kände att vissa frågor besvarades med viss tvekan vilket 
eventuellt berodde på att några av frågorna var svårformulerade och besvärliga att definiera, 
vilket bekräftades till viss del av de intervjuade. Vi fick inte genomgående raka svar på alla 
frågor från samtliga respondenter, men rent övergripande ansåg vi att vi genomförde 
intervjuerna på ett för oss tillfredsställande sätt och fick därmed en gedigen empirisk grund att 
stå på när vi analyserade studien.  

 

                                                 

98 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 135.. 
99 Ibid., 122. 
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5.4. Praktisk modell 

 

 

 Figur 5.1 Egenkonstruerad modell över studiens praktiska tillvägagångssätt. 

Vi konstruerade en intervjumanual som tog sin grund i de olika teorierna som vi hade samlat 
in. Sedan genomförde vi urvalet och valde ut respondenter till studien, respondenterna 
kontaktades och intervjutillfällena skapades. Intervjuerna genomfördes och bearbetades 
genom transkribering. Utifrån transkriberingarna skapades empirin, vilken sedan tillsammans 
med teorierna låg till grund för analysen. I sista steget arbetade vi fram analysen och kopplade 
ihop den med problemformuleringen och syftet så att vi kunde svara på det.  

5.5. Intervjumanualen 

Syftet med intervjumanualen är att omvandla teorin i studien till åskådliga frågor som sedan 
presenteras i ett frågeformulär. Utgångspunkten för frågeformuläret är att det är väl avvägt 
och konstruerat, detta för att teorierna som presenterats ska kunna kontrolleras i den empiriska 
delen. Det är även av stor vikt att frågeformuläret är väl uppbyggt och bearbetat då det ger 
upphov till en avvägning huruvida trovärdigheten i den information som samlats in är 
tillfredställande eller ej.100 Vi vill nedan redogöra för hur själva utformningen av 
intervjumanualen fortskred. 

En intervjuguide eller som vi i studien valde att kalla den intervjumanual, används både vid 
ostrukturerade samt semistrukturerade intervjuer. Vid semistrukturerade intervjuer består 
intervjumanualen av en slags strukturerad lista över vilka frågeställningar som ska beröras 

                                                 

100 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 122. 
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under själva intervjun.101 Vi insåg att denna lista gav oss en flexibilitet i den form att vi själva 
kunde välja i vilken ordning vi skulle ta upp frågor, vilket underlättade ställandet av 
eventuella följdfrågor. Denna lista gav även utrymme åt respondenterna att själva bygga 
vidare på någon specifik fråga och tala fritt, vilket ledde till ytterligare nyttig information till 
studien.  

Då vi utformade intervjumanualen hade vi hela tiden i åtanke att implementera de teorier och 
lagar som vi i studien utgick ifrån. Vi satt tillsammans och diskuterade igenom vilka frågor vi 
skulle ha med samt hur dessa frågor reflekterade de valda teorierna i studien. Vi ansåg att vi 
hade flera kärnområden att utgå ifrån. Dessa kärnområden var ekonomisk brottslighet, 
lagstiftning, kundrelationen, anmälningsplikt och tystnadsplikt, kommunikation, beslut samt 
etik och moral. Utifrån dessa kärnområden innehållandes olika grundläggande frågor, 
skapades semistrukturerade frågor av oss.102 Allt detta skedde efter en gemensam genomgång 
samt överläggning angående vilka frågor som skulle tas med samt hur dessa skulle 
formuleras. Vi ansåg att vi utifrån intervjumanualen berörde samtliga teorier i studien med 
avsikten att få svar på de utarbetade frågorna. Vi ansåg även att vi anpassade frågorna för att 
de skulle lämpa sig för respondenterna att svara på för att kunna få så användbar information 
som möjligt gällande de teorier vi utgick ifrån. Ett annat syfte med intervjumanualen var att 
den skulle fungera som ett stöd under intervjuerna. 

5.6. Urval av respondenter 

I studien använde vi oss av ett så kallat bekvämlighetsurval. Denna typ av urval valdes 
eftersom vi ansåg att det var det enda sättet för oss eftersom vi skulle intervjua auktoriserade 
och godkända revisorer och saknade de rätta kontakterna i branschen.  

Ett bekvämlighetsurval i sig är en ganska vanlig och praktisk metod som används för att få 
fram ett strategiskt urval. Detta innebär att forskaren tar vad denne råkar finna, söker saker i 
sin närhet och gör på det sättet bekvämt för sig. Forskaren påverkar sin studie genom att 
använda sig av undersökningsobjekt som denne själv anser passar in i studien.103 Detta 
förfarande resulterade i att vissa individer med specifika egenskaper valdes ut och därmed inte 
kunde representera andra individer. Detta är en nackdel med ett bekvämlighetsurval eftersom 
studien då inte kan generaliseras på andra revisorers inställning än de i vårt fall och inte heller 
kan anses vara representativt för en hel population. Vi ansåg dock inte att det kunde vara en 
nackdel för oss eftersom vi i studien strävade efter att förstå och tolka faktorer som har 
påverkan på en revisorns agerande gällande anmälningsplikten. Vi var härmed inte ute efter 
att redogöra för hela revisorskåren och generalisera samt tillämpa studien i någon vidare 
utsträckning. Vi var ute efter att förstå och analysera faktorer som hade en inverkan på 
revisorns agerande samt beslut att tillämpa anmälningsplikten eller ej.  

Vi valde ut revisorer att kontakta enligt vissa förutbestämda kriterier, revisorer skulle vara 
erfarna, minst godkända men helst auktoriserade med lång och god erfarenhet av branschen. 
Vi gick in på de större revisionsbyråernas hemsidor och försökte där få tag på mailadresser till 
de revisorer vi ansåg skulle passa in i studien. I de fall vi inte fick tag på mailadresser via 
hemsidan, fick vi ringa och fråga efter dessa. Mindre revisionsbyråer tog vi kontakt med via 

                                                 

101 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 369.. 
102 Bilaga 2 – Intervjumanual., 132. 
103 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. Tredje upplagan, Lund: Studentlitteratur, 2005, 120. 
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telefon och Gula sidorna för att få fram mailadresser. Vi formulerade ett brev som vi skickade 
ut till alla revisorer som vi ville ha med i studien. Eftersom tiden gick och många av de 
kontaktade revisorerna inte svarade på vårt mail, fortsatte vi processen genom att maila fler 
och fler. Vårt sökande resulterade i att vi mailade ca 40 revisorer. Vi ansåg att vårt sätt att 
maila var bättre än att ringa runt eftersom vi på ett utförligt sätt i mailet kunde berätta om 
studien och dess syfte och revisorerna kunde då i lugn och ro fundera över samt bestämma sig 
för om de ville delta i studien.   

Det kändes som om vi genomgående i urvalsprocessen stötte på hinder efter hinder för att få 
tag i tilltänkta intervjuobjekt. Allt eftersom vi fick svar från revisorer, kunde vi konstatera att 
flera av dessa svar var negativa, där revisorerna vänligt men bestämt avböjde vår önskan att 
delta i studien. Vi stötte t.ex. på ett svar från en revisor som ansåg sig vara för gammal, vilket 
vi hade svårt att koppla till studiens syfte. Vi vet inte om denna utbredda negativitet berodde 
på att revisorer inte hade tid denna period på året på grund av ökad arbetsbelastning inför 
årsslutet eller om många uppfattade vårt ämne som känsligt och därför inte ville vara med i 
studien. De revisorer som ställde upp i studien ansåg inte detta ämne vara speciellt känsligt, 
varpå vi drog slutsatsen att många som tackade nej hade egna personliga skäl.  

Från början ansåg vi ett lämpligt antal i vårt urval vara mellan sex till åtta respondenter, detta 
baserades på vad som var lämpligt tidsmässigt, vad som gällde bearbetningen av data samt 
arbetsinsatsen i förhållande till uppsatsarbetet. Med detta menade vi vad vi själva ansåg var 
möjligt att klara av tidsmässigt samt ge oss tillräckligt med material att analysera. Vårt 
bekvämlighetsurval resulterade i sex intervjuer med revisorer, vilket vi ansåg vara tillräckligt 
för studien i och med den omfattning och goda kvalité vi erhöll på det empiriska materialet. 
Materialet gav oss tillräckligt med underlag att fortskrida med studien. Även fast vi 
inledningsvis stötte på problem att erhålla revisorer att intervjua, blev resultatet av vårt idoga 
arbete att vi erhöll sex erfarna revisorer med goda kunskaper inom ämnet, vilket inte minst 
syns i det gedigna empiriska materialet vi presenterar i studien. 

5.7. Genomförande av intervjuer 

Att genomföra intervjuer ansikte mot ansikte ger fördelen att respondentens kroppsspråk kan 
observeras och intervjuaren kan då reagera på till exempel tecken på osäkerhet.104 Vi ansåg att 
denna intervjumetod skulle passa oss bra eftersom vi ville se dem vi intervjuade samt att vi 
fick möjligheten att analysera de intervjuade utifrån deras kroppsspråk, sätt att tala på och 
andra synbara effekter som en intervjusituation kan ge upphov till.  

Alla intervjuer genomfördes även ute på revisionsbyråer där revisorer var anställda utom en 
intervju som genomfördes på Umeå Universitet eftersom det passade bättre för denna revisor, 
då denne var där och föreläste vid samma tillfälle.  Vi ansåg att det skulle vara enklast att vi 
kom till revisionsbyråerna där revisorerna jobbade istället för att vi själva ordnade en neutral 
mötesplats som revisorerna skulle behöva åka samt hitta till. Det föll sig naturligt att vi fick 
komma till respektive revisors arbetsplats eftersom ingen av revisorerna föredrog att träffas 
någon annanstans. Tanken var även att intervjua respondenter i en enskild miljö för att 
undvika störande moment under intervjun. En miljö där respondenten känner igen sig och kan 

                                                 

104 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 140. 
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känna trygghet, vilket skapar gynnsammare förutsättningar för innehållet och förståelsen av 
respondentens svar.105 

Dagarna och tiderna bestämdes av revisorerna eftersom det var dem som skulle ta sig tid att 
träffa oss, då vi ansåg oss själva vara mer lättillgängliga än revisorerna. Alla intervjuer 
genomfördes under vardagar och under arbetstid. Vid alla intervjuer utom en, var båda 
uppsatsförfattarna närvarande på plats. Den sista intervjun blev med kort varsel flyttad av 
revisorn som hade fått förhinder, och en av uppsatsförfattarna var tvungen att resa hem på 
grund av redan förbokade biljetter. Hur den sista intervjun påverkades av att bägge inte var 
med är svårt att avgöra för oss, då vi inte hade möjligheten att göra om samma intervju igen 
med båda närvarande och jämföra. Dock anser vi att det inte kan ha uppkommit några 
märkbara effekter eftersom det var den sista av sex intervjuer och att den kvarvarande av oss 
uppsatsförfattare var väl medveten om hur frågorna skulle ställas. Under de andra intervjuerna 
delades intervjufrågorna upp mellan oss genom att vi fick ansvara för olika delar i 
intervjumanualen och kunde därmed leda ställandet av frågor under respektive del. Vi deltog 
aktivt under varandras delar genom att ställa eventuella följdfrågor när vi kände att det 
behövdes. Vi höll oss till samma upplägg gällande i vilken ordning de olika ämnesområdena 
från intervjumanualen skulle presenteras. Detta gjorde vi utifrån resonemanget om att vi ville 
vara konsekventa under genomförandet av de olika intervjuerna. 

Vi bestämde oss för att inte dela ut frågorna innan intervjuerna till respondenterna eftersom vi 
insåg att detta kunde påverka deras svar genom att de då kunde förbereda sig innan och ha 
färdiga och inövade svar. Alla respondenter kände till temat kring intervjun och lite om 
frågeställningarna tack vare informationen i det mail som vi skickade ut till revisorer i vårt 
urval. Då två av respondenterna uttryckligen bad om frågorna innan, kände vi oss tvungna att 
låta dem få se intervjumanualen för att inte förlora möjligheten att ha dem som deltagare i 
studien. I efterhand kan vi inte påstå att deras svar urskiljde sig på något markant sätt från de 
övriga respondenternas.  

Varje intervju inleddes med att vi presenterade oss och studiens syfte, därefter var vi noga 
med att återigen poängtera att fullkomlig anonymitet garanteras. Vi frågade även om 
revisorernas medgivande för att få möjlighet att spela in intervjun. Ingen av respondenterna 
hade något emot inspelningen av intervjun, däremot var flera av dem imponerade av den 
smidiga diktafonen vi hade med oss. Dessa respondenter skrattade och refererade till tidigare 
erfarenheter av den stora och klumpiga bandspelaren som åkte fram vid tidigare intervjuer. Vi 
insåg att inspelningen av intervjun kunde leda till att vissa respondenter besvärades och 
svarade ovilligt på frågor som ställdes men vi upplevde att intervjupersonerna var 
avslappnade under intervjuerna och ansåg inte att inspelningen påverkade accessen till 
informationen negativt. Vi var också av den uppfattningen att de inspelade intervjuerna gjorde 
det lättare att bearbeta data i efterhand och ansåg fördelarna överväga nackdelarna vid 
användandet av bandspelare.  

Vi hade även räknat med att intervjuerna borde ligga runt 40 minuter när det gällde 
tidsåtgången och landade på allt mellan 39 och 69 minuter, vilket vi kände oss nöjda med. Vi 
genomförde alla intervjuer inom ett spann på två veckor förutom den sista som blev 
uppskjuten en vecka eftersom respondenten hade fått förhinder.  

                                                 

105 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 370. 
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5.8. Databearbetning  

Insamlingsprocessen bestod utav själva insamlingen av data samt bearbetningen av detta. Vi 
valde att bearbeta de inspelade intervjuerna genom att transkribera dessa för att därefter 
sammanfatta dem till empirin och på det sättet få en möjlighet att gå tillbaka vid behov och se 
var den ursprungliga informationen kommer från. Transkriberingen möjliggör en noggrannare 
analys och möjligheten att i efterhand studera intervjun, det är dock mycket tidskrävande och 
skapar en stor mängd data.106  

Trots att vi insåg att transkriberingen var en databearbetningsmetod som krävde mycket tid i 
anspråk, valde vi att genomföra den på grund av flera fördelar. En fördel var att vi kunde 
förbättra vårt minne och få en mer objektiv bild av intervjun genom att lyssna på den och 
skriva ut istället för att försöka minnas hur det var. En annan fördel med att transkribera var 
att vi i den skrivna versionen kunde sålla bort det icke relevanta materialet för studien och 
därmed undvek vi att skriva om det i empirin. Hur pass mycket relevant material som fanns 
för studien, bedömdes av oss utifrån studiens frågeställningar och de svar vi erhöll från 
respondenterna. När vi kände att någonting låg utanför studiens grundläggande syfte, valde vi 
att radera det för att det inte skulle flytta fokus ifrån studiens syften. På detta sätt tyckte vi att 
vi fick bättre förutsättningar för att skapa en mer innehållsrik analys i studien. Samtliga 
transkriberingar gjordes direkt efter respektive intervjutillfälle. 

5.9. Utvärdering av intervjutillfällen 

Vi börjar utvärderingen av intervjutillfällen med att ge läsaren en sammanfattning av 
genomförda intervjuer i form av en tabell för att på ett enkelt sätt ge en översikt över 
insamlingen av data. Efter tabellen beskriver vi kortfattat varje intervjutillfälle för att ge 
läsaren en insikt i hur vi upplevde respektive intervjutillfälle.  

                                                 

106 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 374. 
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Tabell 5:1 Sammanfattning av slutförda intervjuer 

Namn: Befattning: Intervjuform: Datum: Antal 
minuter: 

Atmosfär: 

Revisor A Auktoriserad Semistrukturerad, 
Revisor A:s 

kontor 

2008-11-
26 

69 Avslappnad 
och 

gemytlig 
Revisor B Auktoriserad Semistrukturerad, 

Arbetsrum på 
Universitetet 

2008-11-
26 

41 Strikt och 
auktoritär 

Revisor C Godkänd Semistrukturerad, 
Revisor C:s 

kontor 

2008-11-
27 

43 Avslappnad 
och 

gemytlig 
Revisor D Godkänd Semistrukturerad, 

Revisor D:s 
kontor 

2008-12-
04 

56 Avslappnad 
och 

gemytlig 
Revisor E Auktoriserad Semistrukturerad, 

Revisor E:s 
kontor 

2008-12-
08 

40 Avslappnad 
och 

gemytlig 
Revisor F Auktoriserad Semistrukturerad, 

Revisor F:s 
kontor 

2008-12-
17 

39 Trevlig 
men 

stressad 
 
Intervjun med Revisor A, skedde i ett tyst avskilt rum, vilket tjänstgjorde som A:s 
kontorsrum. Vi upplevde att A var mycket trevlig och tillmötesgående under intervjutillfället 
och svarade väldigt utförligt på alla frågorna. Vi upplevde att stämningen under intervjun var 
avslappnad och det kändes som att genomföra ett vanligt samtal på ett sätt som om vi kände 
varandra sedan tidigare. Under några frågor tenderade respondenten att sväva ut i svaren men 
det kunde vi kontrollera med hjälp av följdfrågor som ställdes för att få A på rätt spår igen. 
Denna intervju var vår första som vi gjorde och vi kände oss nöjda över den positiva respons 
samt access som vi fick.  
 
Intervjun med Revisor B, skedde inte ute på revisionsbyrån, utan på Universitetet eftersom B 
var där och föreläste denna dag och själv ansåg det passande för att genomföra intervjun där. 
Intervjun försenades på grund av att respondenten deltog i ett möte som drog ut på tiden. Vi 
satt och väntade och trodde inte att det skulle bli någon intervju men i sista stund hörde B av 
sig och vi fick komma till ett arbetsrum som tillhörde en lärare, där intervjun genomfördes. 
Atmosfären under intervjun kändes inte alls lika avslappnad som under första intervjun. Vi 
upplevde att revisorn uppträdde på ett strikt och auktoritärt sätt under intervjun och svarade 
kortfattat på några frågor, svar som revisorn inte kunde eller ville utveckla. Vi kände inte 
heller att vi fick samma kontakt med revisor B som med revisor A. Trots detta ansåg vi att vi 
fick tillfredsställande svar på de frågor som ställdes, svar som kunde beskriva B:s syn och 
inställning till anmälningsplikten och dess problemställning. 
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Den tredje intervjun genomfördes med Revisor C, ute på själva byrån, på C:s kontor. Revisorn 
var mycket trevlig och försökte vara pedagogisk i sina svar, vi tyckte att det märktes att C 
hade erfarenhet av att bli intervjuad av studenter. Vi kände att atmosfären under intervjun var 
avslappnad och trevlig, vi samtalade på en jämn nivå till skillnad från intervjun med revisor 
B, där det mer kändes att B pratade uppifrån och ner till oss. Revisor C svarade utförligt på de 
flesta frågor men det fanns några intervjufrågor som respondenten inte förstod rakt av utan 
ville få mer utvecklade och förklarade av oss. Vi fick då förklara med hjälp av exempel vad vi 
menade med respektive fråga. Detta bidrog till att vi styrde respondenten i viss mån i 
utförandet av de svar vi fick men vi föredrog det framför alternativet att inte alls få svar på 
frågan. Vi trodde att detta kunde bero på att respondenten var en sådan person som vill ha 
klarhet och specifika frågor att svara på. Det kanske är så att vissa människor tycker om 
konkreta ämnen och drar sig undan abstrakta och allmänna frågeställningar. Vi ansåg att vi 
även vid denna intervju fick ett bra svarsunderlag till studien och kände oss tillfredsställda 
med intervjun. 
 
Revisor D som intervjuades under den fjärde intervjun gav ett strikt första intryck när vi steg 
in på D:s kontor. Efter att vi hälsade på varandra, började med själva intervjun och satte igång 
bandspelaren, blev respondenten mer glad, öppen och pratsam. D svarade utförligt på alla 
frågorna även om vi tyckte att D pratade för mycket ibland om saker som inte handlade om 
ämnet. Vi kände under intervjun att vi kunde framföra ett samtal på jämn nivå och kunde 
kontrollera intervjusituationen. Respondenten svarade på ett öppet och utfyllande sätt, vilket 
dock inte alltid gjorde det lätt för oss att förstå vad respondenten egentligen menade alla 
gånger. Vi tyckte att D vid några tillfällen inte ville ta ställning och inte ville uttrycka någon 
direkt åsikt utan istället svarade på ett mer neutralt och allmänt sätt. På majoriteten av 
frågorna svarade D dock utförligt och öppet och vi upplevde att vi fick en bra access även från 
denna intervju. Mot slutet av själva intervjun efter att vi stoppade bandspelaren, blev 
respondenten åter igen den strikta typen som vi såg när vi klev in på D:s kontor. Detta kunde 
bero på att intervjun tog den tid som den tog, dock hade vi fått inbokat intervjutid på 60 
minuter varav vi utnyttjade drygt 50 minuter varpå vi har svårt att förstå respondentens 
beteende. Dock erhöll vi bra material från intervjun till empirin.  
 
Den femte intervjun genomfördes med Revisor E på E:s kontor på revisionsbyrån. Vi 
upplevde respondenten som lugn, tillmötesgående och väldigt behaglig. E var även skojfrisk 
och lättade upp stämningen flera gånger under själva intervjun. Det kändes som att 
respondenten svarade väldigt öppet på frågorna och var den som bidrog mest med sina egna 
åsikter under intervjun tillsammans med revisor A. Vi upplevde att atmosfären under 
intervjun var väldigt avslappnad och stundtals underhållande. Vi kände att denna intervju var 
den roligaste samt den lättsammaste som vi utförde under studiens gång.  
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Revisor F var den sista i tidsordningen som deltog i studien. F var en av de första som 
bestämde tid med oss långt i förväg. Strax före intervjun avbokade respondenten dock tiden 
på grund av förhinder och tyckte att vi skulle träffas en vecka senare. Detta gjorde att bara en 
av oss kunde medverka på intervjun. Uppfattning om intervjutillfället kan endast återges av 
den som genomförde intervjun. Intervjun genomfördes på revisor F:s kontor, på 
revisionsbyrån där F arbetar. Atmosfären kändes trevlig men samtidigt stressig eftersom 
respondenten uppgav för intervjuaren att intervjun högst kunde ta 40 minuter då respondenten 
skulle iväg på ett kundmöte. Detta gjorde att intervjuaren kände en viss stress och att 
intervjuaren fick göra vissa prioriteringar gällande vilka frågor som skulle ställas. 
Respondenten svarade utförligt på de frågor som ställdes och visade på att respondenten hade 
förberett sig eftersom F tillsammans med revisor B bad att få frågorna innan intervjun. 
Svarsunderlaget som vi fick från denna intervju är bra, men det kunde ha varit bättre om 
intervjutillfället inte kantades av tidsbrist, vilket i sin tur påverkade atmosfären att bli lite 
spänd och stressig. På det hela taget, var accessen från denna intervju helt klart godkänd och 
givande till studien.  

5.10. Reflektioner gällande intervjuer 

Sammanfattningsvis tycker vi att intervjuerna gav oss mycket bra och varierande svar på 
frågorna som ställdes. Vi menar på att informationen som erhölls från intervjutillfällena i 
högsta grad är aktuell för studien och att accessen var tillfredsställande gällande den 
informationsmassa som vi erhållit. Rent generellt anser vi att vi blev bemötta på ett väldigt 
trevligt sätt av respondenterna och märkte inte några indikationer på ren ovilja från 
respondenter att svara på frågorna. Respondenter uppträdde på ett avslappnat sätt under 
intervjuerna och tog sig tid för oss och frågorna. Vi anser att genomförande av intervjuer är 
något individspecifikt och att mycket hänger samman med respondentens personlighet och 
öppenhet. Vissa av respondenterna var mer öppna och mindre formella under intervjuerna, 
vilket i sin tur ökade tillgången till information och bidrog till att vi kunde erhålla mer 
utvecklade samt innehållsrika svar. Andra respondenter var mer återhållsamma och 
misstänksamma. Detta kunde vi själva bedöma mycket tack vare den personliga formen av 
intervjun som innebär att vi satt mitt emot varandra och såg varandra under intervjun. På detta 
sätt kunde vi analysera respondentens sätt att tala, dennes kroppsspråk samt respondentens 
beteende under intervjun och bilda oss en uppfattning om det personliga helhetsintrycket som 
respondenten gav. 
 
Vi känner också att vi utvecklades som intervjuare under arbetets gång. Med detta menar vi 
att intervjuerna som genomfördes senare blev bättre än de första, sett utifrån vårt eget 
deltagande och bidrag i intervjuerna. Detta eftersom varje intervjutillfälle blev som en lärande 
erfarenhet för oss och vi kunde efter varje intervjutillfälle gå igenom intervjun och diskutera 
vilka saker som borde ändras av oss till nästa intervju. Vi är också av uppfattningen att vi i 
början kände oss mer ovana och obekväma i rollen som intervjuare men att vi växte in i rollen 
allt eftersom intervjuerna pågick och kunde till slut agera på ett mer genomtänkt och 
professionellt sätt än vi gjorde i början av insamlingsprocessen. Trots detta anser vi att vi är 
väldigt nöjda med det material som vi har fått ihop från intervjuerna och anser att insamlingen 
av data har uppfyllt sitt syfte till studien på ett mycket tillfredsställande sätt.  
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6. PRESENTATION AV STUDIENS RESPONDENTER 

I detta kapitel presenterar vi studiens respondenter. Syftet med att ge en kort beskrivning av 
respondenterna är att ge en inblick i vilka personer studien omfattar. 

 

6.1. Revisor A – Auktoriserad revisor 

Revisor A har arbetat i samma företag under hela sin yrkesverksamma tid. Revisor A har 
arbetat som revisor i 32 år varav de senaste 26 åren som auktoriserad. Arbetsuppgifterna 
omfattar mer än bara revision, t.ex. interna projekt och utbildningar där Revisor A är ansvarig 
i Sverige. Gällande revision omfattar arbetsuppgifterna i dagsläget mest stora företag. Revisor 
A arbetar även med metodik- och teorifrågor. 

6.2. Revisor B – Auktoriserad revisor 

Revisor B erhöll sin examen från Handelshögskolan i Umeå 1991 och har arbetat i 17 år inom 
revisorsyrket. B har varit auktoriserad revisor sedan 1997, varit kontorschef ungefär lika länge 
och besitter idag en framträdande position i företaget. Revisor B arbetar med både små och 
stora företag och arbetar framförallt med små ägarledda företag i norra delen av Sverige. 

6.3. Revisor C – Godkänd revisor 

Revisor C har arbetat på nuvarande byrå sedan 1987 och började sitt yrkesverksamma liv med 
att arbeta som redovisningskonsult för att sedan ändra inriktning till revision. Revisor C har 
arbetat som godkänd revisor sedan 1994. Revisor C arbetar förutom med revision även med 
finansieringen av projekt som inte omfattas av den lagstadgade revisionen men med krav från 
kommissionen.  

6.4. Revisor D – Godkänd revisor 

Revisor D har arbetat på sin arbetsplats i åtta år varav de tre sista som godkänd revisor. Även 
om andra inslag av uppgifter kan förekomma i det dagliga arbetet, är huvudsysselsättningen 
för Revisor D att arbeta med revision. 

6.5. Revisor E – Auktoriserad revisor 

Revisor E har arbetat med revision i 19 år varav sju år som godkänd revisor och tolv år som 
auktoriserad revisor. Revisor E arbetar med alla typer av bolag både storleksmässigt, 
associationsmässigt och branschmässigt.  

6.6. Revisor F – Auktoriserad revisor 

Revisor F har arbetat i ekonomibranschen sedan 1972 och med revision sedan 1987. Revisor 
F har varit auktoriserad revisor i 15 år och besitter idag en framträdande position i företaget. 
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7. EMPIRISKT MATERIAL 

Detta kapitel redogör för det empiriska material studien utgår ifrån. Vi ämnar redogöra för 
de åsikter och uppfattningar respondenterna har gällande anmälningsplikten för revisorer 
samt andra förekommande aspekter att ta i beaktande i revisorns arbete. Respondenternas 
åsikter och uppfattningar tas sedan med till nästa kapitel där de analyseras. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattande tabell gällande respondenternas åsikt. Detta för att ge 
läsaren en klar överblick över respondenternas svar. 

 

7.1. Revisorns relation till kunden 

Revisor A menar på att det kan skilja oerhört mycket på hur en kundrelation ser ut i arbetet 
som revisor.  I Sverige råder allmän revisionsplikt vilket innebär att kunder till en revisor i 
Sverige kan vara alltifrån ett enmansföretag till ett stort börsnoterat bolag som t.ex. Volvo 
eller Ericsson. A menar på att relationerna blir väldigt olika vilket beror på flera olika 
faktorer. I fråga om ett enmansbolag kan företagets ägare, styrelse, VD och ekonomiansvarige 
vara en och samma person. Det blir då denne person som i egenskap av aktieägare på 
bolagsstämman utser revisorn. Detta föranleder, enligt A, till en viss typ av relation. Å andra 
sidan menar A att det i ett stort bolag med spritt ägande, där ägandet är skilt från ledningen 
och ekonomifunktioner, blir en helt annan typ av kundrelation. Mycket handlar, enligt A, om 
vilken typ av människor det handlar om. I mindre företag blir det en närmare och personlig 
relation medan det i stora företag inte förekommer någon nära relation alls. Dock är det 
viktigt, enligt A, att revisorn i en relation med mindre företag är försiktig med vilken typ av 
personlig relation det blir. I mindre företag är det, enligt A, frågan om en relation som syftar 
till att erhålla en kompetens som inte finns i företaget utanför det kärnområde företaget verkar 
i. A påpekar att stora företag däremot ofta har ett stort antal experter inom olika områden och 
därmed inte har ett behov av att ha en lika nära relation till revisorn. 
 
Den upplysning gällande anmälningsplikt och tystnadsplikt som förekommer är i stort sett 
obefintlig, enligt A. I och med att lagstiftningen gällande anmälningsplikten kom, gick olika 
branschorganisationer ut med information för att förklara hur den fungerar i praktiken samt 
vilken innebörd den har. A har varit ansvarig för flera föredrag för stora företag och styrelser 
gällande informerandet av anmälningsplikten. I samband med dessa föredrag uppmanade A 
företagarna att om de hade begått något brott, skulle de skynda sig att informera A om det 
eftersom det fanns ett kryphål då för tillfället. Det innebar att revisorn fick, kunde och skulle 
inte använda sig av information som erhållits innan lagen trädde i kraft. A menar på att om ett 
företag anmälde allt brott de hade gjort t.ex. 29 december året innan lagen trädde i kraft, var 
de skyddade av A:s tystnadsplikt. Därmed kunde inte A göra någonting och fick heller inte 
använda det efter 1 januari 2004. A säger att både A själv och företagen ansåg att detta var 
rent ut sagt komiskt och att det inte var någon som anmälde någon oegentlighet. A påpekar 
problematiken som finns med för sent avgiven årsredovisning. Dels ska årsredovisningen vara 
upprättad inom en viss tid, även fast det inte i praktiken är någon som bryr sig om det.  A 
menar på att det som är viktigt är att inom sju månader efter räkenskapsårets utgång skall 
årsredovisningen skickas till Bolagsverket där den då är offentlig för alla som vill läsa en 
årsredovisning. Om inte detta görs inträder en förseningsavgift, vilket inte alls är ovanligt att 
företag får. A menar på att när det gått nio till tio månader skickar revisorn normalt ett brev 
till företagets styrelse med innebörden att det är dags att agera.  Detta då en dom i HD redogör 
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för att detta är ett bokföringsbrott och enligt Aktiebolagslagens nionde kapitel har revisorn 
skyldigheter att anmäla ett fall av denna typ till åklagare. A säger att det ges en tidsfrist på tre 
till fyra veckor efter att brevet skickats ut och att de flesta av företagen då åtgärdar det som 
inte varit rätt, och därmed slipper A avgå. För att återkoppla till frågan menar A att ett sådant 
ovan beskrivet förfarande är ett sätt för kunden att bli medveten om anmälningsplikt och 
tystnadsplikt. Dock påpekar A att denna information enbart gäller för det specifika fallet.  
”Fixa det innan tre till fyra veckor annars gör jag en anmälan och måste avgå. Detta skriver 

vi till kunderna och då brukar de förstå” 
 

A uppger att A i flera fall övervägt att anmäla en kund men sedan i ett senare skede tagit 
tillbaka detta. Detta har främst gällt i fall med för sent avgiven årsredovisning. A har själv 
upplevt ett fall så sent som förra våren då lagen trädde i kraft i ett större bolag där A 
misstänkte, hade aningar och anledning att misstänka att en VD, som då inte hade någon 
ägarrelation, ägnade sig åt en verksamhet som inte uppfattades korrekt. A var av 
uppfattningen att det kunde handla om någon form av trolöshet mot huvudman genom att 
VD:n hade anlitat kompisars företag, till vad A tyckte åtminstone väldigt höga priser för att 
göra arbete åt det bolag han var VD i. A menar på att det hela var ytterst tveksamt och 
föranledde långa diskussioner jurister emellan. På det hela taget slutade det med att juristerna 
gjorde bedömningen att det var tveksamt om det fanns brottslig uppsåt, däremot var det 
synnerligen klantigt gjort att agera på det sätt som VD:n gjort och det hela resulterade i att A 
och juristerna rapporterade det olämpliga till styrelsen varpå VD:n fick sparken. Dock 
resulterade det, enligt A, inte i någon anmälan och det berodde på att juristerna gjorde en 
bedömning att det här inte var ett brott i egentlig mening utan snarast olämpligt uppträdande 
från VD:ns sida. A menar på att det var svårt att bedöma vad som var rätt eller fel i det 
specifika fallet men att utgången blev den bästa i och med att VD:n fick avsked. A säger att 
det inte hade blivit något bättre av situationen om A hade avgått och det hade anmälts. A 
menar på att det ändå hade varit svårt att få VD:n fälld i en domstol i och med den tolkningen 
som gjordes av situationen. 
 
En kunds trovärdighet bedöms, enligt A, utifrån ett flertal olika faktorer såsom t.ex. erfarenhet 
och en viss känsla i maggropen. Samtidigt menar A att det helt och hållet beror på vilka 
företag som menas. I ett litet företag är det väldigt mycket knutet till en viss individ hela tiden 
och där får revisorn ganska snabbt en uppfattning om seriositeten framförallt och om det är 
någon som försöker fixa och trixa vid sidan om och ljuger. Det upptäcks, enligt A, relativt 
snabbt då dessa personer inte agerar på ett särskilt intelligent sätt och att det därmed är lätt för 
en revisor att avgöra om kunden är trovärdig eller ej. Den problematik som kan uppstå gäller 
stora företag då det handlar om enskilda individer i en stor organisation. A menar på att det 
blir knepigare på det viset eftersom revisorn inte får samma kontakt med dessa människor. A 
säger att om en styrelseledamot i ett stort bolag är oseriös eller liknande är det väldigt svårt 
för en revisor att få uppfattning om det eftersom revisorn inte träffar styrelsen mer än en gång 
per år, och att revisorn då träffar styrelsen som grupp. A uppger att det i sådana sammanhang 
är omöjligt att bilda sig en uppfattning om en enskild styrelseledamot.  
 
A tror att det var vanligare förr att revisorn hade nära relationer till kunder, innan dagens 
revisorslagstiftning med analysmodeller och hot som ska identifieras. A säger att det inte 
fanns fokus på all jävsproblematik och oberoendefrågor på samma sätt som det är idag. Det 
skiljer, enligt A, enormt mycket på att vara revisor idag jämfört med slutet av 1970-talet. A 
berättar att den nu pensionerade chefen mer eller mindre var kompis med alla sina kunder. A 
säger att det fungerade så på den tiden men att det definitivt inte fungerar så idag. 
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”Jag menar han var som kompis med alla sina kunder mer eller mindre och han och frun 
kunde äta hos en kund på fredagen och hos en annan på lördagen och drack grogg ungefär.” 
 
A uppger att en revisor inte får ha någon personlig relation till kunden enligt lagstiftningen. A 
menar på att det kan vara svårt att veta vart gränsen går t.ex. hur ofta en revisor får äta middag 
med en kund etc. Detta finns inget bra svar på, det handlar helt enkelt om ansvar och 
professionalitet. A har under sin yrkesverksamma tid inte haft någon personlig relation till 
någon kund utanför arbetet. A menar på att det är en generationsfråga och att dagens yngre 
revisorer har ytterst lite personlig relation till kunderna.  
 
I praktiken finns det, enligt A, två skäl som ligger till grund för att avsluta en kundrelation. 
Det ena är det enklaste och det är ett krasst ekonomiskt skäl. Antingen att A bedömer att 
kunden är så fruktansvärt dålig och inte kommer att betala överhuvudtaget eller att kunden 
inte vill betala det A tycker att kunden ska betala. A säger att det inte alls är ovanligt att detta 
förekommer, speciellt i små företag. A menar på att ett visst jobb måste göras för att uppfylla 
de krav som satts upp. Om kunden inte vill betala, vilket A ibland kan förstå, får kunden välja 
att istället gå till ett litet företag och få hjälp. Det andra fallet är när revisorn kommer till insikt 
att företaget, företrädaren eller ägaren inte är seriös. A menar på att det visas genom att det 
förekommer konstigheter och konstiga transaktioner etc. A uppger att A vid flera tillfällen fått 
en känsla av att inte få reda på mer än hälften av vad som händer. A har då valt att dra sig ur 
relationen till kunden. A säger att det är viktigt att revisorn vågar dra sig ur även fast det kan 
betyda ekonomiskt negativa konsekvenser.  
 
A menar på att anmälningsplikten inte påverkar relationen till kunden överhuvudtaget. A 
trodde det när lagen infördes men det har inte blivit så i praktiken. A säger att de flesta företag 
inte ens känner till anmälningsplikten och om företagen hade gjort det hade det inte haft 
någon inverkan ändå på A:s relation till dem.  
 
Gällande lojalitet mot kunden anser inte A att det är något att eftersträva. Det handlar om att 
göra en oberoende revision. Det kan bli knepigt ibland när A inser att revisionen kommer leda 
till någonting som kommer att få negativa konsekvenser för kunden.  A påpekar att detta är 
något som är viktigt att bortse ifrån annars funkar inte arbetet överhuvudtaget. A säger att det 
även är viktigt att i det längsta hitta lösningar. Det är inte ovanligt att revisorn och företaget är 
oense i någon fråga om hur någonting ska värderas och redovisas och det har stor betydelse 
för hur banken eller några andra intressenter skall bedöma företaget. I de fallen brukar en 
överenskommelse göras att rätta sig efter A:s instruktioner, annars kan företaget få 
anmärkningar i revisionsberättelsen.  
 
A anser att det inte är själva relationen som påverkas då A har en kund under långt tid. Det 
handlar snarare om A:s kunskap om kunden. A menar på att kunskapen ökar med tiden i en 
lång relation och att revisorn då lär sig mycket om kunden. Det blir mycket lättare att 
genomskåda om kunden döljer någonting i och med att A känner kunden bättre. Överlag anser 
A inte att relationen förändras över tid. 

I en situation då A och kunden har olika uppfattningar i ett ärende är det normalt en fråga som 
på något sätt är kopplad till redovisningen. A menar på att det antingen rör sig om hur en 
tillgång ska värderas eller hur någonting ska redovisas i årsredovisningen. A uppger att de 
allra flesta kunder, innerst inne vet, att revisorerna normalt sätt faktiskt är mycket bättre än de 
själva på redovisning och regelverk. Detta medför, enligt A, att revisorn faktiskt oftast har 
rätt. A säger att om det uppkommer en situation där revisorn och kunden är oense, beror det 
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på okunskap och A tror att detta problem är störst i de riktig stora företagen. I stora företag är 
det, enligt A, inte ovanligt att det förekommer ”kohandel” bland företagsledning och revisorer 
om hur en sak ska redovisas. Det finns inte alltid rätt eller fel svar utan det handlar ibland om 
tyckande. Mindre företag har dock inte den kompetensen utan det blir i slutändan revisorn 
som bestämmer hur det ska vara och det accepteras oftast. A menar på att det egentligen rör 
sig om värderingsfrågor. 

Revisor B berättar att det finns flera olika typer av kundrelationer. I allmänhet är det ägarna 
som anlitar B, oftast är det fåmansföretag, det kan vara familjeföretag eller ensamföretagare. 
Oftast är ägaren och den som driver bolaget en och samma person. B säger att byrån står 
kunderna nära och försöker vara ett stöd och bollplank för dem. B anser att B i allmänhet 
tillhandahåller en ganska omfattande service till kunderna.  

B säger att 99 procent av kunderna sköter sig och att det inte sker någon specifik upplysning 
gällande tystnadsplikt och anmälningsplikt. När det blivit aktuellt med en anmälan har det 
berott på att kunden inte skött sig och två gånger har det hänt att B har anmält sedan lagen 
trädde i kraft. B säger att kunden har två veckor på sig att justera det som ansetts felaktigt. B 
menar på att en ovilja av kunden att förändra sitt beteende ligger till grund för att B ska göra 
en anmälan. 
 
När det gäller att bedöma en kunds trovärdighet har byrån som B arbetar på interna 
förhållningssätt för hur det ska skötas. Dels tas personuppgifter och dels försöker B ta reda på 
kundens bakgrund genom att ta reda på vad det är för typ av kund och om denne varit kund 
hos någon kollega i branschen. B frågar också varför kunden lämnat den förre 
uppdragsgivaren samt ser hur företaget går. B menar på att byrån har en omfattande 
undersökningsprocess när en ny kund kommer till byrån.  
 
B betonar att det är viktigt att inte ha en personlig relation till en kund då detta inte är tillåtet. 
Gränsen går vid den enskilde personens omdöme, att t.ex. spela golf med en kund fyller olika 
syften, att äta lunch med en kund fyller också olika syften. Dock får det inte finnas någon 
vänskap och B menar på att det är först när den ena parten tar skada av det som detta 
åberopas. B anser att en relation till en kund inte får äventyra något för tredje man och B 
skulle aldrig fuska i sitt yrke. 

”Gränsen går ju, det är ju mitt omdöme, att man spelar golf med en kund det fyller ju olika 
syften att man äter lunch med en kund, det fyller också olika syften.” 

 
B anser att om en kund inte betalar fakturan och inte följer de regler som finns och de råd och 
rekommendationer som ges, att kontakten inte fungerar helt enkelt, skulle kunna ligga till 
grund för att B skulle avsluta en kundrelation.  
 
B säger att ekonomiska faktorer kan påverka lojaliteten gentemot kunden. Även en rädsla av 
att förlora kunden spelar in. B säger att det förekommer i branschen att kollegor inte tar betalt 
för den tid som lagts ner på ett uppdrag utan ger ett billigare pris, detta för att vara lojal mot 
kunden. B säger att alla som arbetar utgår ifrån att vara lojala mot sin arbetsgivare.  
 
En kundrelation kan, enligt B, förändras på grund av flera olika faktorer. Ekonomiska faktorer 
likväl som att företaget går dåligt eller bra kan påverka relationen. Det vanligaste är när 
företag säljs och nya ägare kommer in med sina kontaktnät eller om en VD anställs och denne 
har andra intressen. B säger att det även kan vara som så att revisorer kan ge dåliga råd och 
göra fel.  Det är mycket som kan uppstå under resans gång och som påverkar relationen.  
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B säger att olika uppfattningar mellan revisorn och kunden i regel handlar om hur ett råd eller 
en tjänst uppfattas. B menar på att en kund kan uppfatta det på ett sätt medan B egentligen 
menar på ett annat sätt. Det är viktigt att prata igenom situationen och se till att det inte blir 
något påtagligt problem för den framtida relationen.   

Revisor C menar på att kundrelationer kan se ut på många olika sätt. En revisor kan ha 
kunder som är jätteengagerade och revisorn kan då föra en löpande dialog med kunderna 
under hela året. Samtidigt påpekar C att det kan förekomma kunder som ser revisorn som ett 
nödvändigt ont och därför kanske har en andra extern redovisningskonsult att få rådgivning 
av. 

C menar på att C i regel inte upplyser alla kunder om anmälningsplikt och brott, det 
förekommer ibland att diskussioner kring detta görs.  C säger att när det handlar om 
anmälningsplikten bemöts C av olika reaktioner beroende på vad det är för kund. En seriös 
kund reagerar knappt och ser det inte som något problem, medan andra kunder kan bli oerhört 
irriterade och arga. C säger att dessa reaktioner oftast uppkommer när en process inletts och 
att kunden då gör allt för att bevisa att C har fel. C uppfattar det som jobbigt när det 
uppkommer situationer som dessa. Det handlar helt enkelt om vilka personer som sitter på 
motsatta sidan av bordet. 

C har varit i situationer då C varit beredd att anmäla en kund men att det varit för lite 
indikationer till att någon oegentlighet begåtts. C säger att C i denna situation då går tillbaka 
och samlar in mer information gällande fallet och därmed gör en noggrannare utredning. I de 
situationer då C valt att ta ett steg tillbaka gällande anmälandet, har det visat sig att allt varit 
som det skulle med företaget. C menar på att tillämpningen av anmälningsplikten i grunden 
handlar om erfarenhet och kunskap. C har i samråd med den interna organisationen ett antal 
gånger kommit fram till att det inte funnits tillräckliga skäl att anmäla, det vill säga att C inte 
kunnat komma upp i tio procents säkerhet att felaktigheter förekommit. 

C har som utgångspunkt i en kundrelation att alltid tro det bästa om kunden. C menar på att 
det är tur att C inte vet hur mycket kunderna lurats under åren. Det är viktigt att utgå ifrån att 
kunden är ärlig och uppriktig. C säger dock att det är viktigt att ha respekt för att det finns 
kunder som är oärliga och att det då är angeläget att analysera och försöka förstå det kunden 
säger. C menar på att det är bra att försöka sätta det som sägs i någon form av verklighet och 
utifrån det bedöma om det är trovärdigt. C har som regel att alltid kolla upp nya kunder, 
kontrollera om det finns någon historia som kan uppfattas om negativ. 

C säger att det aldrig förekommit att C fått en alltför nära relation till en kund, det vill säga att 
det utvecklats någon form av vänskapsrelation. Skulle det uppkomma en sådan situation 
måste C avsäga sig uppdraget och C menar på att det inte skulle vara något problem. C menar 
på att det som skulle kunna uppfattas som ett problem skulle vara omständigheterna kring 
avslutandet, att t.ex. oberoendet skulle ifrågasättas. Enligt C är detta något som måste 
bedömas utifrån varje enskild kund och en sådan bedömning görs årligen när revisorn gör en 
beroendeanalys. Resultatet dokumenteras och det förekommer att revisorn i dokumentationen 
kan skriva att relationen utvecklats till att bli närmare men samtidigt inte anses skada 
oberoendet i sakfrågan. C säger att det kan vara andra faktorer som kan påverka oberoendet 
och att det årligen bedöms och skulle det vara aktuellt kan revisorn avsäga sig uppdraget. 

C anser inte att anmälningsplikten har någon inverkan på relationen till kunden eftersom 
anmälningar inte är vanligt förekommande. C menar på att en revisor arbetar med många 
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kunder årligen och att det då inte går att tänka på hur anmälningsplikten påverkar dessa 
relationer. C säger att de flesta kunder är seriösa och att detta då inte är något problem som 
behöver tänkas på i någon märkbar utsträckning. 

Det är, enligt C, viktigt att vara lojal i arbetet som revisor. Revisorn lever av kunderna men 
samtidigt måste revisorn göra sitt jobb. C säger att den byrån C är verksam på arbetar med 
affärsservice och redovisningsservice i en högre grad än revision. I och med detta är det 
självklart att revisorerna måste ha en kundlojalitet i någon form. Dock menar C att det snarare 
handlar om en form av närhet, en bra kommunikation och dialog med kunden. Det är viktigt 
att kunden känner ett förtroende för revisorn som rådgivare och känner kunden det förtroende 
som eftersöks, innebär det förhoppningsvis att kunden förhåller sig lojal gentemot byrån. C 
menar på att detta inte går stick i stäv med lojalitet till byrån. Det handlar i mångt och mycket 
om oberoendereglerna eftersom oberoendet kan ifrågasättas i och med att revisorn blir 
kundlojal och kundnära. C säger att detta strider mot regelverket och det lagstadgade 
uppdraget revisorn har att utföra. 

C:s erfarenhet av kundrelationer under lång tid är att dessa relationer kan gå åt två håll. I de 
allra flesta fallen blir relationen till kunden närmare, revisorn lär känna kunden bättre vilket 
innebär att kommunikation kan ske på ett effektivt sätt. C menar på att C i dessa fall vet vad 
kunden har för förväntningar på C och att C då försöker möta kunden i deras behov för att få 
en så god relation som möjligt. C poängterar dock att detta inte innebär att revisorn och 
kunden får en närmare vänskaplig relation utan att det helt enkelt handlar om att 
kommunicera effektivt, vara lyhörd för kundens förväntningar samt att förstå kundens 
verksamhet. C säger att det även förekommer fall då revisorn och kunden glider längre och 
längre ifrån varandra och att det oftast slutar med att kunden väljer en annan revisor.  

”Ju längre man har kunden, ju mer lär man sig.” 

C uppger att det finns situationer då C och kunden inte har samma uppfattning om en 
situation. Det kan t.ex. vara en situation då C har en viss uppfattning i en fråga som rör 
revisionen. C menar på att det är stadgat i lag och revisorn har en bokföringslag och 
värderingsprinciper som gäller etc. Det rör sig om olika regelverk som revisorn styrs av där en 
bedömning görs. Det kan, enligt C, handla om en värdering där revisorn inte accepterar det 
som kunden valt att göra. C menar på att det i en sådan situation är viktigt för revisorn att vara 
tuff och stark som person och revisor och stå fast vid det beslut som arbetats fram. C säger att 
det är oerhört viktigt att inte påverkas av själva kundrelationen. Revisorer arbetar i ett yrke 
som präglas av regler, rättvisa och moral. Detta gör att det är oacceptabelt att bete sig på ett 
sätt som inte går stick i stäv med de regler som arbetas utifrån. C menar på att det utförs 
kvalitetskontroller vart tredje år och att det då inte går att tumma på några regler. Det finns, 
enligt C, ingen revisor som vill äventyra yrkesrollen för att göra en kund nöjd. Om det 
uppkommer en situation som ovan beskriven, anser C, att det är bäst att avsluta relationen när 
revisionen är genomförd. C lämnar aldrig någon kund mitt i ett arbete utan slutför alltid de 
uppgifter C åtagit sig. 

Revisor D menar på att det är svårt att säga hur en kundrelation ser ut eftersom kunder är 
olika. D säger att en del kunder hör av sig väldigt ofta för att få råd och stöd eftersom de kan 
ha en verksamhet där det händer mycket, medan andra kunder kan vara svåra att få tag på 
överhuvudtaget. D säger att de kunder som inte hör av sig så ofta är viktiga att följa under 
åren. De företag det kan handla om kan ibland se revisorn som en påfrestning eftersom de inte 
alltid har en god kunskap om den ekonomiska delen av företaget. D säger att det för en del 
små företag räcker att ha koll på vad som finns på bankkontot och att revisorn vill ha mer 
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översikt över den ekonomiska aspekten i företaget än företagaren själv. D säger att 
kännetecknet för revisorer är att de tycker om att ha kundrelationer. 
”Har man hundra kunder så har man hundra olika relationer, det är ju så, det är människor 

det handlar om.” 
 

D upplyser inte sina kunder om anmälningsplikt och tystnadsplikt, när det gäller nya kunder 
ges en mer övergripande information gällande revisionsarbetet. Ofta ställer kunden själv 
frågor om vad saker och ting innebär. D menar på att det förekommer att ämnena berörs och 
att det få finns skrifter från FAR för kunden att få om det finns intresse för det samt ett 
intresse för vad revision innebär etc. 
 
D har varit i en situation då det varit aktuellt att göra en anmälning av en kund, men D valde 
då att avstå. D säger att det hade krävts en bristfälliggare förklaring för att en anmälan skulle 
göras. D menar på att D fick en förklaring till förhållandet som var logiskt, vilket då gjorde att 
det inte fanns underlag till att driva frågan vidare. Det fanns helt enkelt inte underlag att 
bedöma om det var ett brott som hade begåtts eller ej. D uppger att det kändes bra att det blev 
som det blev men att det förde med sig att kunden valde att avsluta kundrelationen. 
 
När det gäller att bedöma en kunds trovärdighet menar D att det till viss del handlar om 
förutfattade meningar. I vissa branscher är det lättare att oegentligheter kan förekomma, och 
det handlar inte om att personer som verkar inom vissa branscher är mera oärliga, utan om att 
branschen har ett visst rykte. D menar på att företag som inte tillhandahåller kontanta 
betalningar har svårare att utföra oegentligheter jämfört med företag som utför väldigt många 
små transaktioner som nästan alltid omfattar kontanter t.ex. inom restaurangbranschen. 
Restaurang-, frisör- och taxibranschen är de branscher som granskats mest av 
Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket. D menar på att det är ett oförtjänt rykte som sprids 
om restaurangbranschen men att det är lätt att det blir på det viset när branschen fungerar som 
den gör med många kontanta transaktioner. Detta leder, enligt D, till att oärliga personer dras 
till vissa branscher för att utföra grövre brottslighet.  
 
D menar på att det ofta förekommer att D har en nära relation till en kund. Med det menar D 
att det handlar om en nära professionell relation och inte någon form av kompisrelation. D 
menar på att om en kund funnits som kund under längre tid, resulterar det i att det blir en 
närmare professionell relation även om umgänget inte inkluderas utanför yrkeslivet. 
 
Det finns flera skäl till varför D skulle välja att avsluta en kundrelation. D berättar att så sent 
som förra veckan slutade D en kundrelation och det handlade om att D inte fick betalt för det 
arbete som utförts. D menar på att det förekommer att revisorn arbetar gratis åt en kund, 
mestadels i början, men att det inte håller att göra på det viset i längden då det någonstans 
handlar om att få betalt. D säger att en kundrelation kan avslutas i och med att kunden väljer 
en annan revisor på grund av att de olika parterna inte kommer överens. Andra vanliga 
orsaker, enligt D, är att revisorn inte anser att saker fungerar, att det är dålig ordning etc. 
Oftast räcker det med att samtala med kunden och att komma med råd och hänvisningar men 
det fungerar inte alltid tillfredställande, vilket gör att en kundrelation avslutas.  
 
D har aldrig hamnat i en situation då det varit fråga om att vara lojal gentemot byrån framför 
en kund eller vice versa.  D är av uppfattningen att om revisorn är lojal mot kunden leder det 
till att revisorn även är lojal mot byrån. Det kan förekomma en viss ekonomisk aspekt i det 
hela då vissa kunder kan få längre tid på sig att betala en faktura, men D menar på att det inte 
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är något som innebär att D är mindre lojal mot byrån, tvärtom. Det handlar om att hjälpa både 
kunden och byrån. 
  
När det gäller en kundrelation som fortlöper under längre tid, menar D, att relationen kan 
anses som att bli mer personlig. Samtidigt anser D att det är viktigt att förstå att det inte 
handlar om någon vänskapsrelation utan att revisorn kanske träffar kunden fem till sju gånger 
på ett år och att det då blir någon form av närhet. D säger att det givetvis inte blir som med 
kollegor som D träffar dagligen, men att det utvecklas någon form av närmare relation 
eftersom D lär känna kunden bättre och får mer information med tiden.  
 
Om D och en kund har olika uppfattning om en situation brukar det ordna sig i slutändan och 
att det blir som D vill. D säger att revisorer arbetar utifrån väsentlighetskriterier och risker och 
att det förekommer situationer då revisorn måste vara försiktig. Det kan handla om situationer 
gällande värdering av tillgångar och att D då starkt får argumentera för sin sak. Om kunden 
väljer att frångå det som revisorn förordar, leder det till att revisorn skriver om det i 
revisionsberättelsen. Ofta handlar det om att kunden känner sig pressad och jagad av banken 
och att kunden då är rädd för att krediter skall sägas upp. D menar på att det är inget 
självändamål för kunden att blåsa upp sin balansräkning men samtidigt finns en rädsla hos 
företagaren för vad en nedskrivning skulle innebära för verksamheten.  

”Så visst jag har varit med om ganska tuffa diskussioner, men det brukar ordna sig.” 
 

Revisor E menar på att det finns många olika typer av kundrelationer och att det finns lika 
många kundrelationer som det finns kunder. Det kan vara alltifrån att ha en väldigt öppen 
dialog med kontakt flera gånger i månaden som inkluderar frågeställningar och diskussioner, 
till att mer handla om ett telefonsamtal i samband med revisionen. E menar på att E som 
revisor strävar efter att ha dialogen så öppen som möjligt. E säger att det handlar om att 
undvika situationer där revisorn så att säga kommer med ”yxan i efterskott.” E säger att det då 
handlar om att någonting har hänt i bolaget som hade kunnat avstyras eller göras på ett annat 
sätt. E är av uppfattningen att det är jätteviktigt att göra allt för att ha en så rak och öppen 
dialog som möjligt, vilket även minskar risken för att det ska bli något framtida problem. E 
anser även att det i längden gynnar bägge parter. 
 
E upplyser inte kunderna om anmälningsplikt och tystnadsplikt i dag men medger att det var 
vanligare precis när reglerna gällande anmälningsplikten kom. E menar på att det idag inte 
finns någon mening med att göra det om det inte finns speciella skäl till det t.ex. om det 
misstänks förekomma någon oegentlighet. 
 
E har varit i en situation då E övervägt att anmäla en kund men valt att avstå. E säger att det 
handlade om justeringar i ett mindre bokslut som gjorde att felet som hade begåtts under 
några års tid, blev av en materiell mindre betydelse och hamnade på en lägre nivå vilket 
gjorde att företaget inte hamnade över gränsen för skattebrott. E säger att det var konkret och 
att de justeringar som behövdes åtgärdas blev gjorda. Dock valde E ändå att lämna uppdraget 
eftersom E inte ville arbeta med företaget längre då de inte varit helt ärliga. 
 
E säger att det är svårt att bedöma en kunds trovärdighet första gången E träffar kunden. Det 
handlar om att skapa sig en känsla när resonemang om verksamheten förs. E menar på att 
värderingarna någonstans avspeglar sig på det som sägs och det som görs men anser även att 
det är svårt att vara på det klara var E har kunden efter första mötet. Med tiden menar dock E 
att det blir mer uppenbart då E umgås mer med kunden över tid. 
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E menar på att det är bra att ha en personlig relation till kunderna men att det inte får gå så 
pass långt att det till slut handlar om en kompisrelation. Skulle det gå så långt skulle E avsäga 
sig uppdraget som revisor för det företaget. E säger att det inte fungerar att gå på privata fester 
och åka på semestrar tillsammans, däremot upplever inte E det som ett bekymmer att E och 
kunden kan prata om saker utanför uppdraget, utanför jobbet och äta lunch tillsammans. Dock 
säger E att det är viktigt att ha en gräns och inte gå över den.  
 
För att E ska anse att det föreligger skäl till att avsluta en kundrelation skall det handla om att 
en kund inte är ärlig och i och med det försöker lura sig själv och revisorn. Om E märker av 
oärlighet leder det definitivt till att E inte vill vara med längre och därmed avslutar 
kundrelationen. 
  
E menar på att det för revisorer handlar om att alltid ha kundens bästa för ögonen i alla 
sammanhang men samtidigt är det på det viset E inte vill riskera sin auktorisation. Om E 
skulle göra något fel kan auktorisationen gå förlorad och därmed grunden för E:s hela 
yrkesutövning. Om det rör sig om lojalitetsskäl åt antingen byrån eller kunden finns det inget 
som skulle kunna få E att riskera sin titel på grund av någonting som inte är som det borde. 

”Det får vara vad fan som helst men det gör jag inte bara…” 
 

E säger att en kundrelation som fortlöper över längre tid är precis som vilken relation som 
helst. Antingen blir relationen djupare, parterna tycker om varandra och det funkar i dialog, 
kommunikation och leverans. En annan typ av relation kan innebära att den aldrig kommer dit 
hän och istället upplevs ett visst motstånd vilket medför svårigheter att föra en vettig dialog. E 
menar på att det lika gärna kan rinna ut i sanden då och att det kan vara bättre för bägge parter 
om kundrelationen avslutas. 
 
E menar på att det förkommer situationer när E och kunden inte är överens, det kan t.ex. 
handla om värdering av ett lager. E kan ha en uppfattning och kunden en annan och i 
slutändan handlar det om att E ska få som E vill, annars görs en skrivelse om det hela i 
revisionsberättelsen. 

”Det är ju mitt ord som gäller…” 
 

Revisor F säger att en kundrelation börjar trevande men blir allt mer stabil. Samtidigt 
handlar det om hur kunden uppfattar F som person. F säger att det är viktigt att vara 
oberoende i arbetet som revisor men att det även är viktigt att vara självständig. F menar på 
att det är stor skillnad på att vara oberoende och självständig. Att vara självständig innebär, 
enligt F, att agera på ett visst sätt på en viss nivå vilket påverkar relationen till kunden. F 
menar på att kunden inte bara skall se F som en revisor utan också som rådgivare. F menar på 
att det för F inte varit några problem med att vara både oberoende och självständig i 
relationen till långvariga kunder eftersom de vet vad som gäller. 
    
F har varit i en situation då F gjort en anmälan till åklagare och menar på att det finns interna 
rutiner i byrån gällande vad som får sägas och inte i situationer när det gäller att anmäla en 
kund. F säger att uppgiften för revisorer handlar om att tala om vad som är rätt och fel. 
Problemet för många kunder är att de ser det som att de blir angripna av revisorn när det 
egentligen handlar om att se till så att bolaget inte skadas.   

”Vi måste ju tala om hur man gör de olika sakerna rätt.” 
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F säger att det i byråns system ingår att kolla upp vissa saker vid varje påbörjad relation med 
en ny kund och utifrån det tar revisorn ställning till hur personen är. Vid den första personliga 
kontakten har revisorn inte fått den rätta bilden av kunden och då är det svårt att veta om 
kunden är seriös eller ej. Det handlar, enligt F, om att ha en viss magkänsla. 
 
F menar på att det är viktigt att skilja på att ha en strikt kundrelation och en mer personlig 
relation. Det handlar om hur revisorn uppträder i sin yrkesroll och det är viktigt att inte blanda 
ihop privatliv och yrkesliv. F tänker hela tiden sin yrkesroll för att det inte skall uppstå 
missuppfattningar. F säger att även om en revisor skulle ha en privat relation med en kund, är 
det av yttersta vikt att hålla isär privatpersonen och yrkespersonen och hela tiden ha det i 
åtanke. 
 
För att det skall föreligga att F skall avsluta en kundrelation handlar det om att en kund inte 
sköter sin verifikationsplikt eller har dålig ordning och att detta i sin tur gör att F inte kan 
utföra sitt arbete. F säger att de kunder som det är mycket strul omkring och som byrån lägger 
ner mycket pengar på, suger energin från revisorn i fråga. I en sådan situation kan det vara 
lämpligt att gå skilda vägar. F har valt att kliva av uppdrag på grund av oegentligheter och för 
att F inte kunnat upprätthålla den kontakt som varit nödvändig att ha för att utföra ett bra 
arbete. 
 
När F har kundrelationer under längre tid kan de se ut på olika sätt. Antingen kan det vara ett 
företag som F känner ägaren eller att familjen känner varandra eller att det handlar om ett 
företag som F gjort revisionen för i generationer. Det kan även handla om relationer där F inte 
upplever att det finns någon personkemi och att det efter en mer eller mindre lång period 
slutar med att personen byter revisor. 

”Man får aldrig köpa ett förtroende för då är man ute på hal is direkt.” 
 
F anser inte att relationen till kunden påverkas av anmälningsplikten eftersom de flesta 
kunderna vet om att revisorn har den rollen som de har idag. Kunder ser revisorer som 
rådgivare och någon att prata med och få hjälp och stöd ifrån i och med den erfarenhet som 
revisorer besitter. 
 
Då det uppkommer situationer där F och kunder har olika uppfattningar finns det olika 
scenarion.  Antingen kan kunden stå på sig gällande något och det leder till att kunden får 
byta revisor, eller så förekommer situationer där kunden helt enkelt lyssnar på F och att F får 
sista ordet. 

7.2. Revisorns grunder för beslut 

Revisor A berättar att när ett arbete med ett företag kommer till slutprodukten, vilket innebär 
revisionsberättelsen, finns en intern regel som säger att om revisorn överväger att göra någon 
form av anmärkning i revisionsberättelsen, är revisorn skyldig att diskutera detta med en 
erfaren kollega. A säger att interna förhållningssätt och regelverk gör att många beslut redan 
är fattade åt revisorerna och att A därmed inte har någon form av egen beslutsmodell i sitt 
arbete. 

När det gäller att anmäla en kund, berättar A, att det inte finns något klart uttalat intern 
regelverk för hur revisorn ska uppföra sig i en sådan situation. I verkligheten vet A vad A 
borde göra, vilket innebär ett telefonsamtal till en jurist. A menar på att ingen revisor gör en 
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anmälan på eget bevåg, förutom när det gäller för sent angiven årsredovisning. A uppger att A 
för tillfället arbetar med ett bolag som inte vill lämna ifrån sig redovisningen, men att det 
handlar om andra saker i just det fallet. A säger att ett beslut är fattat att inte göra något alls i 
det fallet, vilket inte alls ovanligt att det blir i sådana typer av situationer.  

Om A tar ett beslut att anmäla en kund diskuterar A det med byråns jurister men även med en 
annan auktoriserad revisor på kontoret. 

A menar på att det är spännande att prata om intuition i arbetet som revisor. A menar på att A 
själv inte använder sig av intuition i sitt dagliga arbete, men att det säkert beror på hur länge 
en person arbetat. A uppger att när någon arbetat så länge som A och har den rollen är det 
ytterst lite operativt arbete och granskning som görs, och att det därmed inte finns utrymme 
till att använda sin intuition. A berättar att när A var yngre och nyare i branschen, kunde A få 
en känsla av att något var fel och oftast var det just där felet var. A menar sammanfattningsvis 
att intuition gäller för yngre människor som arbetar på fältet, i A:s dagliga arbete finns inget 
utrymme för att använda intuition, det skulle kunna påverka ett beslut negativt.  

Revisor B menar på att det inte går att arbeta utifrån någon specifik beslutsmodell när ett 
beslut ska tas. B säger att det bygger mycket på erfarenhet och en kollegial samverkan, och 
oftast när en revisor arbetat under längre tid finns en kunskapsbank att utgå ifrån jämfört med 
revisorer som är nya inom branschen. B säger att det är bra att arbeta i team där det både finns 
juniorer och seniorer, för att kunna ta del av den erfarenhetsram som äldre och mer erfarna 
revisorer besitter.  

 
B menar på att det i arbetet finns utrymme i vissa situationer att använda sin intuition men att 
det snarare borde kallas erfarenhet. B använder sig av denna erfarenhet men anser inte att det 
förekommit någon situation då B tagit ett felaktigt beslut då ett beslut tagits baserat på 
erfarenhet. 

 
När det uppkommer situationer då B tar ett beslut att anmäla en kund anser B att det är viktigt 
att vara trygg i beslutet eftersom det är en så pass allvarlig åtgärd. B menar på att det är viktigt 
att ha ett bra genomarbetat underlag för beslutet då B själv riskerar att bli stämd om det visar 
sig att B gjort någonting felaktigt gällande beslutet. Det finns inom byrån en regel om att när 
en anmärkning görs, skall det föras en diskussion gällande detta med en kollega på byrån.   

Revisor C säger att beslut är något som revisorer fattar dagligen i sitt arbete. En del beslut 
kan vara baserade på magkänsla, andra måste vara väl förankrade och avstämda med kollegor. 
C menar på att en del beslut kan C känna en viss rädsla över och att C då väljer att stämma av 
med en kollega. Vissa processer och genomförandet av revisionen skall dokumenteras på ett 
visst sätt. C berättar att revisorer har väldigt mycket krav på hur dokumentationen ska se ut. I 
dokumentationen fattas hela tiden små beslut som leder revisorn fram i arbetet. C säger även 
att det fattas beslut om att ta in kunder och slänga ut kunder.  

C säger att det inte finns mycket utrymme för att använda intuition i sitt arbete. Dock menar C 
på att det är viktigt att lyssna på magkänslan framförallt när den anar lite oro för den brukar 
alltid ha rätt. C påpekar dock att C är mer restriktiv med att lyssna på magkänslan när allt 
verkar positivt. C säger att revisorer arbetar mycket med faktiskt information, vilket omfattar 
samtal med kunder. I och med denna form av arbete, menar C, att revisorn får en bild av 
kunden och att en viss magkänsla då kan infinna sig. C säger att magkänslan kan kopplas till 
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erfarenhet och att denna erfarenhet gör att revisorn i kundrelationen gör att en viss typ av 
frågor ställs, vilka kan leda fram till de svar revisorn vill ha. Dock påpekar C att när en 
revision görs baseras inte den på magkänsla utan på iakttagelser och funderingar. När det 
gäller intuition, menar C, att om det förekommer någon sådan i arbetet är det någon form av 
negativ intuition som C tar fasta på och lyssnar av. Det är viktigt att förhålla sig skeptisk som 
revisor och utifrån det göra bedömningar. 

Om C kommer till ett läge då en anmälning ska göras, diskuteras detta med övriga på byrån. 
Det är, enligt C, en given rutin att en revisor skall gå tillväga på ett visst sätt i en sådan 
situation. 

Revisor D säger att det i arbetet som revisor inte förekommer någon speciell beslutsmodell 
som arbetas utifrån när D skall ta ett beslut. Däremot använder sig D av granskningsprogram 
när en revision genomförs samt diskuterar med kollegor när det behövs. 
 
D menar på att det i D:s arbete inte används intuition i någon större utsträckning då 
beslutsfattande handlar om att utgå från insamlad information. Istället rör det sig om 
erfarenhet då den gör att revisorn kan ha varit i liknande positioner tidigare och att mycket 
handlar om tolkning och lagtext. D menar även på att avstämningskollegan är mycket viktig 
när ett beslut skall tas. Att diskutera ett fall med en kollega behöver inte betyda att 
tystnadsplikten bryts, det är själva sakfrågan som diskuteras. 
 
D menar på att det inte är frekvent förekommande att beslut som tas i efterhand kan anses som 
felaktiga. D säger att när det handlar om stora beslut samlas information kring det hela in och 
därmed finns inget utrymme för någon intuition eftersom det handlar om konkreta fakta i och 
med informationsinsamlingen. Det gör, enligt D, att arbetet blir mindre subjektivt och mer 
objektivt. D menar på att det visst kan förekomma felaktigheter men att det inte handlar om 
någon större utsträckning och att de inte är av särskilt betydande karaktär. 
 

Revisor E säger att det inte finns någon specifik beslutsmodell att arbeta utifrån när ett 
beslut tas. Däremot säger E att det finns en väldigt stark avstämningskultur inom firman. 
 
E menar på att en försvarlig del i beslutsfattande baseras på magkänsla och att det handlar om 
att hitta argument för detta. En icke oväsentlig del av revisorns arbete är kopplad till 
pedagogik och så att säga förklara sina ståndpunkter och förklara hur ett beslut arbetats fram. 
E menar på att det i ett sådant läge inte räcker med hur en revisor känner utan att det måste 
finnas något att hänga upp beslutet på. Det kan, enligt E, vara regelverk eller praxis och 
poängterar hur pass viktigt det är att ha en god avstämningskultur för att kunna diskutera sig 
fram till ett beslut. 
 
E menar på att det finns utrymme för intuition i arbetet som revisor men säger att det rör sig 
om en känsla som i grunden baseras på erfarenhet. E poängterar att det är viktigt att gå vidare 
utifrån denna känsla för att hitta stöd åt det som känslan säger och menar på att ett beslut 
aldrig tas utan att det finns en väl avvägd grund för det. 
 

Revisor F arbetar inte utifrån någon specifik beslutsmodell då ett beslut skall tas. När det 
gäller ett eventuellt brott handlar det först om att definiera brottet och få det klarlagt. F säger 
att lagstiftningen sedan träder in och att nästa beslut då handlar om hur F skall hantera 
tystnadsplikten i situationen. För att lösa den problematiken som uppstått diskuteras 
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situationen med kollegor. I slutändan menar F på att det handlar om erfarenhet av liknande 
situationer och hur dessa hanterats. På ett sätt anser F att det blir en form av beslutsmodell 
men att den inte formell utan att den handlar om att vara strukturerad i sitt arbete. 
 
I beslutssituationer anser F att det blir enklare att ta beslut ju mer erfarenhet revisorn besitter 
och att det innebär att mindre tid ägnas åt att fundera över hur revisorn skall agera. F säger att 
det förekommer att felaktiga beslut tas men att det är enkelt att undvika i och med alla 
utbildningar som revisorer fortlöpande är delaktiga i. Erfarenhet är, enligt F, något som 
revisorn samlar på sig. 

7.3. Revisorns syn på ekonomisk brottslighet 

Revisor A menar på att ekonomisk brottslighet inte är speciellt frekvent förekommande, att 
det rent av är ovanligt. Eventuellt kan det förekomma geografiska skillnader men A har för 
lite kunskap för att kunna uttala sig om vilka skillnader det kan vara. 

”Alltså, det förekommer ju en himla massa småfuskande men om det kan kallas ekonomisk 
brottslighet, nja, det tror jag inte” 

A anser att det är bra att revisorer medverkar i det brottsförebyggande arbetet, dock anser A 
att när det gäller grov ekonomisk brottslighet, är revisorernas vara eller icke vara helt 
ointressant. A menar på att de grova ekonomiska brottslingarna inte bryr sig om revisorerna 
överhuvudtaget, däremot anser A definitivt att den revisionsplikt som finns i Sverige än så 
länge stävjar väldigt mycket småfusk i småföretag. Det kommer dock att försvinna när 
revisionsplikten tas bort. Detta är ett argument som Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten 
arbetar utifrån. Säkerligen kommer andra konsekvenser att uppkomma med tidens gång. A:s 
övergripande uppfattning är att revisorernas roll är ointressant när det gäller till grov 
ekonomisk brottslighet. 

Gällande anmälningspliktens roll i det brottsförebyggande arbetet anser A att det är ett slag i 
luften mot ekonomisk brottslighet, om inte för sent avgiven årsredovisning räknas med. A 
menar på att för sent avgiven årsredovisning är ett brott i teorin men säger även att inga 
revisorer verkar vara av uppfattningen att det är ett brott i praktiken.  

A menar på att den statistik som visas på att antalet anmälningar stadigt ökar med åren är helt 
missvisande. Detta då det enbart beror på en dom som kom i HD för ett antal år sedan. I den 
domen konstaterades det att en för sent avgiven årsredovisning eller bokföringsbrott skulle 
falla in i brottskatalogen. A menar på att årsredovisningarna är senare inlämnade i småföretag 
av olika skäl, och att det alltid har förekommit. A säger att ingen människa tycker att det är ett 
brott i egentligen mening, att det mera handlar om allmänt slarv och allmänt dålig ordning. 
Att antalet anmälningar skulle ha ökat de senaste åren beror helt enkelt på att det är brott av 
sådan karaktär som menas och det är svårt att se det som riktiga brott. A skulle bli oerhört 
förvånad om det i själva verket var så att det är antalet anmälningar överlag som ökar.  

A menar på att den misstanketrappa som används i revisorns dagliga arbete är det största 
problemet med lagstiftningen och att det är svårt att säga exakt på vilken nivå i trappan som 
ett eventuellt brott ska anmälas. A menar på att det i verkligheten ser ut som så, att om 
årsredovisningsfallen sorteras bort, är det väldigt få revisorer som egentligen själv gör den 
bedömningen gällande graden av misstanke. I verkligheten är detta något som revisorerna 
överlägger med sina jurister om. De stora byråerna har i regel en egen juristfunktion att 
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diskutera med. A utgår ifrån att de små byråerna konsulterar utomstående jurister just av det 
här skälet, då det i slutändan inte är revisorn själv som fattar beslutet om när en viss 
misstankegrad uppnåtts. På större byråer förekommer det en form av central funktion som 
hanterar den här typen av frågor. 

Revisor B menar på att det förekommer en viss ekonomisk brottslighet bland företag som B 
arbetar med, men att det inte är utbrett. B anser att det inte är stort problem bland de kunder 
som B arbetar med. 

 
B uppger att det är bra att B som medborgare ska medverka i det brottsförebyggande arbetet 
men är kritisk till det när det gäller rollen som revisor. B menar på att de regler som finns inte 
är helt tillfredställande då det påverkar revisorns oberoende och relationen till kunderna. 
Vidare säger B att det finns en skyldighet att agera vid misstanke om brott, samtidigt som 
revisorer har en skyldighet att serva kunderna då revisorer är anlitade av ägarna. B menar på 
att ägarna är revisorernas kunder och att det vissa fall kan uppstå en problematik då revisorer 
har skyldighet att agera vid misstanke om brott, samtidigt som revisorerna har ett uppdrag av 
ägarna. B är totalt sett kritisk till den lagstiftning som finns men självklart vill B medverka till 
att minska brottslighet. 

 
B anser att anmälningsplikten har en ganska central roll i det brottsförebyggande arbetet då 
den är tvingande för revisorer.  

 
B uppger att det inte blivit så många anmälningar sedan lagen kom till men att antalet 
anmälningar ökat under åren. B gjorde en anmälan i början av lagstiftningen men när lagen 
trädde i kraft visste inte ens myndigheterna hur den skulle hanteras. B menar dock på att det 
utvecklats en praxis som gör att den blir bättre och bättre men tror att anmälningsplikten 
kommer att försvinna. 

”När den väl börjar fungera så tar man bort den” 
 

B menar på att det är svårt att avgöra när det ska göras en anmälning eller ej. Det beror till 
viss del på att revisorer inte är några jurister. B menar på att revisorer därmed aldrig kan bli 
fällda av någon tillsynsmyndighet eller åklagare om revisorn nu inte har gjort det som borde 
ha gjorts. B menar på att ett brott dock bör anmälas någonstans mellan ”anledning anta” och 
”kan misstänkas” i misstanketrappan. 

Revisor C arbetar i huvudsak med ganska små företag, mestadels inom tjänstesektorn, men 
även inom andra områden. C är av uppfattning att det i vissa branscher förekommer viss 
ekonomisk brottslighet.  

”Min uppfattning är… det är att i vissa branscher förekommer viss ekonomisk 
brottslighet, ja och det är, mina konkreta erfarenheter det är från restaurangbranschen.” 

C anser att det är bra om revisorer kan medverka i det brottsförebyggande arbetet. C menar på 
att revisorer är skyldiga att anmäla vid misstanke om brott, där graderingen av misstanke av 
brottet är att revisorn ska vara tio procent säker på att ett brott har begåtts. C är skeptisk till att 
det just är tio procent som är gränsen. C säger att i C:s värld finns det ingen revisor som vågar 
göra en anmälan med bara tio procents brottsmisstanke. Detta då det är för låg nivå för att 
revisorn ska tordas göra det, då revisorn riskerar så otroligt mycket.  
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C är av uppfattningen att det inte är så pass många år sedan lagen gällande anmälningsplikt 
trädde i kraft och att C kan förstå att det har tagit tid innan det börjar hända saker och ting, 
främst med tanke på misstankegraden. C tror att myndigheterna haft höga förväntningar att 
det ska komma in fler anmälningar i och med den låga gränsen av misstankegraden som 
revisorer har svårt att leva upp till. C anser att det är svårt att säga varför antalet anmälningar 
ständigt ökat från år till år då C anser att revisorer är alldeles för osäkra gällande den nivån 
som krävs för att göra någonting konkret. 

C menar på att det är svårt att veta vart i misstanketrappan som en revisor bör anmäla ett 
troligt brott men anser att någonstans vid sannolika skäl eller möjligtvis skälig misstanke kan 
vara lämplig nivå. C syftar detta på den osäkerheten kring om det är ett brott eller ej, vilket C 
även anser är grunden till problemet gällande anmälningsplikten. 

Revisor D menar på att majoriteten av de kunder som förekommer i D:s dagliga arbete är 
ärliga eller i alla fall försöker och vill vara ärliga. D menar på att det därmed förekommer 
relativt lite ekonomisk brottslighet och syftar främst då på brottslighet som kan inkluderas på 
någon form av straffskala.  

D berättar att D var med under den tid reglerna om anmälningsskyldigheten blev aktuella och 
menar på att det förekommit diskussioner mellan erfarna revisorer då dessa var osäkra på 
innebörden och ansvaret gällande anmälningsplikten. D menar på att det fanns en osäkerhet 
gällande risken att revisorn själv blev medhjälpare till ett brott om det uppstod en situation då 
revisorn kunde ha missat något viktigt. För sin egen del menar D på att det inte förekommit 
något annat än att revisorn skall anmäla och anser att det är bra med anmälningsskyldighet 
samtidigt som det är svårt för revisorn att ta ansvar för någon annans handlingar. D menar på 
att svårigheten är att bedöma om någon annans handling är tillräcklig för att ett åtal skall 
väckas. D är av uppfattningen att det inte borde ligga på revisorns bord att göra vissa 
bedömningar utan att det borde vara en åklagares ansvar som är mer insatt i hur det fungerar. 
D säger att om en revisor väl anmält en kund kan revisorn räkna med att vara utan denna kund 
i framtiden. 

D säger att det blivit fler anmälningar de senaste åren och att det har att göra med att 
kunskapen om hur anmälningsskyldigheten har blivit större samt att revisorerna därmed vet 
hur frågor gällande anmälningsplikten skall behandlas. D menar på att brottslighet inte blivit 
mer utspritt utan att det handlar om att revisorn funnit ett förhållningssätt till frågan samt att 
revisorn har fått en större kunskap om hur eventuella fel kan upptäckas. 
 
D menar på att misstanketrappan är en känd modell som används för att visa på vilken nivå ett 
brott skall anmälas. D säger att när en revisor skall anmäla skall graden ”skälig misstanke” ha 
uppnåtts. Samtidigt uppger D att detta är en modell som skall vara till åklagarens hjälp och att 
det för en revisor i det dagliga arbetet aldrig behöver vara funderingar gällande vad som kan 
anses vara ”skälig misstanke”. Det handlar, enligt D, om att vara i en situation då revisorn 
anser att någon oegentlighet förekommer och att det då inte spelar någon roll exakt på vilken 
nivå i misstanketrappan det handlar om. Uppkommer en situation som denna tar revisorn 
kontakt med en jurist som hjälper revisorn med att se över situationen. D säger att det är 
jurister som gör den egentliga bedömningen åt revisorn och utifrån det beslut som tas går 
revisorn vidare med fallet. D säger att revisorerna på D:s byrå inte själva får fatta beslutet utan 
att rådfråga jurister eftersom frågorna är så pass svåra att avgöra då revisorerna inte rör sig 
inom samma område i lagstiftningen som juristerna gör. 
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Revisor E menar på att spridningen av ekonomisk brottslighet är väldigt begränsad bland de 
företag som E kommer i kontakt med. E säger att det förvisso beror på vad som kan anses som 
ekonomisk brottslighet och menar på att det givetvis förekommer ett stort mörkertal som inte 
revisorerna har kännedom om. E menar på att det förekommer att företag inte slår in allt i 
kassan samt fakturerar felaktigt men E är av uppfattningen att denna brottslighet håller sig på 
en så pass låg nivå att det inte är ett bekymmer för E:s arbete. 

E säger att det är naturligt att medverka i det brottsförebyggande arbetet då det kan anses vara 
revisorernas bidrag till samhällsekologin. E säger att revisorer är den kontrollerande och 
oberoende parten som utan tvekan har en hämmande effekt ute bland företag. E säger att 
revisorer genom sitt brottsförebyggande arbete begränsar förekomsten av oegentligheter bland 
företag. E menar på att det är bra att revisorer aktivt kan bidra med något och anser att 
anmälningsplikten bara är ytterligare en åtgärd som revisorer skall göra om det uppkommer 
en oegentlighet i granskningen. E är av uppfattningen att det inte innebär något ökat ansvar 
för revisorer utan att det bara är en del av det dagliga arbetet. 

Angående den ökningen som skett av anmälningar de senaste åren menar E på att det är svårt 
att dra några klara slutsatser eftersom det handlar om några promille av de revisioner som 
görs. E säger att eftersom det är några år sedan regelverket kom har det inneburit att 
medvetandegraden höjts kring vad som ska göras i revisionen. E menar på att detta eventuellt 
gjort att revisorer skärpt sig rent generellt kring revisionen och att detta då resulterar i att fler 
anmälningar görs per år. Däremot är E av uppfattningen att det inte beror på att antalet brott 
ökat. 

E anser att den misstanketrappa som används gällande brott är skriven väldigt lågt och menar 
på att det är få revisorer som gör en anmälan utan att verkligen vara säker på sin sak. 
Utgångspunkten är att anmäla vid de lägsta stegen i trappan men E menar på att ingen revisor 
gör en anmälan om inte graden ”sannolika skäl” uppnåtts. E säger att om inte den graden 
uppnåtts när en revisor har aning om att oegentlighet förekommer, skaffar revisorn sig mer 
information för att ta sig högre upp i trappan. Detta för att revisorn inte ska hamna i en 
situation där en anmälan görs på fel grunder vilket skulle kunna medföra att företaget eller 
involverade personer kan ta skada. E menar på att ingen revisor vill utsätta sig för den risken. 

”Man vill ha det ganska torrt om fötterna innan man går vidare.” 
 

Revisor F anser att det inte är speciellt vanligt förekommande med ekonomisk brottslighet i 
de företag F arbetar med. F menar på att det vanligaste som kan dyka upp bland ekonomiska 
brott är försvårande av skattekontroll, bokföringsbrott och dylika skattebrott men F menar på 
att revisorer inte får in alla uppgifter gällande dessa brott.  
 
F säger att det är bra att revisorer skall medverka i det brottsförebyggande arbetet och att 
revisorer på så sätt har en preventiv effekt. Dock anser F att det nu är svårt att tolka det 
brottsförebyggande arbetet i och med att revisionsplikten skall tas bort och att Skatteverket 
istället skall få en mer framträdande roll. F säger att om ett företag inte behöver en revisor 
finns det ingen som granskar och därmed faller åtgärder gällande brottsförebyggande arbetet 
för revisorer bort. 
  
F är av uppfattningen att antalet brott inte skiljer sig mycket från år till år och säger att det 
alltid finns de som begår brott. F menar på att brott begås oavsett tidsperiod och att det inte 
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finns något som kan benämnas som latent brott. F är av uppfattningen att de brott som kan 
kategoriseras som borgenärsbrott, ofta handlar om missförstånd. 

7.4. Revisorns förhållande till anmälningsskyldighe ten 

Revisor A anser å ena sidan att anmälningsplikten rent generellt är meningslös då den inte 
fångar upp några ekonomiska brottslingar överhuvudtaget.  Å andra sidan säger A att 
anmälningsplikten heller inte gjort någon skada.  

I A:s arbete är tystnadsplikten en förutsättning för att A ska kunna genomföra en bra revision. 
Om inte tystnadsplikten fanns skulle kunden inte kunna lita på att revisorerna gör ett bra 
arbete med företaget. A menar även på att om tystnadsplikten inte fanns, skulle revisorerna 
inte få den information från företagen som behövs för att göra bra bedömningar för att i 
slutändan kunna rapportera till aktieägarna. 

A uppger att det teoretiskt sätt kan finnas fördelar med anmälningsplikten, att den kan ha 
någon form av preventivt syfte men A tror inte att det fungerar i praktiken.  

”Teorin ja, praktiken nej” 

A säger att det är viktigt att följa med i den utveckling som sker i revisorsbranschen. A menar 
på att detta sker olika beroende på storleken på byrån. Stora organisationer har sin speciella 
form för att hantera informationsspridning och utbildningsfrågor. A berättar att det för 
tillfället på A:s byrå gjorts en informationsfilm som kan ses på datorn av revisorerna i och 
med att det inom en snar framtid kommer en delvis ny frivillig förändring i 
redovisningslagstiftningen i Sverige.  A menar på att detta är ett bra sätt att följa med i 
utvecklingen eftersom det hade varit praktiskt komplicerat att skicka hela företaget på kurs 
om information gällande detta. A säger att det är ett otroligt effektivt sätt, samtidigt är det 
viktigt att se vad det är för frågor det handlar om. A uppger att denna möjlighet inte finns på 
små byråer men samtidigt att FAR SRS är en otroligt bra branschorganisation med bred 
kompetens och service, vilket gör att det inte går någon nöd på de små byråerna. A säger att 
revisorerna har väldigt lätt att få information, ibland kan det nästan kännas som att det blir för 
mycket information. 

Diskussionen kring avskaffandet av anmälningsplikten anser A vara komplicerad. Om det 
skulle finns någon form av ja- eller nej-röstning gällande om anmälningsplikten skall 
avskaffas eller ej skulle A säga ja, samtidigt påpekar A att det inte är någon stor fråga i det 
dagliga arbetet för A. A säger att det finns andra saker som hellre borde vara fokus på när det 
gäller lagstiftning. 

A menar på att relationen mellan tystnadsplikt och anmälningsplikt är förhållandevis enkel. 
Revisorer har en tystnadsplikt i grunden men det finns väldefinierade avsteg, däribland 
anmälningsplikten, men det finns även andra. A säger att det är bara att konstatera att det är 
ett ingrepp i tystnadsplikten, men A tycker inte att det på något vis gör tystnadsplikten svårare 
att hantera.  

”Det handlar om ett avsteg. Punkt slut.” 

A berättar att gällande anmälningsplikten finns en osäkerhet gällande hur stark grad av 
misstanke som ska föreligga för att ta ett steg vidare i anmälningsprocessen, vilket kan 
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uppfattas som ett problem. A menar på att om revisorn på ett enklare sätt kunna kategorisera 
själva gärningen på en skala, skulle det underlätta arbetet avsevärt.  

Om A avväger att tillämpa anmälningsplikten är det viktigt att ta hjälp av de jurister som finns 
tillhanda.  Det handlar om en bedömning utifrån lagstiftningen och dess syfte, men det 
handlar även till viss del om FAR SRS uttalanden gällande frågan. A menar på att det inte 
finns någon aspekt att utgå ifrån när det gäller om detta kan skada kunden eller ej. A har 
aldrig varit i situationen i praktiken vilket gör det hela svårt att bedöma. A menar på att det 
skulle kunna finnas fall där ett större företag skulle kunna lida skada av att det kom ut att 
någon befattningshavare eller styrelseledamot hade gjort någonting som egentligen inte har 
med företaget att göra. 

”Den dagen, den sorgen höll jag på att säga” 

Revisor B hävdar att fördelen med anmälningsplikten är att ekonomisk brottslighet uppdagas 
och att nackdelen är att den påverkar relationen med kunderna. Vidare säger B att 
anmälningsplikten i praktiken fungerar dåligt eftersom myndigheterna inte har system och 
resurser att ta hand om anmälningarna. B berättar även att när lagen introducerades fick B 
information från branschorganisation FAR SRS gällande hur lagen skulle användas. B nämner 
att B själv är engagerad i en viss del av landet gällande FAR SRS och att det förekommit 
seminarium tillsammans med ekobrottsmyndigheten, åklagare och polisen. B menar på att 
revisorer i allmänhet har en väldigt bra dialog för att praktiskt hantera lagen på ett bra sätt.  

B menar på att revisorsyrket bygger på oberoende, på kompetens och på tystnadsplikten, 
förtroende helt enkelt. Det här förtroendet blir skadat om kunden inte kan lita på revisorn fullt 
ut. 

”Den är helig!” 
 

B tror att antalet anmälningar skulle öka om det fanns möjlighet till att få mer utbildning och 
kunskap om anmälningsplikten. B anser att det är viktigt att se hur pass mycket en situation 
skadar företaget och tredje man i användandet av anmälningsplikten. Det finns saker som inte 
är tillåtna, t.ex. att gå mot röd gubbe och B menar på att det är ett brott i viss mån men att det 
kanske inte är så allvarligt.  
 
Det en revisor absolut inte får göra är att skada bolaget och det är klart om det här kommer ut 
att en anmälan gjorts, och det ses som en ren bagatell, kommer det att skada bolaget. Detta 
leder, enligt B, till att det är viktigt att göra någon form av väsentlighetsbedömning innan en 
anmälan görs.  

Revisor C är av uppfattningen att anmälningsplikten till viss del har incitament till att vara 
positiv gällande revisionen. Dock är C negativ till att nivån för anmälan är så pass låg och 
anser att den måste höjas för att anmälningsplikten skall kunna användas på ett effektivt sätt. 
C menar på att det egentligen inte spelar så stor roll vad C anser om anmälningsplikten i och 
med att revisionsplikten ska avskaffas och att det då kommer leda till anmälningsplikten tas 
bort. C menar på att anmälningsplikten borde åläggas andra myndigheter t.ex. Skatteverket 
och Ekobrottsmyndigheten. C har i sitt yrkesutövande tillämpat anmälningsplikten två gånger.  

C har den generella uppfattningen att en revisor självklart ska ha tystnadsplikt men att 
revisorerna även lever i en värld där anmälningsplikten finns. När lagen om 
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anmälningsplikten kom berättar C att C:s byrå åkte på en kurs där revisorerna fick utbildning 
av jurister och advokater. 

C menar på att det finns många olika sätt att få den information som är viktig att ha för att 
följa med i den utveckling som sker i revisorsbranschen. C arbetar på en stor byrå som har 
egna utbildningsprogram, olika informationsflöden, interna rutiner för nyheter, samt har 
möjligheter att på många olika sätt få information och nyheter. 

C är av uppfattningen att det skulle göras fler anmälningar om det fanns möjlighet till att få 
mer utbildning och kunskap om anmälningsplikten. C säger att det skulle göra att det kunde 
ske förbättringar gällande den svåra bedömning som ska göras gällande brottsmisstanken. Det 
är, enligt C, svårt att ha den kunskap som behövs för att kunna anmäla vid tio procents 
brottsmisstanke, mer utbildning skulle kunna leda till att fler revisorer fick den kunskapen. 

”Men även om det skulle komma in fler anmälningar så måste man kolla hur många 
av dessa är felaktiga och vad får det för konsekvenser för branschen som helhet.” 

C menar på att det finns flera faktorer som avgör när C väljer att anmäla en kund. Det handlar 
främst om vilken typ av brott det handlar om. C berättar att den erfarenhet C har av detta är i 
form av svartförsäljning. Det handlar, enligt C, om att som enskild revisor känna att det finns 
tillräckliga skäl för att misstänka att en oegentlighet gjorts för att kunna gå vidare. Var detta är 
i misstankeskalan anser C vara omöjligt att svara på. Det kan röra sig om många olika 
faktorer, men samtidigt kan en enda faktor avgöra att C känner att det finns skäl för att 
anmäla. C ger som exempel att om det vid en kassagranskning finns avbrott i inslagen eller att 
det förekommer lådöppningar men inga belopp, kan detta vara skäl nog att göra en anmälan. 
C säger att det även kan finnas skäl att anmäla då det förekommer låga vinstnivåer eller löner 
som inte existerar. 

Revisor D menar på att anmälningsplikten är något som finns i revisorns arbete. Det finns en 
viss rädsla för den eftersom D inte vill missa något som sedan kan få effekter för D själv. Med 
detta menar D att det är viktigt att göra rätt åtgärder för att inte missa något. Samtidigt menar 
D på att det i grunden är bra ur revisorns synvinkel att ha anmälningsplikten då det som 
revisor handlar om att skapa ett förtroende för näringslivet. 
  
D menar på att det är en förutsättning för arbetet att tystnadsplikten finns, men påpekar att det 
går att dra en skiljelinje mellan tystnadsplikt och brottslig verksamhet. Med detta menar D att 
om det handlar om brottslig verksamhet, är det brottsliga handlingar som begåtts och då är det 
rimligt att tystnadsplikten får stå tillbaka. 

”Den är ju ett måste, tystnadsplikten är ett måste.”  
 

Som D tidigare nämnt kan anmälningsskyldigheten uppfattas som skrämmande ibland då 
revisorn kan ifrågasätta sin bedömning och om revisorn verkligen gjort rätt. På så vis menar D 
att anmälningsplikten kan vara negativ, samtidigt är det viktigt, när diskussioner kring 
avskaffande av anmälningsskyldigheten finns, att fundera över vilken roll revisorer ska ha i 
sitt arbete. Det är, enligt D, angeläget att skapa ett förtroende hos kunderna och är frågande 
till om detta faktiskt inte också ska omfatta att anmäla ett brott som begås. 
 
D är av uppfattningen att om det fanns möjlighet att få mer utbildning och kunskap om 
anmälningsplikten skulle antalet anmälningar öka. D menar på att det stora problemet med 
anmälningsplikten ligger i att vara revisor. Det handlar om mycket regelverk och det gör att 
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det är lätt att bli osäker gällande om en anmälan skall göras eller ej. Revisorer har för lite 
kunskap om rättsprocessen. D anser att om revisionsplikten försvinner, kommer 
anmälningsplikten att försvinna då den inte längre fyller något syfte. 
 
När det gäller vad som avgör när en tillämpning av anmälningsplikten skall göras, anser D att 
det på det hela taget handlar om sunt förnuft. Om D skulle upptäcka att ett brott har begåtts 
och att den som har gjort det, gjort det med syftet att begå ett brott, skulle D inte känna att det 
skulle vara komplicerat att göra en anmälan. D säger att det kan förekomma situationer att ett 
brott begås men att den som utför det inte är medveten om att det klassas som ett brott, och att 
kunden efter att D påtalat det, kan ställa saker och ting till rätta utan att en anmälan görs. 
Vidare menar D på att kundrelationen påverkar beslutet att anmäla eller ej. Om D har en 
väldigt bra relation med en kund, beror det på att D uppfattar kunden som trovärdig och att 
denne inte skulle kunna begå ett brott.  Samtidigt är det svårt för D att veta, det kan inträffa 
och då är det bara för D att ta konsekvenserna av detta. 
 

Revisor E förhåller sig relativt neutral till anmälningsplikten. Den finns och fyller sin 
funktion och sedan är det, enligt E, fritt att ha åsikter och tycka till om brottsskalan och för 
sent avgiven årsredovisning och om brott av denna karaktär ska anses vara ett så pass grovt 
brott som medför att anmälan till åklagare skall göras. E menar på att anmälningsplikten 
medför en tydlighet och ställer krav på både revisorn och kunden. E säger att det som revisor 
blir positivt då revisorn får se till att styra uppdraget åt ett håll att det inte uppkommer några 
oegentligheter. 
 
E säger att tystnadsplikten är en absolut förutsättning för att revisorer överhuvudtaget ska 
kunna utföra ett korrekt arbete, utan tystnadsplikten skulle revisorerna inte ha en chans att 
överleva i branschen.  
 
E berättar att då det uppkommer en situation gällande anmälningsplikten är det som så att E i 
nästan alla fall samtalar med styrelsen för ett företag innan en anmälan görs. E informerar om 
läget och ger sedan företaget en chans att åtgärda det som kan ses som någon form av 
oegentlighet. E har svårt att tänka sig att en revisor skulle göra en anmälan utan att meddela 
företaget innan och ge företaget en chans att rätta till det som skulle kunna anses som 
inkorrekt och därmed ligga till grund för en anmälan. 
 
E tror inte att det är helt omöjligt att antalet anmälningar skulle öka om det fanns möjlighet till 
mer utbildning och kunskap om anmälningsplikten. E vill inte tala för hela kåren men säger 
att det på de större byråerna är en miljö där det finns möjligheter att föra en diskussion 
gällande anmäla eller ej. E menar på att det på en mindre byrå inte finns samma 
diskussionsmöjligheter och att det medför att en mindre byrå också har lättare att hamna i 
situationer där revisorn ”sitter i knät” på kunderna. 

”Vi hade ju våra interna utbildningar som vi körde när denna plikt blev aktuell.” 
  

E säger att det vore skönt om anmälningsplikten avskaffades då den medför en extra 
anspänning i E:s dagliga arbete. Samtidigt menar E på att den i vissa sammanhang inte är så 
dum att ha då anmälningsplikten kan vara ett verktyg för att få kunderna att göra som E vill. 
 

Revisor F anser att tystnadsplikten är bra för revisorer då det leder till att kunden kan prata 
om allt som rör företaget och känna sig förtrogen och vet att det som sägs, stannar i rummet. 
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F säger att det finns seminarier för alla kvalificerade revisorer där nyheter gällande revision 
belyses. I och med att lagen om anmälningsplikten kom diskuterades förfarandet av denna på 
flera seminarier. F säger att det görs uppföljningar på de seminarier som ordnats och att denna 
process innebär att det varit klart för F hur anmälningsplikten skall tillämpas. 
 
F vet inte om det är bra eller dåligt att avskaffa anmälningsplikten och menar på att det finns 
brott som är så uppenbara att F direkt kan kategorisera vilket brott det handlar om. I sådana 
situationer, anser F, att anmälningsplikten kan vara bra. Samtidigt förekommer det även 
situationer som är svåra att tolka och att det då kan vara svårt att veta om anmälningsplikten 
skall tillämpas. Överlag är F osäker på vad som är bäst för revisionen när det gäller 
anmälningsskyldighetens vara eller icke vara. F är av uppfattningen att antalet anmälningar, 
som läget är nu, inte skulle öka om det fanns möjlighet till att få mer utbildning och kunskap 
om anmälningsplikten. 
 
F säger att F inte upplevt att det varit något problem med relationen mellan anmälningsplikt 
och tystnadsplikt eftersom revisorer måste agera om ett brott begåtts. F säger att det står om 
anmälningsplikt i lagtexten men att det handlar om tolkningar i vissa lägen. Om det finns en 
erfaren person i närheten innebär det att en konflikt kan uppstå mellan tystnadsplikten och 
anmälningsplikten. F menar dock på att om ett brott har skett skall en anmälan göras och då 
går anmälningsplikten före tystnadsplikten. 
 
Om F är i en situation där en eventuell anmälan skall göras och F känner sig osäker förs en 
diskussion med en person på byrån gällande det fortsatta agerandet. Det förs också 
diskussioner med den person som har det interna ansvaret på byrån och även med byråns 
jurister i och med att det är lagstiftning som måste tolkas. Detta kan, enligt F, medföra 
problem då en anmälan kan göras på felaktiga grunder, vilket medför att byrån blir 
skadeståndskyldig.  F säger att det är svårt att göra avvägandet om en anmälan skall göras 
eller ej, eftersom en felaktig anmälan skadar relationen till kunden. F anser att det 
svårhanterliga är bedömningen om ett brott begåtts eller ej. En anmälan kan, enligt F, göra att 
kunden byter revisor. 

7.5. Etiken och moralens inverkan på revisorns arbe te 

Revisor A anser att större delen av revisorskåren generellt sätt har en hög nivå på etik och 
moral, även fast det alltid förekommer undantag. A säger att etik och moral trots allt är en 
förutsättning för att arbetet som revisor ska fungera och att det gäller revision överhuvudtaget. 

A tycker att etik och moral samt lagstiftning är något som agerar i samråd med varandra. A 
kan inte se att det skulle kunna vara några motsättningar mellan dessa. A menar på att det 
snarare är som så att lagstiftningen med kringbestämmelser och de förordningar och de 
revisionsstandards som finns i Sverige, bygger på en oerhört hög nivå av etik och moral. 

A är av uppfattningen att etik och moral har en stor betydelse vid beslutsfattande. Enkelt 
uttryckt menar A att hela revisionen går ut på att revisorn ska skriva en revisionsberättelse. De 
flesta innehåller inga anmärkningar, dock gör en del det och det är när revisorn ska ta 
ställning till vad som ska skrivas och inte skrivas, som själva frågan om etik och moral kan få 
inverkan. A säger att om revisorn skulle tumma på etiken och moralen skulle 
revisionsberättelsen sannolikt bli felaktig. 
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A berättar att de skandaler som skett de senaste åren har påverkat arbetet ganska mycket även 
fast de stora mera kända skandalerna inte varit i Sverige utan i USA och Italien. A menar på 
att även fast skandalerna inte skett i Sverige, påverkas revisionsbyråerna ändå. A säger att det 
beror på att den internationella standarden påverkas när skandaler sker. A menar på att den 
revisionsstandard som ska följas i Sverige av alla, oavsett storleken på byrån, i sin tur är mer 
eller mindre översättningar av internationella standarder vilka förändras hela tiden, inte minst 
gällande oegentligheter.  

A menar på att det finns en målsättning att alla revisionsberättelser A gör ska vara rätt, det vill 
säga de ska innehålla de anmärkningar som borde ha funnits där. A menar på att allt 
egentligen handlar om att egentligen göra ett så korrekt jobb som möjligt, samtidigt som A 
naturligtvis har en ambition att ha så pass stor kompetens inom vissa närliggande områden. A 
menar på att det är viktigt för A att ha goda kunskaper redovisning av bolagsrätt som A är 
mest intresserad av.  

”Det handlar om att bli ännu bättre på det jag redan är på bra på helt enkelt” 

A tycker att det kan vara komplicerat att kombinera plikten och omsorgen i en kundrelation. 
A menar på att revisorn följer lagarna men att det finns ett utrymme för att mer tänka i ett 
omsorgsbegrepp. A berättar att det i ramlagstiftning finns ett utrymme för tolkningar, revisorn 
kan därmed lägga sig på olika nivåer för att göra en situation så bra som möjligt, som även 
kunden drar nytta av. A menar på att det i grunden handlar om att ha bred kunskap gällande 
lagstiftningen, att därmed ha kunskap om vad som faktiskt kan göras och är tillåtet etc.  

A anser inte att etik och moral har förändrats mycket inom revisorsbranschen. A säger att det 
som har ändrats är fokuseringen kring revisorns oberoende, vilket till viss del hänger ihop 
med etik och moral. A säger att frågan om revisorns oberoende definitivt har förändrats 
mycket men frågor gällande etik och moral har inte förändrats i någon egentligen mening. A 
menar på att det som ändrats är företagandet och diskussionerna kring detta, t.ex. gällande 
höga ersättningar osv. men det anser A inte ha med revision att göra. 

Revisor B menar på att etik och moral är otroligt viktigt, hela revisorsyrket bygger på det, att 
revisorn har en god etik och en hög moral. B säger att revisorn inte alltid är föredömen men 
att revisor står mycket för trovärdigheten hos företagen. Revisorn avlämnar rapporter till 
banker, myndigheter, anställda, kunder samt leverantörer. B menar på att om revisorn ger ett 
godkännande ska kunden utgå ifrån att det är en korrekt bedömning från revisorns sida.  

B anser att det är viktigt att lagar stiftas som också får någon form av praktisk påföljd. Detta 
för att inte en massa lagar ska stiftas som i grunden ingen har förtroende för, då blir 
rättssystemet urholkat. 

B säger att det är viktigt att revisorn utgår ifrån redovisningssed och god revisionssed. Mycket 
av detta bygger på god etik och hög moral. B säger att internt kollegialt är det viktigt att hålla 
en hög etik för att revisorer skall utgöra ett förtroende på marknaden bland banker, kunder, 
leverantörer, anställda och inte minst staten. B betonar dock att vad som är hög moral för en 
enskild individ, kanske inte är hög moral för någon annan.  Detta är något som kunderna 
avgör och det är deras prioriteringar och värderingar revisorn måste utgå utifrån i 
yrkesutövandet. Det är viktigt att vidmakthålla någon form av etik och moral, vilket också 
nämns i de interna stadgarna byrån arbetar utifrån. 
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B upplever att det blivit större fokus på revisorers arbete i och med de skandaler som 
uppmärksammats i världen. Även reglerna har ändrats och det har bildats ett större intresse 
gällande vilka tjänster revisorerna levererar. 

B berättar att när det görs ett avvägande att anmäla en kund skickas ett brev ut till kunden och 
då har kunden två veckor på sig att åtgärda de fel som nämns, i annat fall måste revisorn avgå 
och fallet lämnas till åklagare. B menar på att det är en åtgärd som är svår att hantera, då det i 
slutändan ofta inte blir någon uppföljning av rättslig karaktär. 

B säger att revisorsyrket för B innebär att arbeta utifrån god revisionssed och interna metoder 
och riktlinjer och att det i yrket i sig finns ett otal olika riktlinjer att följa. B menar på att 
revisorsyrket i sig är baserat på att plikten är ett grundfundament och att B aldrig hamnar i ett 
läge där B kommer att tumma på de lagar och regler som finns. B menar på att det inte alltid 
är lätt att koppla etik och moral samman med lagstiftning i praktiken. Ofta ställs frågor till B 
om hur saker och situationer ska göras. 

”Och vi får på nåt sätt hjälpa dem att ta sig igenom denna slalombana men hålla sig inom 
banan.” 

Enligt B uppkommer det flera situationer som är svåra att tolka, t.ex. skattefrågor. Ett företag 
väljer givetvis att betala så lite skatt som möjligt men vill därmed inte utöva en olaglig 
verksamhet. B skulle aldrig ge ett råd som skulle vara olagligt, däremot ges gärna råd för att 
inom lagens ramar måna om kunden. 

Revisor C säger att etik och moral innebär att leva som man lär, och att lagstiftningen inte 
har någon inverkan på etik och moral i revisorsyrket. C menar på att det finns omoraliska 
personer som försöker tumma på lagstiftningen och därmed göra saker som kan uppfattas som 
oegentligheter. Enligt C har givetvis ett sådant beteende en viss påverkan på revisorn i och 
med att detta sätter prov på vilken etik och moral revisorn besitter. I praktiken kan en 
företagare välja att vara omoralisk, och på så sätt påverka de regler som finns. Detta kan göras 
genom att t.ex. en företagare bedömer att dennes företag är så litet och att ingen revisor 
kommer att kolla upp och bry sig ifall företagaren försöker bryta mot vissa regler. Dock 
menar C på att ingen i C:s närhet skulle bete sig på det viset och på så sätt ifrågasätta hela sin 
revisorsidentitet. Det är för mycket som står på spel. 

C menar på att den uppmärksamhet som riktats på stora skandaler medverkat till att det blivit 
högre krav på revisorerna. C är av uppfattningen att den stora uppmärksamheten gjort att det 
blivit vanligare med stämningar från missnöjda kunder som har förhoppningen att det är lika 
lätt som i USA att få en positiv rättslig utgång. C säger att företagen hoppas vinna och på så 
vis kunna få ut försäkringspengar eftersom alla revisorer är försäkrade. Dock påpekar C att 
revisorerna snabbt klargör att det är lönlöst att driva en sådan process. 

C berättar att C i sitt yrkesutövande arbetar utifrån vissa etiska riktlinjer som kan kopplas till 
etik och moral. C menar på att det handlar om hur revisorn upplevs som person, vilken 
trovärdighet revisorn har samt hur revisorn agerar. Det finns en förväntan på revisorer från 
omvärlden och det är viktigt att tillfredsställa de förväntningar som finns. Det är angeläget att 
visa upp en bild av sig själv som revisor som skötsam och då går det inte att gå ut på krogen 
och göra bort sig. Det skadar det anseende som byggts upp under lång tid. C säger att det 
finns ett visst ansvar mot samhället och att samhället förväntar sig att det skall vara rätt och 
riktigt.  
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Revisor D anser att etik och moral är relativt viktigt för revisorns yrkesroll. D säger att 
revisorer har en stor uppgift i att skapa förtroende till kunden. Oavsett om det handlar om små 
företag eller stora börsnoterade företag, har revisorn en stor roll att fylla och skapa ett 
förtroende hos människor som tappat förtroende för vissa delar av näringslivet, i och med de 
sämre tider som infunnit sig.  
  
D anser att relationen mellan etik och moral samt lagstiftning fungerar bra. D säger att etik 
och moral är ett relativt abstrakt begrepp och att det är lättare att låta en kundrelation påverka 
ett beslut om etik och moral än att låta en kundrelation gå före lagstiftningen. D förklarar att 
om revisorn har förståelse för hur kunden har agerat i ett sammanhang och endast har etik och 
moral att falla tillbaka på, är det lättare att känna att det finns en viss förståelse för att kunden 
agerat på det sättet som kunden gjort, jämfört om det finns lagar och regler att utgå ifrån. 
 
D är av uppfattningen att etik och moral uppfyller en funktion vid D:s beslutsfattande, men att 
det beror på vilka värdegrunder som läggs i etik och moral. D menar på att revisorn i vissa 
lägen har en förståelse för att ett företag gör som de gör. Om revisorn istället har regler att 
utgå ifrån, och därmed åsidosätter den personliga bedömningen, handlar det inte om etik och 
moral längre, utan om regelverk. 
 
D menar på att det blivit förändringar i arbetet i och med de stora skandaler som förekommit 
ute i världen de senaste åren. I kölvattnet av skandalerna har det blivit många krav med 
utgångspunkt från amerikanska regelverk som sedan applicerats i Sverige. Detta gjorde, enligt 
D, att regelverket blev ännu mera komplext och att interna regler därmed blev påverkade.  
 
D menar på att de etiska riktlinjer som D använder i sitt arbete dels baseras på sunt förnuft 
och dels utifrån FAR SRS yrkesetiska regler. D menar på att etik och moral handlar om sunt 
förnuft och en känsla för vad som är rätt och fel. 

Revisor E menar på att etik och moral handlar om att saker skall kännas rätt. Revisorer har 
lagar att hålla sig till men säger att det även finns ett regelverk när det gäller uppförande i 
olika avseenden. E är av uppfattningen att etik och moral och lagstiftning generellt fungerar 
bra och på något vis supportar varandra.   

”Etik och moral handlar väl om att göra rätt på nåt sätt.” 
 

E menar på att den uppmärksamhet som förekommer i och med olika stora skandaler de 
senaste åren till viss del påverkat arbetet för revisorer.  E menar på att detta visat sig i och 
med att det har blivit ett tryck på behovet av att revisorer finns. E säger att det finns ett behov 
av att ha oberoende granskning, inte minst i de offentliga och noterade bolagen, kommuner 
etc. E menar även på att revisorn fyller en funktion för alla intressenter. 
 
När det gäller etik och moral och beslutsfattande menar E på att det väger oerhört tungt för E 
som revisor. Det är viktigt på det sättet att det är viktigt att leva som man lär. E kan inte 
använda sig av svart arbetskraft i och med att E är revisor. Det skulle strida mot de principer 
som E har som person. Etik och moral är något naturligt för E. 
 
E arbetar utifrån olika etiska riktlinjer men grunden finns i en skrift som alla revisorer 
delgivits. E säger att det handlar mycket om hur revisorer ska bete sig i olika avseenden, mot 
varandra och mot kunderna, samt omvärlden. E säger att den utgör ett naturligt 
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förhållningssätt att agera utifrån. På det hela taget anser E att det gäller att behandla andra 
som du själv vill bli behandlad. E menar på att det helt enkelt rör sig om respekt.  
 

Revisor F anser att begreppen etik och moral är svåra att definiera men säger att det är 
verktygen som revisorer har med sig i arbete. Det handlar bland annat hur revisorn är 
uppfostrad och de regler som följer med. Det förekommer, enligt F, outtalade regler som bör 
följas. Etik och moral behandlar även saker som att ställas inför situationer där det är viktigt 
att använda de verktyg som finns för att kunna reda ut situationen. Det gäller, enligt F, om att 
ha en grundsyn och att lära sig hantera frågor på ett rent och korrekt sätt. 
 
F menar på att etik och moral och lagstiftning fungerar bra tillsammans med varandra, det rör 
sig om regler som skall tillämpas och till det behövs olika verktyg för olika sammanhang. F 
säger att det är en allmän känsla för vad som är rätt och fel och att det är bra att saker och ting 
är tydliga för att inga misstag skall kunna göras. I och med att det uppkommer tillfällen då 
bedömningar skall göras gällande misstankegraden för ett brott, är det bra att det finns 
specifika förhållningssätt att utgå ifrån. 
 
F säger att etik och moral har stor betydelse i F:s beslutsfattande eftersom det är något outtalat 
och handlar om att ha ett rimligt samvete. Det finns i alla branscher de som gömmer sig 
bakom en titel för att slippa undan den viktiga etiken och moralen i arbetet, dock är det 
oerhört viktigt att ta ansvar för de beslut som tas.  F menar på att det hela rör sig om 
uppfostran, miljö och personlighet. 
 
När det gäller de skandaler som uppmärksammats de senaste åren menar F på att detta 
påverkat arbetet för revisorer. F säger att revisionsbranschen på 1970-talet var strikt men att 
den idag utvecklats till att mer handla om vilken affärsverksamhet som helst. Förut lämnades 
inga offerter som det görs idag och även den förra finanskrisen har gjort att 
revisionsbranschen har utvecklats i olika riktningar. I och med skandalen med Enron kom en 
ny revisionslagstiftning som används av revisorer idag. F anser att revisorer har fått större 
krav och uppmärksamhet från allmänheten och att detta lett till att revisorer har fått ytterligare 
riktlinjer om hur saker och ting skall göras. 

7.6. Kommunikationens betydelse i revisorsyrket 

Revisor A menar på att det finns olika sorters kommunikation, dels intern kommunikation 
och dels kommunikation med kunderna, A uppger att vid ansvar av större bolag är det fler 
som arbetar med revisionen och då sker den mesta av kommunikationen internt. A menar på 
att medarbetare kan vara geografiskt spridda och att det förekommer en viss typ av 
kommunikation då. A menar på att den kommunikation som sker med kunderna är på ett 
annat plan. A menar över lag att den mesta av kommunikationen är intern av olika slag 

För att A ska känna att det föreligger en god kommunikation med kunden är det viktigt att 
kunden kan kontaktas via mail. I samhället idag är det ett bra sätt att snabbt kommunicera och 
få information på. A säger att kommunikation kan ske på många olika sätt och nu är det 
onekligen så att mycket sker via mail och där har revisorerna begränsningar då det inte går att 
maila vad som helst till vem som helst på grund av den säkerhet som råder. A säger att sker 
mycket utbyte av information på Internet, då det finns väl utarbetade krypteringssystem inom 
företaget, men när det gäller Internet är det viktigt att vara försiktig. A menar på att det kan 
vara problematiskt att det inte går att maila all information till en kund och menar även på att 
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detta gäller via telefonkontakt. En viktig förutsättning i arbetet är att kunna ta emot 
information och kunna kommunicera när som helst och var som helst, A anser att mailen är ett 
ypperligt sätt att kommunicera på, då ett mail kan läsas när som helst och att mottagaren inte 
behöver vara ledig för att erhålla informationen. A uppger att det är en avsevärd skillnad idag 
i och med den utvecklade kommunikationsteknik som finns, jämfört med för tio till tolv år 
sedan. Det går idag att föra en bättre och snabbare dialog med kunden och det är enklare att 
erhålla information löpande 

”Det är ju mycket lättare nu att få löpande information än tidigare, förut kanske de ringde 
och var man inte där så, liksom, ja då gick det ju inte, då rann det ut i sanden.” 

A säger att det är viktigt som revisor att kommunicera på mottagarens villkor, det innebär 
även att anpassa det som skrivs för att vara på samma nivå som kunden. Givetvis skiljer det 
sig från kund till kund, en ekonomichef har t.ex. en större kunskap än en enmansföretagare. A 
menar på att det handlar om mottagarens erfarenhet, kompetens och förmågan att förstå. Även 
om det i grunden handlar om samma problematik skrivs det på olika sätt beroende på person. 

Gällande kommunikation med kollegor anser A att det är olika från fall till fall. En del 
kollegor är dåliga på att kommunicera överhuvudtaget, de är både inbundna och har svårt att 
tala om saker de borde göra för att underlätta arbetet. Å andra sidan finns det kollegor som 
pratar allt för mycket och det kan bli livsfarligt då det kan resultera att information förloras. A 
menar på att det i revisorsyrket finns alla typer, alltifrån pratkvarnar till de som är tysta som 
möss. A säger att det är viktigt att anpassa sig själv efter mottagaren.  

A anser att det som kan försämra kommunikationen med kunden är om det sätts upp för 
många regelverk om hur det är tillåtet att maila och inte. A menar på att om en kund är en typ 
av person som samlar på sig en massa saker som revisorn sagt, gjort och skrivit och använder 
det på ett sätt som inte kan ses i ett sammanhang, innebär det att A till slut passar sig för att 
säga någonting överhuvudtaget till denna kund. A poängterar dock att det inte är någon form 
av kundrelation A skulle ha, men om det fanns ett sådant fall. A säger att i en sådan situation 
är det bra att bli väldigt konkret gällande saker och väldigt formell, för att undslippa en rädsla 
gällande att den information som ges skall användas felaktigt. Ett annat skäl som skulle kunna 
försämra kommunikationen med kunden, är om kunden är svår att få tag på, detta kan, enligt 
A, vara ett skäl till att avsäga sig ett uppdrag. 

Revisor B anser att det är otroligt viktigt att kunna kommunicera både med sina medarbetare 
och sina kunder, det är A och O, enligt B.  

B är av uppfattningen att det är viktigt att besitta baskunskaper när det gäller att kunna 
kommunicera med en kund. B berättar att byrån B arbetar på, håller kvällskurser för att lära 
företagarna hur de ska kunna läsa rapporter, tolka diagram etc. B menar på att företagarna i 
regel inte besitter någon högre ekonomiexamen och därmed inte har kunskapen om hur allt 
fungerar gällande den ekonomiska biten. B säger att dessa kvällskurser är till för att höja en 
kunskapsribba för företagarna. B menar även på att det är viktigt som revisor att ha alla fakta 
om kunden, att veta vad kunden har för syfte med sitt företag. Det kan handla om ett nystartat 
företag eller ett företag som ska avvecklas. B poängterar vikten av att veta syftet med ett 
företag och dess verksamhet. 

B menar på att det är viktigt att prata enkelt och anpassa sig efter kunden för att 
kommunikationen ska ske på ett så tillfredsställande sätt som möjligt. B anser att det är viktigt 
att vara lyhörd och påläst gällande kunden, för att kommunicera på ett bra sätt. 
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När B kommunicerar med sina kollegor anser B att det är bra att ha olika erfarenhetsmöten 
och utbyten samt kurser och konferenser där revisorerna kan ta del av varandras erfarenheter, 
nyheter framförallt.  
”Revisionsbranschen är en väldigt utbildningsintensiv bransch eftersom det händer så mycket 

hela tiden.” 
B menar på att det inte är svårt att avgöra om en kund är seriös och hänvisar till erfarenhet och 
till viss del även intuition. B säger att en företagare som arbetar dygnet runt med sitt företag 
har en idé, en dröm och en tanke. Det är viktigt som revisor att förstå hur företagaren tänker 
för att kunna servar de och ge företagaren det som behövs under denna resa för att bygga upp 
ett bra företag. B berättar om fall där B följt företagare som har börjat själv och suttit i en 
källare och efter åtta till tio år har 50 anställda och 300 miljoner i omsättning. B menar på att 
det är en spännande resa som ä dock är kantad av många problemställningar och 
beslutsituationer. B påpekar dock att som revisor är det viktigt att vara lyhörd och påläst, 
intresserad av kunden. Vidare menar B att det är enorm skillnad att arbetar med små 
ägarledda företag jämfört med stora företag när det gäller att kommunicera. I ett börsnoterat 
bolag är det inte ägarna som driver bolaget och där är risken för oegentligheter större jämfört 
med ett litet företag, som har full koll på sin verksamhet.  

”Det är två helt skilda världar.” 

Revisor C menar på att kommunikation har en viktig betydelse för C:s arbete. Då 
företagaren är den som vet mest om företaget är det otroligt viktigt att kommunicera med 
företagaren för att förstå hur företaget fungerar. C säger att det även är viktigt att höra vad 
företagaren själv tycker, då det kan finnas risker för felaktigheter i arbetet med revisionen. C 
menar på att det inte alltid behöver vara företagaren själv som genomför oegentligheter i 
företaget, det kan även vara anställda och då ligger det i företagarens intresse att veta att det 
inte förekommer några oegentligheter. C berättar att den diskussionen oftast tas med 
företagaren och att det förekommer vissa kontrollfrågor som företagen får svara på.  

C menar på att det är viktigt att ha någon form av personkemi för att kunna kommunicera med 
en kund. C säger att alla människor inte kan kommunicera med varandra och komma överens. 
Det måste finnas en respekt för att det finns olika individer och att det ibland inte går att förstå 
varandra. C uppger att det brukar märkas ganska fort om det uppstår en situation där det är 
svårt att kommunicera och att C då brukar uppmana företaget att byta revisor eftersom ingen 
av parterna mår bra av att inte komma överens. C säger att alla människor inte kan umgås helt 
enkelt och att det är helt normalt. 

När C är i en situation med en kund försöker C vara sig själv för att få en god kommunikation 
med kunden ifråga. C brukar ofta säga åt kunden att fråga om det förekommer något som är 
oklart, det kan t.ex. vara förkortningar och uttryck som kan ge upphov till funderingar för 
kunden. C säger även att det är viktigt för C att anpassa språket till att vara mer beskrivande, 
istället för att omfatta konstiga formuleringar som figurerar i revisorns värld. Dock menar C 
på att det är svårt att helt undvika vissa termer och uttryck, men att det oftast brukar lösa sig i 
det långa loppet.   

C menar på att det är oerhört viktigt att kunna kommunicera med sina kollegor i arbetet som 
revisor. Det handlar, enligt C, om att ha förtroende för varandra och att trivas med varandra. 
Det skall även, enligt C, finnas en respekt för att människor är olika. C kopplar 
kommunikation med kollegorna till tystnadsplikten och hur detta ska hanteras. C säger att det 
förekommer kundproblem och att detta då diskuteras med kollegor, men att C inte alltid 
behöver avslöja kundens identitet för att kunna prata om ett problem. Dock påpekar C att 
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revisorer vid svårare frågor är skyldiga att göra avstämningar med kollegor och då måste 
identiteten av kunden avslöjas eftersom dokumentering då görs.   

C avslöjar att det finns många omständigheter som skulle kunna göra att kommunikationen 
med kunden försämras. C säger att en omständighet som kan påverka kommunikationen med 
kunden, är när det är svårt att få tag på kunden, då det infinner sig en oroande magkänsla 
gällande situationen. Detta är vanligt förekommande och det är då viktigt att ifrågasätta hela 
situationen. Oftast leder situationer som denna att revisorn blir avsatt, vilket C menar på, är ett 
tecken på att något i företaget inte är som det ska. 
 

Revisor D anser att kommunikation i arbetet är viktigt, dels för informationsinhämtning och 
dels för att kommunicera på ett sådant sätt att D förstår hur det egentligen förhåller sig i 
företagen. D menar på att det är viktigt för att få veta vad som egentligen görs i företagen, 
framför allt i processer då revisorn aktivt samtalar med företag för att få kunskap om hur 
försäljningsprocessen fungerar etc. D säger att det finns två typer av samtal, antingen samtalar 
D med någon på företaget som inte har så god insikt i företaget. Det andra alternativet till 
samtal innebär att D pratar med någon som kan företaget utantill, och kanske förklarar det på 
ett sådant sätt som är självklart för den personen. Detta kan, enligt D, innebära problem i 
kommunikationen eftersom det samtalas ur olika perspektiv och det är då viktigt att försöka 
hitta ett sätt att lyckas kommunicera.  
 
D menar på att när det gäller informationsinhämtningen är det väldigt viktigt att 
kommunicera, det är även viktigt att inse att det inte är revisorn som kan allt om ett företag 
utan att det är kunden som kan allt om sitt företag eftersom kunden vet vad som görs och hur 
det görs. D menar på att det är angeläget att bli insatt i företaget för att kunna bilda sig en 
egen uppfattning om risker och fel som eventuellt görs. 

”Det är väldigt viktigt att visa dem att jag inte förstår riktigt, om jag inte förstår.” 
 

För att kunna kommunicera på ett väl fungerande sätt med sina kollegor, anser D, att det är 
viktigt att hjälpa varandra. Det är även angeläget att ha en viss personkemi samt att trivas 
tillsammans. Det handlar, enligt D, inte om att vara nära vänner utan att ha en bra 
professionell relation och bra arbetskamrater.  
 
D säger att något som kan försämra kommunikation med kunden är om kunden inte riktigt 
förstår revisorns roll. Något annat som försämrar kommunikationen är om kunden inte betalar 
den faktura som revisorn skickat till kunden. D menar på att den näst vanligaste orsaken till 
att en kundrelation avslutas är att revisorn inte erhåller den kommunikation som anses 
behövas för att kunna utföra ett bra arbete. Det kan handla om att D skickar brev, mailar eller 
på något annat sätt försöker få kontakt med kunden för att veta hur det står till i kundens 
företag, saker som D är ålagd att göra. Om D då uppfattar att kunden inte har någon förståelse 
för D:s arbete innebär det att situationen blir ohållbar och att kundrelationen oftast avslutas 
med hänsyn till bristande samarbete och samarbetssvårigheter. 
 

Revisor E menar på att kommunikation har en stor betydelse i arbetet som revisor. Det 
tillsammans med etik och moral är grunden för revision. E säger att det i relationen med 
kunden handlar väldigt mycket om dialog och kommunikation. Det rör sig, enligt E, om att få 
en bra bild av verksamheten och för att kunna se vad som har händer i ett företag måste 
revisorn kommunicera med kunden och kunden måste kommunicera med revisorn. E säger att 
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det handlar om att skapa en stämning av atmosfären, en känsla runt relationen som gör att 
kunden känner att kunden kan öppna sig och berätta om hur saker och ting förhåller sig i 
kundens företag. E upplyser om att det är viktigt och nyttigt med kommunikation, både med 
kunden men även internt med medarbetare i det team som arbetar med en revision. E säger att 
en revisor sällan gör en revision ensam utan inkludera ofta två till fyra medarbetare och att det 
få är viktigt att kunna kommunicera med varandra på ett effektivt sätt så att inga missförstånd 
uppstår. Det handlar, enligt E, om ett projekt och då är det viktigt att rätt person gör rätt sak 
för att genomföra revisionen i tid samt att få revisionen korrekt. 
 
E menar på att det är viktigt att ha någon form av personkemi för att kommunicera på ett 
lättare sätt. När det gäller att kunna kommunicera med kunder, säger E, att det handlar om att 
kunna anpassa sig till olika situationer och olika människor.  

”Prata med bönder på bönders vis.” 
 

E menar på att en revisors arbete många gånger handlar om pedagogik, att förklara hur saker 
och ting hänger ihop, hur saker och ting ska göras osv. E säger att det inte går att arbeta som 
revisor om inte revisorn inte klarar av det att hantera olika människor. E säger att det till viss 
del handlar om att förflytta sig kommunikationsmässigt och pedagogiskmässigt mellan olika 
nivåer. När en revisor pratar med chefen på den stora ekonomiavdelningen och pratar 
internationella redovisningsprinciper, görs detta på ett sätt. Vid samtal med Karl Olssons 
Bilmek, är det viktigt att lägga sig på en annan nivå. E menar på att det är en naturlig del av 
arbetet som revisor. 
”Man brukar säga att vara framgångsrik revisor är den som kan liknas vid en kameleont, en 

kameleont kan anpassa sig efter olika situationer.” 
 

Revisor F säger att kommunikation är jätteviktigt i arbetet som revisor och menar på att 
missförstånd kan leda till vad som helst. F säger att F har ett stort pedagogiskt ansvar i arbetet 
med kunderna. Det handlar om att förmedla information på ett enkelt sätt om komplexa och 
svårbegripliga frågor som t.ex. de rapporter som revisorer utarbetar. F menar på att det gäller 
att kommunicera så att kunderna kan fatta rätt beslut själva. Vidare anser F att revisorer inte 
får agera på fel sätt utan istället måste vara ytterst tydliga och att det därmed finns krav på att 
dokumentation skall göras. 

”Man säger också att det som inte är dokumenterat, det har man inte sagt…” 
 

F menar på att personkemi är viktigt för att kunna kommunicera med kunden på ett bra sätt 
och säger att det ligger inom ramen för psykologi att ha lätt för att prata med varandra. F anser 
att det även rör sig om kundens inställning och behov. Det gäller helt enkelt för revisorn att 
inte sitta på höga stolar utan istället komma ner på samma nivå som kunden befinner sig på. F 
säger att denna nivå innebär att viss terminologi inte används vid samtal med kunden eftersom 
kunden inte har samma kunskaper som revisorn gällande arbetet med revisionen. Det gäller 
att inte ha en attityd som kunden kan tolka som nedvärderande utan istället sträva efter en 
avslappnad situation så att revisorn och kunden kan konversera. 

”Ja, man kan ju inte prata interimsskulder, förutbetalda kostnader och förutbetalda 
intäkter…” 

 
F säger att det vid kommunikationen med kollegorna också är viktigt att det inte förekommer 
någon form av hierarki, det handlar istället om att arbeta tillsammans som ett team för att 
uppnå ett mål. Om en kund har ett problem som skall lösas hjälps teamet åt då organisationen 
på F:s byrå är platt.  



 - 83 - 

7.7. Revisorns inställning till lagstiftningen 

Revisor A anser att lagstiftningen gällande anmälningsplikten är otydlig, samtidigt ser A inte 
det som något besvärande för revisorn eftersom det finns situationer då en revisor inte 
anmäler något som skulle kunna uppfattas som ett brott. Detta leder normalt inte till att det 
händer något. Rent teoretiskt sätt kan revisorn få någon form av disciplinär åtgärd från 
revisorsnämnden, det vill säga från tillsynsmyndighetens sida, men denna sannolikhet anses 
inte vara stor i sammanhanget.  
”Den är ju, otydlig, samtidigt så är det ju inte något jättebesvärande för revisorn för att jag 

menar om revisorn inte anmäler ett brott som fanns, av något skäl, framförallt för att revisorn 
inte uppfattar det som ett brott, så händer det ju normalt egentligen ingenting.” 

A menar på att om en anmälan görs konstaterar i regel en domstol att inget brott begåtts och 
det blir inget mer utav ärendet.  Undantaget är om det skulle vara en situation som behandlats 
på ett klantigt sätt. A menar på att problemet handlar om graden av misstanke och vad det 
egentligen innebär. A säger att det är svårt att veta hur pass mycket misstanke det handlar om 
och hur mycket det ska vara. Detta är ett praktiskt problem, dock är det hanterbart av 
revisorerna. Det som är ytterst svårt, anser A, är att identifiera brott överhuvudtaget. Revisorer 
har inte den utbildningen i egentlig mening. Det är svårt att veta vad svindleri egentligen är, 
likväl är det svårt att förklara det och när det uppkommer situationer med svindleri är det inte 
alltid lätt att veta hur situationen ska hanteras. A menar på att vissa brott är lättare än andra att 
identifiera, t.ex. skattebrott eftersom det är något som revisorer arbetar med i så stor 
utsträckning. Situationer gällande bedrägeri, svindleri och trolöshet mot huvudman 
uppkommer också, men A menar på att dessa inte är lika självklara att identifiera. 

A menar på att FAR SRS har stor betydelse i arbetet som revisor då det är något som revisorer 
lutar sig mot. Gällande anmälningsplikten, anser A, att FAR SRS har rekommendationer och 
uttalanden som stäms av innan de publiceras till tillsynsmyndigheterna och revisorsnämnden. 
Om en revisor gör enligt FAR SRS rekommendationer kan inte revisorn bli klandrad av 
lagstiftaren för revisorn ändrar inte sitt arbete ändå. 

Gällande hur lagar och bestämmelser hur anmälningsplikten ska tolkas, anser A, att det kan 
vara svårt och måste bedömas från fall till fall. 

A menar på att den enskilde revisorn har svårt att påverka hur praxis utvecklas i 
revisionsbranschen, A påpekar återigen den problematik som uppfattas i och med sent 
avgivna årsredovisningar och om det skall anses vara ett brott eller ej. Gällande det är 
uppfattningen att om en domstol anser att det är ett brott, kan revisorerna inte göra något åt 
det i det stora sammanhanget. A menar på att det är svårt att påverka något överhuvudtaget 
gällande praxis. 

Det finns, enligt A, ingen specifik praxis gällande anmälningsplikten och tillämpningen av 
denna. Detta beror på att det är så extremt ovanligt med anmälningsplikt, det finns helt enkelt 
för få fall. A vet inget fall på A:s byrå sedan lagen kom till. Om det skulle ha funnits hade A 
definitivt vetat om det. A menar även på att det är komplicerat att utveckla en praxis på detta 
eftersom olika revisionsbyråer inte meddelar varandra om de fall som uppstår. Därmed anser 
A att det praktiskt taget är omöjligt att utveckla någon praxis gällande anmälningsplikten. 
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A är helt på det klara gällande vad som krävs för att anmäla en kund, frånsett osäkerheten 
gällande graden av misstanke, men regelverket som sådant är inte svårt att förstå.  

Den lagstiftning som gäller anmälningsplikten har utvecklats i flera steg och A anser att det 
skett i både bra och dåliga riktningar. Föregångarna till denna lag kom från 
brottsförebyggande rådet och var mycket mer långtgående än vad detta förslag är. A uppger 
att Brottsförebyggande rådet redan på 1980-talet föreslog att en mängd uppluckringar 
gällande revisorns tystnadsplikt skulle införas. I slutändan röstades förslagen ner i riksdagen 
och det blev inget av det hela. Den enda ändring, uppger A, var att revisorn sen ganska lång 
tid tillbaka nu har en skyldighet att i revisionsberättelsen anmärka på om företaget inte betalar 
skatter och avgifter på rätt sätt. Denna ändring har funnits sedan ca 20 år tillbaka. A menar på 
att när den nuvarande lagen gällande anmälningsskyldigheten kom var det mycket turbulens 
kring det hela, men att detta mattades av efterhand.  Detta var, enligt A, inget helt nytt då det 
sedan tidigare förekommit bestämmelser gällande anmärkningar på skatter och avgifter etc. A 
menar på att den uppståndelse och turbulens som fanns i början berodde på en osäkerhet och 
okunskap om konsekvenserna. Detta då det ansågs vara ett ingrepp i tystnadsplikten och att 
det upplevdes som märkligt. Samtidigt framhåller A att det inte är någon som bryr sig om 
anmälningsplikten idag, eftersom det blivit sådan liten del av verkligheten för en revisor. Det 
är helt enkelt inget som pratas om i revisorskretsar idag. 

A menar på att lagen kommer att vara borttagen om fem till tio år. Det finns ett förslag som 
ligger ute nu där detta diskuteras i och med ändringen av revisionsplikten i aktiebolag i 
framtiden. A framhåller att det är rena spekulationer men att det borde läsas på mer om ämnet 
i fråga. 

Revisor B tycker inte alls om lagstiftningen som gäller för revisorer gällande 
anmälningsplikten. B anser att den påverkar relationen till kunderna, revisorns oberoende 
påverkas samt att det kan vara svårt att tolka hur lagen ska behandlas i vissa avseenden.  B 
menar på att revisorerna blir en förlängd arm för myndigheter och stat, och kan därmed inte 
utföra sitt yrke som det är meningen. I grund och botten ska revisorer, enligt B, vara 
oberoende och jämför det med den relation som en advokat har till sina klienter. B är av 
uppfattningen att anmälningsplikten påverkar revisorns oberoende negativt.   

B är däremot av uppfattningen att FAR SRS är till stor hjälp i det dagliga arbetet när det gäller 
bland annat lagstiftning. B säger att FAR är revisorernas branschorganisation, deras 
fackförening. B säger att B är medlem i FAR av egen fri vilja, att det inte är något tvång att 
vara medlem där. B finner ett stort stöd i denna organisation då det finns jurister, kollegor och 
andra specialister som kan hjälpa B med olika typer av frågor. 

B anser inte att det finns någon specifik praxis gällande anmälningsplikten, däremot förs en 
dialog mellan kollegorna på byrån, när det uppkommer en situation som kan kopplas till en 
anmälan eller ej. B berättar att det också finns juridiskt stöd att få från FAR SRS som kan 
konsulteras i samband med frågor av denna typ. B menar på att detta förfarande till viss del 
kan tolkas som någon form av praxis, men inte fullt ut. B säger att det är bra att det finns 
möjlighet att diskutera med kollegor som kan komma med råd och stöd. Även myndigheterna 
och åklagarna hanterar dessa ärenden bättre än när lagen infördes, men det finns inte resurser, 
vilket leder till att åtal läggs ner. B säger att inte ens någon promille av de anmälningar som 
görs leder till någon rättsföljd. B menar på att bara detta talar om hur felaktigt systemet är.  
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B har inte varit särskilt positiv till lagen vare sig nu eller när den kom. B menar på att detta 
inte fungerar i praktiken, då myndigheterna saknar resurserna för att fullfölja fallen i 
praktiken. B tycker att detta förfarande gör att revisorernas roll blir lite förlöjligande. B menar 
på att kunden kan anse att något fel inte gjorts, medan det är så i själva verket. I och med att 
åklagaren inte har resurser att följa upp det, händer det inget i slutändan. B poängterar dock 
att om ett företag är sen med sin årsredovisning är detta ett bokföringsbrott, men att detta 
också är ett fall då åklagaren aldrig kommer att åtala någon för detta, eftersom det inte anses 
som något allvarligt brott i relation till straffet. B menar på att lagen är borttagen om fem till 
tio år, eftersom det är vad som föreslås i nya utredningar. 

”Den dom som kom gällande för sena årsredovisningar var droppen och gjorde hela 
lagen löjlig.” 

Revisor C säger att revisorer är skyldiga att anmäla, det är uttalat på det viset och C anser att 
det i sig inte är svårt att förstå hur revisorn skall gå tillväga vid anmälandet av ett brott. C 
menar på att det som är svårt att förstå är brotten i sig, att ha kunskap om de olika brotten då 
det är inte bara förskingring eller dylikt som revisorer är skyldiga att anmäla. Det finns, enligt 
C, en hel del olika typer av brott som revisorer skall ha kunskap om och C ser detta som en 
slags begränsning för revisorer. 

C menar på att FAR SRS har en stor betydelse för C:s arbete utifrån det sätt som C agerar 
utifrån och beter sig. C säger att FAR SRS tydliggör hur visa situationer ska drivas och att 
FAR SRS är ett stöd för revisorer vid konkreta frågor och problemställningar. 

C anser att den enskilde revisor har svårt att vara delaktig i den förändring av praxis som sker 
inom revisorsyrket. C menar på att det är viktigt att se det utifrån ett större sammanhang och 
att de träffar och utbildningar som hålls före revisorer gör att alla revisorer till viss del kan 
påverka utvecklingen av praxis. C är av uppfattningen att det är de branschträffar och möten 
som anordnas där revisorer har möjlighet att får diskutera och fundera med övriga kollegor i 
branschen, som gör att praxis indirekt kan påverkas av den enskilde individen.  

C tycker inte att det utvecklats någon specifik praxis gällande anmälningsplikten, dock har det 
på C:s byrå internt utvecklats rutiner för hur medarbetare ska bete sig vid funderingar 
gällande om ett brott skall anmälas eller ej. Det finns även stöd att få från stödorganisationer i 
dessa frågor. C vill dock inte kalla dessa rutiner för praxis. 

C berättar att revisorer alltid har frågan med sig gällande oegentligheter inom revisionen, 
detta gäller allt från planering av ett uppdrag till dess att avrapportering sker. C menar på att 
revisorer alltid bär med sig anmälningsplikten genom hela revisionen och att 
anmälningsplikten absolut inte bara är en bisak som hoppar in ibland, utan att det är en viktig 
frågeställning som alltid bör beaktas och dokumenteras i de ställningstaganden som görs. 
Enligt C gäller detta från början av ett uppdrag och sedan genom hela revisionen. C säger att 
det är viktigt att utifrån diskussioner försöka göra en bedömning gällande den 
informationsinsamling som skett under det löpande arbetet. C säger att under de diskussioner 
som förs med företagsledningen, görs en bedömning över riskerna, det vill säga att det ska 
förekomma oegentligheter i revisionen. Utifrån denna bedömning finns det flera utgångar, en 
risk kan bedömas som oerhört låg på grund av att ägarna uppfattas som moraliska och 
ansvariga. Detta har, enligt C, sin grund i att revisorn arbetat med samma företag under 
många år och att det då finns en kunskap om att dessa ägare inte tidigare varit kopplade till 
någon form av oegentlighet. C poängterar att samma bedömning återigen görs efter avslutad 
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revision och att anmälningsplikten därmed är något som revisorn bär med sig under arbetets 
gång. 

C anser att inställningen till lagen om anmälningsplikten har förändrats med tiden. C säger att 
då C varit med om att komma fram till ett anmälande, fås ett annat perspektiv på lagen. I 
början, menar C, kändes det stort men framförallt ansvarsfullt då revisorn är otroligt rädd för 
att göra en felbedömning som skadar företagaren. C menar på att konceptet med lagen är att 
det är en stor risk att ta steget att komma upp till den nivån som myndigheterna vill att 
revisorerna ska vara på. C menar på att det till stor del handlar om revisorns kompetens när 
det gäller att komma till ett anmälande. Det gäller att vara fullkomligt säker på sin sak, det är 
det som, C anser, är problemet för revisorer. Det är svårt att bedöma om den enskilde revisorn 
besitter den kompetens på området som verkligen behövs och det utvecklar en viss oro hos 
den enskilde revisorn. C är av uppfattning att revisorer idag har lärt sig mycket mer under de 
åren som lagen funnits, att det medfört att interna stödfunktioner har utvecklats som gör det 
lättare att få mer kunskap om den problematik som kan uppstå. C säger att det på C:s byrå 
finns möjlighet att få hjälp av både jurister, ekonomer och personer som har jobbat åt 
ekobrottsmyndigheten och som har en god erfarenhet av anmälningsplikten och de 
konsekvenser som den kan medföra. C menar på att detta gör att det blir lättare att hantera 
frågan då revisorn först bearbetar den internt, innan ett beslut tas om frågan ska drivas vidare.  

C tror att tillämpningen kommer att vara försvunnen om fem till tio år. C menar på att det 
vore totalt onödigt att ha kvar anmälningsplikten i och med att revisionsplikten ska avskaffas. 
C anser att det är helt fel att en revisor ska ha anmälningsplikt när det inte ska vara lagstadgat 
att ha revisionsplikt. Det hela verkar, enligt C, konstigt och rimmar helt fel. 

Revisor D anser inte att det är orimligt att lagstiftningen som gäller för 
anmälningsskyldigheten finns, då revisorer är ålagda att genomföra granskning, vilket 
omfattar att ha en överblick gällande bokföringen i ett företag. D menar på att i och med att 
revisorerna har den roll som de har, är det bra att ha en lagstiftning gällande att det skall 
förekomma en anmälan om någon oegentlighet förekommer. 
  
D är av uppfattningen att FAR SRS har stor betydelse för revisorn då FAR SRS sätter nivån 
för vilken tolkning revisorn skall göra.  D menar på att det kan vara komplicerat att arbeta då 
arbetet ofta handlar om svåra tolkningsfrågor, vilket är svårt för den enskilde revisorn att ta 
beslut om då olika revisorer har olika tolkningsnivåer. På det sättet anser D att FAR SRS har 
en viktig roll för att sätta gränserna för branschen. 
 
D menar på att det kan vara svårt att tolka lagar och bestämmelser gällande anmälningsplikten 
då det handlar om olika typer av brott. D säger att det inte är solklart att veta vad som gäller 
och inte eftersom det inte redogörs för i Aktiebolagslagen utan hänvisas till brottskatalogen. D 
menar på att hamnar revisorn i en situation där något inte känns rätt är det viktigt att revisorn 
går vidare med situationen och kontrollerar vad som inte förefaller vara korrekt. D säger att 
sedan förhållandet i situationen upptäckts är det relativt enkelt att göra en koppling till vilket 
brott det handlar om. Det kan t.ex. vara bestickningsbrott, mutbrott eller borgenärsbrott. D 
menar på att det svåra egentligen är att identifiera brottet, att utifrån granskningen och god 
revisionssed hitta vad det handlar om. D säger att vitsen med ett brott är att försöka hålla det 
dolt och brott som begås finns sällan i de officiella böckerna, bokföringen eller i 
styrelseprotokoll som är det material revisorer oftast tar del av. 
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D anser att D till viss del kan påverka praxis inom revisionsbranschen, främst genom FAR 
SRS men även internt, då byrån oftast drar åt samma håll. 
 
D menar på att det finns en internt utvecklad praxis gällande anmälningsskyldigheten, dock 
menar D på att det inte förekommer någon praxis genom FAR SRS som D känner till. Den 
interna praxis som finns gällande anmälningsplikten är att om en revisor kommer så långt som 
att tro att det förekommer risk att ett brott är begånget, går revisorn vidare i organisationen 
och får hjälp. D säger att normalt sett kontaktas regionfunktion för att bolla frågan med, men 
det finns också centralt placerade personer som kan rådfrågas gällande sakförhållandet och 
bedömningar kring misstankegrad och andra svåra frågor. 
 
D säger att när lagen om anmälningsskyldigheten kom 2004 gjordes mycket 
utbildningsinsatser gällande frågan. Det hela togs på mycket stort allvar och det fördes 
debatter kring hur pass bra denna lag skulle vara i praktiken. D menar på att denna hysteri 
med tiden mattats av och att revisor idag lärt sig att leva med att anmälningsplikten finns. 
 
D menar på att lagen inte finns kvar om fem till tio år i och med att revisionsplikten avskaffas. 
Dock menar D på att det kan finnas en risk för att anmälningsplikten i framtiden är kvar för de 
bolag som behöver en revisor. D säger att det i och för sig vore konstigt då dessa bolag har en 
stor omsättning och att det inte är de bolag som omsätter så pass stora summor som 
lagstiftaren vill få grepp om. D anser att det är det små företagen som har en stor 
kontanthandel som borde ses över extra. Återigen poängterar D att avskaffandet av 
revisionsplikten gör att regeln i framtiden spelar ut sin roll. 
 

Revisor E menar på att FAR SRS rent generellt sätt har stor betydelse i E:s arbete. E menar 
dock på att organisationen mest är till för de revisorer som inte befinner sig på de större 
byråerna. E är av uppfattningen att en ensam revisor inte har det naturliga bollplanket och 
saknar en jurist att stämma av med och att FAR SRS då får en allt större betydelse för arbetet 
med revisionen. E säger att på en större byrå finns allt i huset då det dels finns kollegor att 
samspråka och göra avstämningar med och dels finns det juristkompetens som kopplas in 
varje gång som anmälningsplikten börjar göras gällande. E säger att det rent automatisk förs 
en dialog mellan revisorer och jurister för att få kunskap om vad som gäller.  
 
E menar på att problemet med att tolka anmälningsplikten grundar sig i brottskatalogen och 
svårigheten att identifiera ett brott och veta vilken typ av brott som leder till vilken typ av 
straff. E menar på att alla revisorer inte har klart för sig vart gränsen går. 
 
E är av uppfattningen att det till viss del går att påverka den praxis som finns inom 
revisorsyrket, detta då det finns utrymme till att både debattera i olika organ, ta diskussioner i 
olika avseenden som finns, och även driva frågor. E menar på att detta framförallt sker internt, 
men att byrån i sig är en stark aktör inom FAR SRS. E säger att E själv inte varit med i 
diskussioner och debatterat men menar att det inte funnits något hinder för detta. 
 
E kan inte uttala sig om det finns någon form av utvecklad praxis för anmälningsplikten utan 
säger att E:s byrå har interna rutiner och det har funnits sedan reglerna om 
anmälningsskyldigheten kom. E menar på att det i väldigt stor utsträckning handlar om 
avstämning och diskussioner, först internt men även med jurister i ett senare skede. E uppger 
att byrån som E arbetar på har jurister som är väldigt kompetenta inom området. 
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E är fullt medveten om vad som krävs för att anmäla en kund och menar på att om det skulle 
infinna sig en osäkerhet i något specifikt fall tar E gärna hjälp utifrån av jurister och andra 
kollegor. När det gäller brott som bokföringsbrott och skattebrott kan dessa definieras som 
vanligt förekommande och då finns ingen osäkerhet om vilka regler som skall gälla. E menar 
dock på att det kan uppkomma tillfällen då det handlar om brott i brottskatalogen som inte E 
har full kännedom om hur de skall behandlas, och att E då tar reda på vad det är som gäller. 
 
När lagen om anmälningsskyldighet kom var E av uppfattningen att det inte direkt var något 
att vara glad över och menar på att det var många revisorer som hade den uppfattningen. E 
menar på att det endast betydde ytterligare ett moment i revisorers arbete. Idag har E 
accepterat att det är som det är och det har blivit en naturlig del av arbetet. E menar dock på 
att det finns vissa delar som inte direkt är bra och syftar då till reglerna om för sent avgiven 
årsredovisning som enligt brottskatalogen skall ses som ett brott medan revisorer inte delar 
den uppfattningen. E menar på att det skall klassas som ett bokföringsbrott och att det överlag 
inte finns många som känner sig hemma med den tolkningen. 

”Ja, det är väl som alla andra i branschen kände, det var väl ingen som direkt applådera i 
kåren när lagen kom så att säga.” 

 

E säger att det kommer att ske en stor lagförändring inom en snar framtid som innebär att 
revisionsplikten i princip skall avskaffas i och med att 97-98 procent av alla bolag hamnar 
under gränsen för att det skall vara lag på att ha revisor. E menar på att det finns indikationer 
som visar på att många bolag ändå väljer att ha kvar sin revisor och att revisorn skall fortsätta 
att göra revision på samma sätt. E menar på att det visst kommer bli en förändring om fem till 
tio år och säger att det kanske inte är helt osannolikt att en del bolag väljer att inte ha revisor 
då de inte är intresserad av att ha någon som kontrollerar bokföringen. E menar dock på att 
regelverket nog kommer att finnas kvar. Däremot är E av uppfattningen att antalet 
anmälningar kommer att sjunka då det inte blir så många kvar som måste ha revisor. 
 

Revisor F anser att lagstiftningen gällande anmälningsplikten är ganska tydlig och att F som 
revisor vet vad som krävs för att göra en anmälan. Den problematik som F uppfattar med 
lagstiftningen gäller brottskatalogen och själva bedömningen vad ett brott är samt vilket brott 
det handlar om. 
 
F menar på att den enskilde revisorn inte kan påverka praxis inom branschen och menar på att 
praxis utarbetas utifrån revisorsnämndens bedömningar på fall som dyker upp. Det handlar, 
enligt F, om tolkningar som sedan blir praxis som förmedlas via nämnden till revisorer. 

”Det är väl systemet i sig som skapar praxis, inte en enskild revisor.” 
 
När lagen gällande anmälningsplikten kom var F negativt inställd då F upplevde att revisorer 
skulle agera som poliser, vilket kändes obekvämt. F säger att det blev en grej för revisorer att 
hålla koll på och utföra och att revisorer på något sätt blev statens förlängda arm. I dagsläget 
menar F på att revisorer förlikat sig med anmälningsplikten.  
 
F menar på att revisionsplikten snart försvinner i och med att ca 98 procent av alla företag inte 
behöver ha revision och att ett naturligt led i det blir att även anmälningsplikten påverkas och 
då spelar ut sin roll. 
 

 



Tabell 7:1 Förkortad framställning av respondenternas förhållningssätt till intervjuämnen 

 Revisor A Revisor B Revisor C Revisor D Revisor E Revisor F 
Orsaker som kan 
föreligga för att 
en kundrelation 
bör avslutas 

Ekonomiska 
skäl eller om 

företaget, 
företrädaren 
eller ägaren 
inte seriös 

 

Om en kund inte 
betalar fakturan 

och inte följer 
dem regler som 
finns och de råd 

och 
rekommendation

er som ges 

 

Om kunden inte 
är ärlig eller om 

relationen till 
kunden blir för 

nära 

 

Ekonomiska 
skäl, eller om 

kunden har dålig 
ordning 

 

Oärlighet från 
kundens sida 

Om kunden 
missköter sin 

verifikationsplikt 
eller om kunden 

har dålig ordning 

Tas beslut utifrån 
specifika 
beslutsmodeller? 

Nej, interna 
förhållnings-

sätt och 
regelverk gör 

att många 
beslut redan är 

fattade 

 

Nej, 
beslutsfattande 
bygger mycket 
på erfarenhet 

och en kollegial 
samverkan 

 

Nej, beslut är 
något som 

revisorer fattar 
dagligen i sitt 

arbete 

 

Nej, däremot 
används 

gransknings-
program 

 

Nej, däremot har 
byrån en god 

avstämningskultur 

 

Nej, inga 
formella. 

Däremot förs 
diskussioner med 

kollegor 

Hur utbre dd är   
ekonomisk 
brottslighet bland 
kunder? 

Inte är speciellt 
frekvent 

förekommande 
men mycket 
småfuskande 

Det förekommer 
en viss 

ekonomisk 
brottslighet men 
är inte utbrett 

Förekommer i 
vissa branscher 
t.ex. restaurang-

branschen 

 

Det förekommer 
relativt lite 
ekonomisk 

brottslighet som 
kan inkluderas 
på någon form 
av straffskala 

Den ekonomiska 
brottsligheten är 
väldigt begränsad 

även fast det 
förekommer ett 
stort mörkertal  

Det är inte 
speciellt vanligt 
förekommande 
med ekonomisk 

brottslighet  

Inställning till 
anmälningsplikten 

Negativ Negativ Mestadels 
negativ 

Mer positiv än 
negativ 

Neutral Neutral 
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Etiken och 
moralens 
betydelse i 
arbetet? 

En 
förutsättning 
för att arbetet 
som revisor 
ska fungera 

Viktigt då 
revisorn står 
mycket för 

trovärdigheten 
hos företagen 

 

Etik och moral 
innebär att leva 

som man lär 

 

Relativt viktigt 
för revisorns 
yrkesroll då 

revisorn har en 
stor uppgift i att 

skapa ett 
förtroende till 

kunden 

Etik och moral 
handlar om att 

saker skall kännas 
rätt 

Etik och moral är 
verktygen som 

revisorer har med 
sig i arbetet 

Vad är viktigt för 
att 
kommunikationen 
med kunden skall 
fungera? 

En 
förutsättning 
är att kunden 
har mail och 

Internet 

Att prata enkelt 
och anpassa sig 
efter kunden 

Att höra vad 
företagaren själv 

tycker, då det 
kan finnas för 

risker för 
felaktigheter i 
arbetet med 
revisionen 

 

Att få veta vad 
som egentligen 
görs i företagen 

 

Att skapa en 
stämning av 

atmosfären, en 
känsla runt 

relationen för att 
kunden ska kunna 

öppna sig och 
berätta om hur 
saker och ting 
förhåller sig i 

företaget 

Att förmedla 
information på ett 

enkelt sätt om 
komplexa och 
svårbegripliga 

frågor 

Attityd till 
lagstiftningen för 
revisorer 

Negativ Negativ Neutral Positiv Neutral Neutral 

 



8. ANALYS 

Detta kapitel kommer att analysera det empiriska material vi tagit med oss från föregående 
kapitel, samt koppla materialet till de teorier som tidigare presenterats. Vi väljer att arbeta 
utifrån samma områden som presenterats i det empiriska kapitlet och för att underlätta för 
läsaren, väljer vi att ytterligare kategorisera varje område i mindre delar. 

 

8.1. Revisorns relation till kunden 

8.1.1. Oberoendet och personliga relationer 

Relationen mellan revisorn och kunden har kommit att utgöra en merpart av diskussionen om 
revisorns oberoende. Det är komplicerat att kunna se en helhetsbild gällande de potentiella hot 
som kan förekomma gällande revisorns oberoende i relation till sina specifika kunder. Det 
finns dock flera hot mot revisorns oberoende som kan skapas utifrån revisorns relation med 
kunden, exempel på sådana hot är partställningshotet, vänskap eller förtroende hotet samt 
skrämselhotet. Dessa hot kan influera revisorns beteende samt agerande och medverka till att 
revisorns oberoende kan rubbas. I enlighet med oberoendet skall revisorn hålla sig neutral till 
granskare av dennes granskning och rapportering.107 Enligt en av respondenterna fanns inte 
denna fokus på jävsproblematik samt oberoendet på samma sätt som det är idag. Det skiljde 
sig mycket på att vara revisor idag och vara det på 1970 – talet. Det var ett annat tänk då och 
revisorn var mer eller mindre kompis med alla sina kunder. Vidare menar respondenten på att 
det inte fungerar på det sättet idag och respondenten anser även att det handlar om en 
generationsfråga, då dagens revisorer har lättare för att koppla bort den personliga aspekten 
av kundrelationer än gårdagens revisorer som kanske är vana att arbeta som förr i tiden. En 
annan respondent är av uppfattningen att det kan anses vara skillnad på att vara oberoende 
samt att vara självständig. Detta eftersom självständighet innebär att agera på ett visst sätt på 
en viss nivå, vilket påverkar relationen till kunden samtidigt som det påverkar revisorns roll 
som rådgivare till kunden. Dock verkar samtliga respondenter känna till reglerna om 
oberoende och anser inte detta vara något problem i det dagliga utövande av yrket.  

Begreppet personliga relationer uppfattas på skilda sätt av de medverkande i studien. En av 
respondenterna menar på att det är viktigt att inte ha relationer utanför arbetet, privat med 
kunden. Vart gränsen går vid exempelvis hur ofta en revisor kan äta lunch ihop med en kund 
och liknande utan att det skall bli opassande för den yrkesmässiga relationen, är svårt att 
definiera och är något som revisorn själv måste ta ställning till. En annan respondent är av 
uppfattningen att det inte får finnas någon vänskap mellan parterna och det är först när någon 
av parterna tar skada av den personliga relationen som detta förhållande inte är tillåtet. 
Gränsen för vad som är en vänskaplig relation sätts utifrån en revisors enskilda bedömning, 
vilket är en åsikt som bekräftas av flera respondenter i studien.  Enligt vissa av de intervjuade 
kan revisorn välja att exempelvis spela golf eller äta lunch med kunder och detta kan innebära 
olika syften men allt detta måste ske under affärsmässiga villkor. Flera respondenter är av 
åsikten att en personlig relation underlättar arbetet för revisorn men menar på att revisorn 
aldrig skulle riskera sin yrkestitel genom att få en alltför personlig relation till en kund. En 

                                                 

107 Diamant, Revisors oberoende, 181-187. 
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respondent menar att om revisorn känner att kundrelationen utvecklas till en vänskapsrelation, 
är enda utvägen att avsäga sig uppdraget och respondenten kan inte se några problem med att 
göra detta.  

En annan respondent menar på att det handlar om hur revisorn uppträder i sin yrkesroll och 
det är viktigt att inte blanda ihop privatliv och yrkesliv. Detta innebär att revisorn hela tiden 
måste ha yrkesrollen i åtanke och inte agera på ett sätt som motarbetar yrkesrollen i privata 
sammanhang. Vidare anser respondenten att en viktig aspekt är att ha en tydlig gräns och 
respektera denna för att hålla isär privatlivet och yrkeslivet.  Samtliga revisorer uppger att de 
inte har någon form av personlig relation med någon kund som kan klassas som vänskaplig 
och därmed strider mot regelverket om oberoendet. Respondenterna menar även på att 
personliga relationer inte är något som kan anses vara ett problem för revisorer i arbetet.  
Flera av respondenterna är även av den uppfattningen att revisorstiteln och oberoendet inom 
yrket väger tyngre än både kundrelationen samt lojaliteten mot arbetsgivaren. Respondenterna 
menar på att de inte skulle äventyra något som rör deras yrkestitel och auktorisation för en 
tredje man och skulle aldrig fuska i sitt yrke till förmån av vänskap eller andra personliga 
band med kunden eller gå emot sin egen yrkesroll till förmån av byrån de arbetar på.   

Vi anser att samtliga respondenter är fullt medvetna om oberoendereglerna och respekterar 
dessa i allra högsta grad. Vi upplever även att respondenterna värdesätter och respekterar sin 
yrkestitel och agerar utifrån detta vid deras yrkesutövande. När det gäller att definiera vad en 
personlig relation är samt var gränsen går när en kundrelation blir för vänskaplig, är något 
som är individuellt och bedöms av varje individ. Vi är av uppfattningen att detta kan bero på 
individens subjektiva bedömning gällande var gränsen går beroende på vilken kunskap, 
erfarenhet samt personlig uppfattning som individen själv innehar inför bedömandet av 
respektive situation. Dock är de flesta av respondenterna av uppfattningen att gränsen går vid 
att revisorn börjar umgås privat med kunden eller erhåller några förmåner t.ex. i form av 
prisrabatter och dylikt. Varje revisor måste själv göra sin egen bedömning i varje specifik 
situation men vi upplever inte att detta är något större problem för revisorer utifrån de svar vi 
har fått från respondenterna.  

Personliga relationer och oberoende kan uppfattas som ett känsligt ämne och kräver djupare 
undersökningar för att kunna erhålla vad som gäller i verkligheten. Vi anser att vi bara kan 
spekulera kring detta och det studien funnit är att revisorer inte har vänskapsrelationer med 
sina kunder och att detta därmed inte kan anses vara en faktor som påverkar revisorns 
agerande att tillämpa anmälningsplikten.  

8.1.2. Förändring över tid 

Teorier om relationer ur ett företagsekonomiskt perspektiv härstammar från den senaste tidens 
forskning där fokus har legat på att belysa vikten att bygga samt utveckla relationer till 
kunden.108 Majoriteten av respondenterna är av samma uppfattning som tidigare forskning 
inom ämnet och anser att det i mångt och mycket handlar om att underhålla relationer samt 
utveckla dessa på olika sätt. Flera av respondenterna menar på att ju längre en revisor arbetar 
med en kund desto mer lär revisorn sig från kunden och med bättre kunskap kan respondenten 
utföra själva tjänsten på ett mer effektivt samt givande sätt. För kunden innebär detta en viss 
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trygghet då det byggs upp ett förtroende mellan kunden och revisorn. Kunden har även en 
garanti i form av flera års tidigare lyckade samarbeten samt smidigt utförda uppdrag.  

Relationsengagemang hänger samman med engagemangsnivån som representerar relationens 
styrka och parternas avsikt att stanna kvar i relationen. Med detta menas att ju högre 
engagemangsnivån är, desto mindre risk för att någon av parterna frivilligt önskar avsluta 
relationen.109 Genom att skapa en slags kundnöjdhet kan revisorerna förmå kunderna att 
stanna kvar i relationen trots att det kan finnas till synes bättre alternativ. Kundnöjdhet 
påverkas i sin tur av två saker, nämligen förtroende samt sociala band inom relationen. 
Förtroende är en av grundstenarna för att en relation överhuvudtaget ska uppstå och det 
handlar om kundens förtroende för tjänsteleverantören, att denne kommer att fullfölja sina 
förpliktelser och utföra tjänsten i enlighet med kundens önskemål. Sociala band omfattar 
aspekten av att en relation mellan parterna kan bli mer personlig och utvecklats till en 
vänskapsrelation genom åren, vilket gör att parterna stannar kvar i relationen trots att det kan 
finnas bättre alternativ.110 Majoriteten av respondenterna anser att det är viktigt att etablera ett 
förtroende, det vill säga ha en relation där kunden känner sig trygg och kan förlita sig på 
revisorn. I detta led anser några av respondenterna att tystnadsplikten har en avgörande roll 
för förtroendet eftersom kunden ska kunna komma in, stänga dörren och veta att ingenting 
kommer att avslöjas vidare utan dennes godtycke. Undantaget är när det rör sig om brottsliga 
handlingar som i sin tur kräver andra åtgärder som exempelvis anmälningsskyldighet som 
innebär ett avsteg från själva tystnadsplikten.  Respondenterna är överlag av uppfattningen att 
ju längre tid en relation till kunden fortlöper, tenderar detta till att relationen blir mer 
personlig. En av respondenterna menar att relationen visserligen blir mera personlig på grund 
av att revisorn och kunden känner varandra och arbetar med varandra under flera års tid men 
att den inte riskerar bli vänskaplig eftersom revisorn träffar kunden max sex till sju gånger per 
år.  

En annan respondent anser att en kundrelation blir djupare med tiden då parterna lär känna 
varandra bättre och dialogen, kommunikationen samt leveransen av tjänsten fungerar bättre. 
Samtliga respondenter är av åsikten av att en relation som blir mera personlig inte innebär att 
den blir vänskaplig utan anser att relationen förblir professionell med viss närhet som den 
fleråriga kontakten skapar. Flera av respondenterna är dock överens om att de får tillgång till 
mer kunskap om kunden och bildar då en effektivare kommunikation med kunden. Detta leder 
i sin tur till att tjänstens utförande blir effektivare eftersom kunden vet vad denne får för 
pengarna och revisorn vet det som behövs för att kunna utföra tjänsten.  

En annan aspekt av kundrelationens längd som har uppmärksammats utav några av 
respondenterna är att utvecklingen av relationen över tiden kan få motsatt effekt. Efter att 
parterna lärt känna varandra och fått mer kunskap om varandra kan det visa sig att de inte 
kommer överens och kommer aldrig fram till ett lyckat samarbete. I dessa fall är det bäst för 
bägge parter att avsluta relationen eftersom det annars bara rinner ut i sanden och slutar med 
att båda parterna blir missnöjda. Flera respondenter påpekar dock vikten av att ha en relation 
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under längre tid för att få möjligheten att lära känna kunden, få mer kunskap samt att lättare 
få tillgång till information från kunden.  

Vi anser precis som tidigare forskning visar på samt vad respondenterna i studien har tyckt, 
att det handlar om att utveckla relationer för att kunna etablera långsiktiga kundrelationer. Vi 
anser att revisorer precis som andra tjänsteleverantörer inom andra branscher känner att de 
måste satsa på att underhålla sina kundrelationer för att kunna behålla kunder över tid. 
Samtidigt upplever vi att kundrelationer är något som bildas av två parter där båda måste satsa 
på utvecklingen av själva förhållandet och att det handlar om att både ge och ta. Om kunden 
är negativ inställd till revisorn och gör allt för att motarbeta ett samarbete därför att denne ser 
revisorn som ett nödvändigt ont och som ett kostande objekt, skapar denna inställning en 
omöjlighet för att en relation ska kunna utvecklas och fungera över längre tid. Med detta vill 
vi ha sagt att det inte bara är revisorns ansvar att etablera långsiktiga relationer, utan att även 
kunden bär en stor del av ansvaret. 
 
Vi upplever det som att revisorer uppskattar långvariga kundrelationer mer eftersom dessa 
kan underlätta tillgången till information som revisorer behöver för utförandet av själva 
tjänsten. Samtliga respondenter anser att varje kundrelation fördjupas med tiden och att detta 
kan resultera i olika typer av relationer. Det empiriska underlaget som vi fått fram i studien 
stödjer dock inte vår åsikt om långsiktiga relationer. Denna åsikt rör sig främst om att dessa 
långsiktiga relationer kan ge upphov till faktorer som exempelvis lojalitet och vänskap som 
kan skapa ett etiskt dilemma för revisor att välja att tillämpa anmälningsplikten eller ej. Vi 
anser inte att vi kan tyda något samband mellan en kundrelations längd och vänskap, då ingen 
av respondenterna anser sig ha en vänskaplig relation med någon kund som kunde indikera på 
att detta etiska dilemma kan föreligga. 

8.1.3. Vänskapsband och personlig kontakt 

Kundrelationen i sig sägs bestå av två slags band, relationsspecifika band samt psykologiska 
band. Relationsspecifika band kan återspegla de sociala barriärerna som kunden måste 
överkomma för att ett byte av en revisor ska ske. Psykologiska band handlar däremot om den 
bild som kunden skapar själv om tjänsteleverantören utifrån kundens egna värderingar och 
preferenser. Dessa band sägs mildra effekten om behovet att byta revisor uppstår samtidigt 
som dessa bidrar till att relationen mellan revisorn och dennes kund växer och kan bli 
starkare.111 Kundrelationer kan se ut på olika sätt, enligt de svar som respondenterna har 
uppgett. En av respondenterna menar på att relationer skiljer sig beroende på vilken typ av 
kund det handlar om.  Kunderna kan bestå av allt från enmansföretag till stora börsnoterade 
bolag och detta är en sak som givetvis påverkar vilken typ av relation som uppkommer mellan 
kunden och revisorn. Mindre företag innebär en mera nära och personlig kundrelation för 
revisorn medan börsnoterade företag innebär ingen nära relation alls. I mindre företag handlar 
relationen om att erhålla den kompetens som saknas i företaget, medan det i stora företag 
finns egna experter på olika områden och därmed behöver inte dessa företag ha en lika nära 
relation till revisorn.  En annan respondent menar på att revisorer i mindre företag står nära 
kunderna och fungerar som ett bollplank samt rådgivare för företagen. Några av 
respondenterna menar även på att kundrelationen utvecklas beroende på hur engagerade 
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kunderna är och vilken kunskap de har. Ju mer kontakt revisorn har med kunderna och ju mer 
hjälp kunderna behöver, desto närmare relation får revisorn med dessa kunder.  
 
Svårdefinierbara och opåtagliga tjänster som revisorn tillhandahåller sina kunder, kräver en 
hög grad av personlig kontakt. För att uppnå denna grad av kontakt krävs det att parterna 
etablerar en effektiv kommunikation. Effektiviteten i kommunikation tillsammans med 
förtroende samt kvalitet bidrar till att uppnå en högre nivå på relationsengagemanget 
samtidigt som den stärker relationen på sikt.112  Något som poängteras av flera av 
respondenterna är vikten av att kunna etablera en öppen och en klar dialog med kunden, att 
uppnå graden av effektiv kommunikation för att i sin tur utveckla relationen. 
Kommunikationen bör vara effektiv för att undvika situationer där det kan konstateras att det 
blivit något fel och att kunden inte kunnat agera innan felet begicks på grund av dålig 
kommunikation mellan parterna. 
 
Utifrån respondenternas resonemang anser vi att vänskapsband kan se ut på olika sätt och 
mycket av den bild som kunden erhåller om revisorn, skapas med viss påverkan av kundens 
eget deltagande samt bidrag till tjänsten. Med detta menar vi att revisorn och kvaliteten av 
tjänsten som denne utför, beror mycket på själva bemötandet och inställningen till samarbetet 
som kunden ger i detta sammanhang. Själva utförandet av tjänsten varierar beroende på vilken 
mängd information samt kunskap som kunden tillhandahåller revisorn. Vi är av uppfattningen 
att en lyckad relation kräver insatser från bägge parter och att en stor betydelse för 
relationens utveckling utgörs av kommunikationen mellan parterna samt dess effektivitets 
nivå, det vill säga hur effektiv kommunikationen blir i en relation. Ju effektivare 
kommunikationen är i en relation desto större borde möjligheten vara för att en relation ska 
lyckas att bestå över tid. 

8.1.4. Lojalitet 

Agentteori är till stor del baserad på ekonomisk teori och redogör för en relation mellan en 
principal och en agent. Denna relation utgår inte alltid naturligt från samma motiv och 
preferenser, vilket kan leda till en viss konflikt principal och agent emellan.113 Majoriteten av 
respondenterna i studien anser att revisorer inte visar någon lojalitet gentemot sina kunder. 
Flertalet av respondenterna säger att det viktigaste för dem är att genomföra en oberoende 
granskning och att det då inte kan förekomma någon lojalitet mot kunderna. Vidare anser de 
att kunderna är deras levebröd och att dessa är en förutsättning för att revisorer 
överhuvudtaget ska ha arbete att utföra. Samtidigt menar respondenterna på att det för 
revisorn handlar om att vara en neutral part som utför en oberoende granskning som inte kan 
låta sig påverkas av de förväntningarna som samhället ställer på revisorn.  
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Det finns aspekter som kan påverka lojaliteten som exempelvis ekonomiska faktorer. En av 
respondenterna menar på att faktorer av denna karaktär kan påverka lojaliteten gentemot 
kunden. Även en rädsla att förlora kunden kan spela in. Det kan röra sig om att revisorn 
debiterar en kund ett lägre belopp än vad det egentligen kostat att utföra uppdraget i syfte att 
behålla kunden över tid. Respondenten poängterar dock att det aldrig får gå så pass långt att 
byrån skadas, då respondenten är av den uppfattningen att det är angeläget att vara lojal mot 
sin arbetsgivare. En annan respondent menar på att då en revisor inte enbart arbetar med 
revision utan även med rådgivning, och har då en mera nära relation, måste denne ha någon 
form av kundlojalitet. Detta handlar dock mera om att ha en bra kommunikation och dialog 
med kunden än att välja någon att vara lojal mot.  

Vi upplever att revisorer är lojala mot byrån och sig själva och inte förefaller vara lojala mot 
kunder i den mån det strider mot yrkesrollen och de lagar som finns på området. Revisorernas 
och byråernas intressen sammanfaller då bägge eftersträvar att skaffa kunder på lång sikt för 
att säkra inkomster. Kunderna anställer revisorerna för att dessa ska granska verksamheten 
och revisorerna genomför en oberoende granskning utifrån samhällens ställda krav i form av 
lagar och regler som finns för revisionen.  

Revisorerna respekterar sin yrkesroll fullt ut och värdesätter sin titel högre än vad en värdefull 
kund betyder för byrån. Vi är av uppfattningen att revisorerna undviker att vara kundlojala i 
den mån det innebär att oberoendet kan ifrågasättas på samma sätt som det tidigare 
behandlade ämnet om personliga relationer. Visserligen kan det förekomma att en ny kund 
erhåller en viss rabatt på utförda tjänster i syfte att behålla denne över tid, men det är aldrig en 
fråga om ett val mellan att vara lojal mot byrån eller kunden. Vi uppfattar att revisorer strävar 
efter att alltid se till kundens bästa och arbetar utifrån ett kundorienterat arbetssätt samtidigt 
som revisorer förhåller sig professionellt skeptiska i sin yrkesroll som revisor. Vi kan härmed 
utifrån det empiriska underlaget som vi fått, inte tyda att något beroende i form av ett 
agentförhållande förekommer mellan revisorer och deras kunder. Dock anser vi att det 
empiriska material ger oss anledning att få uppfattningen att kundlojalitet är något 
individspecifikt som varje revisor löpande under yrket själv måste ta ställning till, utifrån sina 
egna preferenser och värderingar.  

8.1.5. Att avsluta kundrelationer 

Själva valet att frivilligt avsluta en relation påverkas i sin tur av faktorer som nivån av 
kundnöjdhet, kvaliteten av andra alternativ samt storleken av investeringen i relationen. 
Eftersom fokus oftast är på den som ska utföra själva tjänsten och inte företaget i sig, kan 
nivån av kundnöjdhet påverkas av den nivå av engagemang som kunden upplever att denne 
får av leverantören av tjänsten, exempelvis revisorn.114 Studien visar på att det kan finnas 
flera olika skäl för en revisor att avsluta en relation med kunden. Det främsta skälet till att 
avsluta en kundrelation föreligger när revisorn inte får betalt för den tjänsten som denne har 
utfört. Respondenterna är även av uppfattningen att det är bäst att lämna kunden när dem 
kommer fram till att kunden inte är seriös, har dålig ordning och inte följer de råd och 
anvisningar som denne erhåller från revisorn. Flera respondenter menar även på att denna typ 
av kunder kostar byrån mer än vad byrån tjänar på dem. Om revisorn inte känner att kunden 
är ärlig mot denne och inte får all information som denne behöver för utförandet av tjänsten, 
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kan revisorn välja att avsluta kundrelationen. En av respondenterna poängterar vikten av att 
kunna dra sig ur en relation fast det får negativa konsekvenser för byrån, ekonomiskt sett. 
Andra skäl till att avsluta en kundrelation kan vara att parterna inte kommer överens eller att 
revisorn inte får tag i kunden då denne behöver följa upp saker rörande kundens verksamhet.  

Vi är av uppfattningen att det finns flera olika skäl för när revisorn väljer att avsluta en 
kundrelation och är förvånade över den stora variation som studien visar på. Det kan vara allt 
från att parterna inte kommer överens med varandra, till att revisorn känner att kunden inte är 
ärlig. Vi anser att revisorerna har förklariga skäl till att avsluta en kundrelation precis som 
kunderna har en annan position i relationen och har sina egna skäl till att avsluta en relation. 
Vi menar på att det för båda parterna handlar om att sträva efter någon form av gemensam 
förståelse samt gynnsam ömsesidig utveckling av relationen för att undvika att ett avslut av 
relationen ska ske. 

8.1.6. Kundens trovärdighet  

Det finns olika utvecklade modeller för att förklara agentteori och den lättaste modellen 
utgörs av en principal och en agent. Principalens uppgift är att tillhandahålla kapital, stå för 
riskerna samt att skapa motiv. Agentens roll är att ha fokus på att ta beslut å principalens 
vägnar men också till viss del stå för de eventuella risker som uppkommer.115 Majoriteten av 
respondenterna menar på att deras byråer har interna förhållningssätt att agera utifrån när en 
ny kundrelation ska bildas. Innehållet i dessa interna rutiner är givetvis olika beroende på 
vilken byrå det är fråga om men det gemensamma för alla rutiner är att dessa innehåller en 
form av bakgrundskoll. Denna koll innebär att revisorn granskar kundens tidigare 
förehavanden och skaffar sig mera kunskap om denne och verksamheten som denne bedriver. 
Revisorn kontrollerar bland annat personuppgifter, orsaken till varför kunden byter revisor, 
hur företaget gått de senaste åren etc. Revisorer strävar efter att ta reda på om kunden för med 
sig någon negativ historia och vad denna historia får för betydelse idag.  

Bortsett från granskningsprogram och interna rutiner måste revisorn agera och bedöma 
kunden utifrån det intryck denne får via den personliga kontakten. Enligt flera av 
respondenterna ger interna rutiner den bakgrund som behövs för att revisorn skall få en 
övergripande uppfattning om situationer och det personliga intrycket brukar bara förstärka det 
revisorn redan vet. En av respondenterna menar på att det gäller att frigöra sig från 
förutfattade meningar om branscher som har ett negativt rykte om sig och bedöma objektivt. 
En av respondenterna uppger även att revisorn inte får veta så mycket vid den första 
personliga kontakten utan att det är något som revisorn lär sig eftersom. Det är viktigt att utgå 
ifrån att kunden är uppriktig och försöka förstå vad kunden säger och analysera detta för att 
bilda sig en uppfattning. Det märks relativt fort om kunden är seriös eller ej, när revisorn åtar 
sig uppdraget, eftersom revisorn i dokumenteringen av företagets räkenskaper kan se om det 
finns indikationer på att kunden är oseriös. Enligt flera av de intervjuade gäller det att ha med 
sig en sorts magkänsla vid den första kontakten med kunden. Denna magkänsla baseras på 
erfarenhet och en sorts intuition.  

Något som kommit fram i studien är hur revisorer bedömer en kunds trovärdighet. Vi anser att 
detta är intressant eftersom revisorns bedömande av en kunds trovärdighet vid en första 
personliga kontakt är det som skapar en bild av kunden för revisorn. Vi anser att en revisorns 
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bedömning av kundens trovärdighet är det som ligger till grund för starten av kundrelation. Vi 
upplever det som att revisionsbyråer har väletablerade förhållningssätt och interna rutiner för 
att handskas med nya kunder och nya kundrelationer. Vi får även uppfattningen att revisorer 
med lång erfarenhet i branschen känner sig relativt säkra på sin sak och går mycket på den så 
kallade magkänslan. Det verkar inte heller föreligga några större problem för en revisor att 
avgöra när en kund är seriös eller ej. Vi är av uppfattningen att bedömningen av en kunds 
trovärdighet är en företeelse som är ganska uppenbar från början av kundrelationen eller som 
snabbt kommer under tiden som kundrelationen pågår.  

8.2. Revisorns grunder för beslut 
 
8.2.1. Beslutsmodell 

Hur en situation för beslut ska behandlas av en beslutfattare kan skildras som ett förlopp där 
olika möjligheter bedöms och jämförs. Det är mer eller mindre rimligt för beslutsfattare att 
använda sig av ålagda förfaranden när beslut skall tas. I de undersökningar som gjorts inom 
området har det varit komplicerat att inkludera hur en beslutsfattares föreskrivna regler är 
influerade av faktorer kopplade till själva beslutet. Vid beslutsfattande finns det därmed flera 
aspekter att utgå ifrån.116 Majoriteten av de intervjuade menar på att de inte arbetar utifrån 
någon specifik beslutsmodell eftersom de dagligen tar beslut i sitt arbete. Det handlar, enligt 
flertalet av respondenterna, om att det är så pass många olika beslut som tas i en revisors 
vardag att det inte går att utgå ifrån någon specifik beslutsmodell då besluten inte går att 
generalisera. Ett flertal av respondenterna menar på att det finns interna förhållningssätt och 
regelverk som gör att många beslut redan är fattade åt dem. De menar på att vissa processer 
och genomförandet av revisionen skall dokumenteras på ett visst sätt och att det finns krav på 
hur dokumentation skall se ut. En respondent menar på att beslutstagande i mångt och mycket 
handlar om erfarenhet och kollegial samverkan, att det finns en kunskapsbank att utgå ifrån. 
Vidare menar respondenten att det är utmärkt att arbeta i team för att arbeta sig fram till ett 
beslut. Det förekommer då en blandning av både erfarna och nyare revisorer som kan komma 
med olika synvinklar på ett problem. En annan respondent är inne på samma spår och menar 
på att det i vissa beslut kan infinna sig en oro över om ett beslut är korrekt eller ej, och att det 
då är bra att kunna ha kollegor att stämma av med. En av de intervjuade menar på att det 
visserligen inte förekommer några specifika beslutsmodeller i arbetet men att revisorer 
använder sig av granskningsprogram när en revision genomförs samt diskuterar med kollegor 
när det behövs. 

Det är intressant att den övervägande majoriteten av respondenterna svarar att det inte 
förekommer någon beslutsmodell som de arbetar utifrån när ett beslut skall tas. Vi menar på 
att det förvisso i yrket som revisor är så pass många och olika beslut som tas dagligen att det 
är komplicerat att basera dessa beslut utifrån en specifik beslutsmodell. Samtidigt är vi av 
uppfattningen att det i revisorsyrket förekommer många klara riktlinjer för hur arbetet skall 
utföras, och därmed menar vi på att det som revisorerna kallar för regelverk och interna 
förhållningssätt, till viss del kan kategoriseras som beslutsmodeller, dock anser vi att det 
klarare bör finnas beslutsmodeller i revisorernas dagliga arbete. Detta då revisorerna faktiskt 
har ett regelverk att utgå ifrån och därmed inte har utrymme till att göra alltför vida egna 
tolkningar. En av respondenterna uttrycker en oro över att de beslut som tas kan vara 
inkorrekta och att det då är viktigt att diskutera med en kollega. Vi är eniga med revisorerna 
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att det givetvis är viktigt att ha möjlighet att diskutera sig fram till beslut med en kollega för 
att undslippa eventuella felaktigheter. Samtidigt anser vi att detta ger incitament till att ha 
klarare former av beslutsmodeller för att känna en större trygghet i att de viktiga beslut som 
tas är korrekta. Detta inkluderar eventuella konsekvenser som kan uppkomma i 
beslutsfattandet. De konsekvenser som kan uppfattas som negativa anser vi kan undslippas 
om väl utarbetade beslutsmodeller för olika situationer kan vara en del av revisorns vardag. 

8.2.2. Intuition 

Studier pekar på att beslutsfattare använder sin intuition i vissa sammanhang istället för att 
basera sina beslut på systematisk analys.117 Ju fler möjligheter och alternativ en beslutsfattare 
har att välja på, desto mer djupgående arbete och analys kring processen krävs. En 
beslutsfattare som har ett fåtal alternativ baserar i regel istället sitt beslut på sin intuition. 
Beslutstagande baserat på intuition för ofta med sig en osäkerhet i korrektheten i beslutet och 
resulterar oftast i underhaltigare beslut. Ett beslut baserat på systematiska analyser ökar 
frekvensen av lönsamma beslut, även fast värderingen kan vara kostsam rent ekonomiskt.118 
Ett flertal av de intervjuade menar på att det i det dagliga arbetet som revisor inte går att 
utföra arbetet utifrån någon form av intuition. En av respondenterna menar dock på att det i 
vissa situationer i arbetet finns utrymme att använda sin intuition men att det snarare borde 
kallas erfarenhet. En av respondenterna menar på att erfarenhet innebär att revisorn kan ha 
varit i liknande positioner tidigare och att mycket handlar om tolkningar samt lagtext. 
Respondenten anser även att avstämningskollegan är mycket viktig när ett beslut skall tas. En 
annan respondent menar på att intuition är något som den yngre generationen av revisorer kan 
använda sig av i sitt arbete då mer djupgående granskning görs.  

En stor del av respondenterna menar på att det finns något som kan kallas magkänsla som 
skulle kunna kopplas till någon form av intuition. De menar på att det vid flertalet tillfällen i 
arbetet förekommit situationer då de känt att något varit fel, att något inte känts helt korrekt, 
och att det en stor del av gångerna faktiskt upptäckts ett fel i just det som verkade inkorrekt. 
Respondenterna poängterar dock att detta inte kan kallas intuition utan hellre magkänsla och 
att det inte är något som revisorer ska ha för stort fokus på i arbetet.  

Flera av de intervjuade menar på att revisionen utgår ifrån faktisk information som medför att 
revisorn får en bild av hur kunden är, dock görs revisionen på iakttagelser och funderingar. Ett 
flertal av de intervjuade menar på att om intuition någon gång används i arbetet, är det oftast 
en negativ intuition, en känsla av att något inte stämmer. Denna intuition är dock något som 
stärks med konkreta fakta för att en situation skall kunna anses som rättvist behandlad. Större 
delen av respondenterna menar på att om de någon gång valt att lyssna på sin intuition har 
detta inte medfört att felaktigt beslut tagits som de sedan fått ångra. En respondent säger att 
när det handlar om stora beslut samlas information kring det hela in och därmed finns inget 
utrymme för någon intuition eftersom det handlar om konkreta fakta i och med 
informationsinsamlingen. Det gör att arbetet blir mindre subjektivt och mer objektivt. 
Respondenten menar på att det visst kan förekomma felaktigheter men att det inte handlar om 
någon större utsträckning och att de inte är av särskilt betydande karaktär. Det gemensamma 
för majoriteten av intervjupersonerna är att de alla anser att det är angeläget att poängtera 
vikten av att förhålla sig skeptisk som revisor och utifrån det göra bedömningar.  
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Vi är inte förvånade över att revisorerna uttrycker att de inte använder intuition som bas för 
att komma fram till beslut. I och med att revisionsbranschen är så pass styrd av lagar och 
regelverk vore det djupt beklagligt om intuition skulle medföra att ett felaktigt beslut togs och 
därmed kunde ge incitament till att skada revisorn själv, byrån men även den viktiga 
kundrelationen som en stor del av revisorns arbete är uppbyggt på. Flera revisorer menar på 
att det inte är möjligt att använda intuition i det dagliga arbetet men att erfarenhet är något 
som påverkar arbetet positivt.  

Vi menar på att det som erfaren revisor är viktigt att lita på att erfarenheten leder revisorn i 
den rätta riktningen, samtidigt menar vi på att vi under studiens gång fått incitament att tro att 
erfarenheten i vissa sammanhang kan likställas med intuition och något som kan kallas 
magkänsla. Med detta menar vi att revisorer som har flera års erfarenhet omedvetet har en 
tendens, i vissa situationer, att känna på sig att något i en revision känns felaktigt. Vi håller 
med de respondenter som säger att detta handlar om erfarenhet men ändå menar vi på att detta 
är en form av intuition. Vi upplever att revisorerna känner en osäkerhet gällande begreppet 
intuition i och med att revisorers arbete är baserat utifrån relativt strikta riktlinjer och interna 
förhållningssätt, därmed infinner sig en rädsla av att våga säga att ett beslut baseras utifrån en 
magkänsla i och med att ett beslut kan bli felaktigt och att revisorn då kan känna att den 
personliga uppfattningen fått en alltför stor roll gentemot faktisk information. 

8.2.3. Samverkan 

Det är viktigt att poängtera att beslutsfattande i praktiken inte handlar om ett individuellt val, 
det är flera andra aspekter som spelar in i ett beslut såsom miljö, situation och tillfälle.119 Alla 
respondenter i studien säger att om de tar ett beslut att anmäla en kund, diskuteras detta med 
andra revisorer på byrån. Majoriteten av de intervjuade menar på att ett beslut av sådan 
karaktär ska diskuteras med en erfaren kollega och helst med en auktoriserad revisor. 
Merparten av de tillfrågade menar även på att en situation gällande att anmäla en kund skall 
diskuteras med jurister som är väl insatta i hur ett förfarande gällande anmälan skall gå till 
väga. Vissa respondenter menar på att i en situation gällande anmäla att eller ej är det viktigt 
att vara trygg i det beslut som tas eftersom det är en så pass allvarlig åtgärd. Denna trygghet 
fås genom att ha ett väl genomarbetat underlag för beslutet eftersom revisorn själv riskerar att 
bli stämd om något i beslutet kan anses vara felaktigt. 

Vi delar respondenters åsikt om att det är viktigt att ha en god erfarenhet samt en väl 
fungerade kollegial samverkan för att kunna arbeta sig fram till ett beslut. Vi upplever att det 
inte alltid är självklart vad vissa beslut ska grundas på och att det då är viktigt att kunna ta 
hjälp av andra i samma bransch som besitter mer kunskap om just det som det specifika 
beslutet ska grundas på. Vi bedömer att revisorer har stor respekt för de lagar och anvisningar 
som revisionen är uppbyggd på samt att det är viktigt för revisorer att känna trygghet i 
beslutstaganden och att detta uppfylls genom att känna en kollegial samverkan. 
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8.3. Revisorns syn på ekonomisk brottslighet 
 
8.3.1. Utbredning  

En rapport utarbetad utifrån ett beslut taget 1992 av riksdagens revisorer, fokuserar på 
granskningen av den ekonomiska brottslighet som figurerat i samhället under flera årtionden.  
Utifrån de ställningstaganden som gjordes i rapporten kunde slutsatser dras, där fokus främst 
låg på bristen på effektivisering i samband med ett icke väl fungerande samarbete mellan 
polisens resurser och prioriteringar och åklagarnas insatser.120  Merparten av respondenterna i 
studien menar på att ekonomisk brottslighet inte är speciellt frekvent förekommande bland 
företagen som revisorerna arbetar med. Ett flertal respondenter menar på att den lilla 
ekonomiska brottslighet som förekommer, inte är något problem för revisorerna att handskas 
med. En respondent menar på att den minimala utbredning av brottslighet som förekommer är 
mer eller mindre frekvent beroende på viken bransch som diskuteras och nämner att en 
bransch där det kan förekomma oegentligheter är restaurangbranschen. En av de intervjuade 
menar på att det vanligaste som kan dyka upp bland ekonomiska brott är försvårande av 
skattekontroll, bokföringsbrott och dylika skattebrott. En annan av de intervjuade menar på att 
majoriteten av de kunder som förekommer i det dagliga arbetet är ärliga eller i alla fall 
försöker och vill vara ärliga. Vidare menar respondenten att det inte borde ligga på revisorns 
bord att göra vissa bedömningar utan att det borde vara en åklagares ansvar som är mer insatt 
i hur det fungerar. Om en revisor väl anmält en kund kan revisorn räkna med att vara utan 
denna kund i framtiden. 

Vi upplever att revisorer inte anser att ekonomisk brottslighet är något problem i det dagliga 
arbetet med revisionen. Majoriteten av de intervjuade menar på att det inte förekommer annat 
än småfuskande, vilket kan vara mer eller mindre medvetet. Vi tolkar det som att revisorer 
överlag anser att de kunder som arbetet som revisor omfattar, till övervägande majoritet 
omfattar ärliga människor som är mån om sina företag. Det vi kan uppfatta under studien är 
att revisorerna till viss mån anser att det är komplicerat att bedöma brottsligheten ifråga och 
därmed veta vad som menas med brott i olika sammanhang. Vi menar på att det tar sin grund i 
den lagstiftning som finns som revisorerna skall bygga sitt arbete på.  

Det är i många sammanhang komplicerat för revisorer att tolka vad lagstiftningen säger och 
innebär. Vi är av uppfattningen att detta kan lösas på två sätt; antingen att bygga upp en större 
kunskap om vad ekonomisk brottslighet innebär för en revisor i dennes dagliga arbete med 
revision, eller att helt avskärma revisorer från denna bedömning och överlåta den till jurister 
som är mer insatta på området. Som det är i dag finns en alltför stor osäkerhet inskränkt i 
revisorers arbete, vilket påverkar tryggheten i revisorns yrkesroll. 

8.3.2. Brottsförebyggande arbete 

Det är svårt att avgöra i vilka sammanhang och saklägen som regler kring 
anmälningsskyldigheten ska göras aktuella. Revisorer menar på att den lagstiftning som gäller 
för anmälningsplikten anses kräva diskretion och är svårbedömlig för lekmän. Utomstående 
bedömare är dock av uppfattning att revisorer överlag inte tillämpar anmälningsplikten i den 
mån de borde.121 Merparten av respondenterna menar på att anmälningsplikten har en relativ 
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central roll i det brottsförebyggande arbetet eftersom den är tvingande för revisorer. Vidare 
menar majoriteten av de intervjuade att det finns en förståelse hos revisorerna att det tagit tid 
innan det börjat göras anmälningar eftersom det varit svårt att uppskatta vilken misstankegrad 
som skall uppfyllas. En respondent menar på att myndigheterna haft höga förväntningar att 
det ska komma in fler anmälningar i och med den låga gränsen av misstankegraden som 
revisorer har svårt att leva upp till. Vidare menar respondenten att revisorer är alldeles för 
osäkra gällande den nivån som krävs för att göra någonting konkret. En av intervjupersonerna 
uttrycker att anmälningspliktens roll i det brottsförebyggande arbetet är ett slag i luften mot 
ekonomisk brottslighet. Det enda undantaget är för sent angiven årsredovisning, vilket enligt 
respondenten, förefaller vara ett brott rent teoretiskt men att det inte i praktiken anses vara ett 
brott av revisorerna. En av de intervjuade säger att svårigheten är att bedöma om någon 
annans handling är tillräcklig för att ett åtal skall väckas.  

Då en revisor misstänker att ett brott kan ha begåtts skall denne anmäla enligt 10 kap 38 § 
Aktiebolagslagen.122 Majoriteten av respondenterna är av uppfattningen att det rent 
principiellt är bra att revisorer ska medverka i det brottsförebyggande arbetet. Ett flertal av de 
intervjuade menar på att de regler som finns inte är helt tillfredställande då det påverkar 
revisorns oberoende och relationen till kunderna. En respondent säger att det till viss del 
handlar om ett motsatsförhållande då revisorn har en skyldighet att agera vid misstanke om 
brott, samtidigt som revisorer har en skyldighet att serva kunderna då revisorn är anlitad av 
ägarna. Dock menar respondenten att det är bra om revisorn kan medverka till att minska 
brottsligheten. En av respondenterna menar på att den revisionsplikt som finns i Sverige än så 
länge stävjar väldigt mycket småfusk i småföretag och respondentens övergripande 
uppfattning är att revisorernas roll är ointressant när det gäller grov ekonomisk brottslighet. 
En av de intervjuade menar på att det är svårt att veta vart gränsen ligger när det gäller att 
överväga att anmäla eller ej. Vidare menar respondenten att det är för låg nivå för att revisorn 
ska tordas göra det, då revisorn riskerar så pass mycket.  

Vi upplever att revisorer är alltför dåligt insatta i vad anmälningsskyldigheten egentligen 
innebär i praktiken och hur ett eventuellt förfarande skall fortlöpa. Anmälningsplikten löper 
omedvetet som en röd tråd genom revisorns arbete, samtidigt uppfattar vi att revisorerna har 
svårt att veta vilken misstankegrad som skall uppfyllas för att det skall vara aktuellt med en 
anmälan. Vi menar på att arbetet som revisor inte endast omfattar granskning, vi är av 
uppfattningen att revisorers arbete gällande ekonomisk brottslighet och anmälningsskyldighet 
mångt och mycket präglas av en osäkerhet och en rädsla av att göra felaktiga bedömningar.  

I och med att så pass få anmälningar görs i Sverige per år, finns ingen trygghet i hur ett 
eventuellt förfarande skall arbetas fram och därmed krävs oerhört mycket av den enskilde 
revisorn för att steget mot en anmälan skall tas. Vi menar på att det givetvis är bra att 
revisorer i och med en eventuell anmälan har en trygghet i att få hjälp av jurister, problemet 
som vi kan se är att revisorn i första steget har stora svårigheter att bedöma om en kunds 
handling är att se som brottslig eller ej. Detta får, som vi tidigare nämnt, konsekvenser i form 
av brist på trygghet och säkerhet i beslutstagandet i och med att om en revisor gör en anmälan 
som är baserad på för tunt underlag och därmed inte uppfyller de krav som är uppsatta, kan 
detta slå tillbaka på revisorn själv och därmed påverka relationen till kunden men även 
påverka revisorns yrkesroll. Vi menar på att alltför stor vikt läggs på revisorns kunskap 
gällande anmälningsplikten i och med de konsekvenser som ett felaktigt agerande kan 

                                                 

122 Ekobrottsmyndigheten, Revisorers åtgärder vid misstanke om brott, 8-9. 
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medföra. Vi är av uppfattningen att det inte är rätt proportioner mellan konsekvens och 
handlande. 

8.3.3. Graden av misstanke 

Uttrycket ”kan misstänkas” är öppet att tolka på olika sätt i och med att fall ter sig olika 
beroende på situation, vilket har medfört en komplicerad problematik för revisorn gällande 
när denne ska tillämpa anmälningsplikten eller ej. Både ekobrottsmyndigheten och FAR 
definierar ”kan misstänkas” som en relativ låg grad av misstanke, och tar hjälp i sitt beslut av 
den så kallade Misstanketrappan. Modellen baseras på olika misstankegrader som illustreras i 
olika steg, varpå ju högre upp i trappan situationen tolkas, desto mer allvarligt är brottet och 
misstanken är alltmer befogad. Enligt denna modell inträder anmälningsskyldigheten för 
revisorn långt ner i trappan och därmed förekommer inga betänkligheter för revisorn gällande 
om en utredning resulterar i en fällande dom eller ej.123 Övervägande majoriteten av 
intervjupersonerna anser att det är svårt att avgöra var i misstanketrappan ett eventuellt brott 
skall befinna sig för att en anmälan skall vara befogad. En respondent uttrycker det som att 
den misstanketrappa som används i revisorns dagliga arbete är det största problemet med 
lagstiftningen och att det är väldigt få revisorer som egentligen själv gör den bedömningen 
gällande graden av misstanke. Flertalet respondenter håller med om detta påstående och 
menar på att detta beror på en stor osäkerhet hos revisorerna då de inte vill göra en felaktig 
bedömning. Flera av respondenterna menar på att revisorn inte är någon jurist och därmed inte 
besitter den kunskap som behövs på området.  
 
Det råder stor oenighet bland respondenterna var i misstanketrappan en anmälan bör göras 
och respondenterna nämner alltifrån ”anledning anta” upp till ”sannolika skäl” och dessa 
skilda åsikter beror på att revisorerna känner en osäkerhet och därmed vill försäkra sig om att 
ingen felaktigt beslut tas som kan skada de själva och kunden. En respondent menar på att det 
i slutändan inte är den enskilde revisorn som tar beslut gällande att anmäla utan att det handlar 
om juristernas bedömning eftersom dessa är bättre insatta på området.  
 
En av de intervjuade menar på att misstanketrappan är en känd modell som används för att 
visa på vilken nivå ett brott skall anmälas. Vidare säger den intervjuade att när en revisor skall 
anmäla skall graden ”skälig misstanke” ha uppnåtts. Respondenten menar samtidigt på att 
detta är en modell som skall vara till åklagarens hjälp och att det för en revisor i det dagliga 
arbetet aldrig behöver vara funderingar gällande vad som kan anses vara ”skälig misstanke”. 
Det handlar om att vara i en situation då revisorn anser att någon oegentlighet förekommer 
och att det då inte spelar någon roll exakt på vilken nivå i misstanketrappan det handlar om. 
Uppkommer en situation som denna tar revisorn kontakt med en jurist som hjälper revisorn 
med att se över situationen. Avslutningsvis menar respondenten att det är jurister som gör den 
egentliga bedömningen åt revisorn och utifrån det beslut som tas går revisorn vidare med 
fallet, eftersom frågorna är så pass svåra att avgöra då revisorerna inte rör sig inom samma 
område i lagstiftningen som juristerna gör. 

Vi är inte förvånade över att revisorerna befinner sig i ett så pass stort spann gällande vart i 
misstanketrappan en anmälan ska göras eller ej. Vi menar på att revisor helt enkelt inte 
besitter de kunskaper som skulle behövas för att kunna göra en helt korrekt bedömning när en 
anmälan skall göras eller ej. När det dessutom finns brott som revisorer inte tolkar som brott 
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medan lagen säger något annat, är det inte konstigt att hela systemet blir svårt att tolka. Vi 
upplever att det som präglar revisorernas uppfattning gällande ekonomisk brottslighet är 
svårigheten att identifiera ett brott och hur revisorn i praktiken skall förhålla sig till en 
situation som kan anses vara brottslig. Vi menar på att det förekommer för lite avancerad 
ekonomisk brottslighet i revisorers arbete, vilket givetvis är positivt, men att detta då får 
konsekvensen att revisorn står handfallen och inte vet hur en eventuell oegentlighet skall 
behandlas utan att ta hjälp av utomstående. 

8.4. Revisorns förhållande till anmälningsskyldighe ten 
 
8.4.1. Inställning  

Tidigare regler gällande anmälande för revisorer ansågs strida mot revisorers möjligheter att 
föra ärenden vidare till högre instans och ansågs därmed vara helt otillfredsställande för 
revisorn. Under tidigare lagstiftning ledde många gånger inte de åtgärder revisorer vidtog 
under det fortlöpande arbetet till fortsatt utredning. I och med nya lagen ansåg regeringen att 
det medförde att revisorn på ett slagkraftigt sätt vidta åtgärder mot ohederligt förfarande, dock 
inom gränserna för vad revisorn hade tillräcklig kompetens och kunskap om.124 En del av de 
intervjuade menar på att anmälningsskyldigheten kan vara bra då ekonomisk brottslighet 
uppdagas och att den påverkar revisionen i en bra riktning. Samtidigt menar de intervjuade att 
nackdelen med anmälningsskyldigheten är att den inte fångar upp några ekonomiska 
brottslingar, att den påverkar relationen med kunderna och att nivån för anmälan är för låg. En 
respondent menar på att anmälningsplikten i praktiken fungerar dåligt eftersom 
myndigheterna inte har system och resurser att ta hand om anmälningarna.  
 
En respondent menar på att anmälningsplikten är något som finns i revisorns arbete, men att 
det finns en viss rädsla för den eftersom revisorn inte vill missa något som sedan kan få 
effekter för revisorn själv. Med detta menar respondenten att det är viktigt att göra rätt 
åtgärder för att inte missa något. Samtidigt menar respondenten på att det i grunden är bra ur 
revisorns synvinkel att ha anmälningsplikten då det som revisor handlar om att skapa ett 
förtroende för näringslivet. Några av de intervjuade menar på att diskussionen kring 
avskaffandet av anmälningsplikten är komplicerad. En respondent menar på att det finns 
andra saker som hellre borde vara fokus på när det gäller lagstiftning.  
 
En av de intervjuade anser att det är viktigt att fundera över vilken roll revisorer ska ha i sitt 
arbete. Det är, enligt respondenten, angeläget att skapa ett förtroende hos kunderna och 
respondenten ställer sig frågande till om detta faktiskt inte också ska omfatta att anmäla ett 
brott som begås. En annan av de intervjuade menar på att det egentligen inte spelar så stor roll 
vad den enskilde revisorn anser om anmälningsplikten i och med att revisionsplikten ska 
avskaffas och att det då kommer leda till att anmälningsplikten tas bort. Vidare anser 
respondenten att anmälningsplikten borde åläggas andra myndigheter t.ex. Skatteverket och 
Ekobrottsmyndigheten. Flera respondenter anser att det är viktigt att följa med i den 
utveckling som sker i revisorsbranschen och att detta sker på olika sätt beroende på vilken 
byrå det handlar om. En respondent menar på att stora organisationer har sin speciella form 
för att hantera informationsspridning och utbildningsfrågor men att det ibland nästan kan 
kännas som att det blir för mycket information. Vidare menar flera respondenter att byråer 
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överlag har egna utbildningsprogram, olika informationsflöden, interna rutiner för nyheter, 
samt har möjligheter att på många olika sätt få information och nyheter. 
 
Vi upplever att revisorer överlag anser att anmälningsskyldigheten medför både positiva och 
negativa aspekter för revisorns dagliga arbete men att de negativa aspekterna är fler än de 
positiva. Vi menar på att de skilda uppfattningar som studien visar på tar sitt avstamp i att 
revisorer har mer eller mindre erfarenhet av att tillämpa anmälningsskyldigheten. Vi menar 
även på att mycket handlar om hur revisorn är som person i och med att det krävs en hel del 
för att göra en anmälan.  

8.4.2. Användande  

Om en revisionsbyrå frekvent tillämpar anmälningsplikten riskerar inte byrån enbart att 
förlora denna specifika kund, utan även andra framtida kunder på grund av den rädsla som 
anmälningsplikten skapar hos kunder. Då en revisionsbyrå mister en kund innebär det även 
tappade intäkter, vilket främjar till att ha betänkligheter gällande att ta steget och tillämpa 
anmälningsplikten. Likväl som det finns flertalet negativa aspekter, är det viktigt att framföra 
vikten av att rapportera och anmäla oegentligheter som kan klassas som direkta brott mot 
lagen.125 Sammantaget uttrycker en övervägande majoritet av de intervjuade en enighet 
gällande att det skulle göras fler anmälningar om det fanns möjlighet till att få mer utbildning 
och kunskap om anmälningsplikten. En respondent menar på att skulle göra att det kunde ske 
förbättringar gällande den svåra bedömning som ska göras gällande brottsmisstanken. En 
annan respondent anser att det är viktigt att se hur pass mycket en situation skadar företaget 
och tredje man i användandet av anmälningsplikten. En av de intervjuade menar på att det 
stora problemet med anmälningsplikten ligger i att vara revisor. Det handlar om mycket 
regelverk och det gör att det är lätt att bli osäker gällande om en anmälan skall göras eller ej. 
Respondenten anser att revisorer har för lite kunskap om rättsprocessen. 

Vi delar revisorernas åsikt om att mer kunskap om ämnet skulle göra att fler anmälningar 
görs. Det skulle inte skada att ytterligare anordna träffar och föreläsningar gällande hur 
anmälningsplikten ska tillämpas. Det skulle även göra att revisorerna fick möjlighet att 
diskutera med andra revisorer hur olika situationer skall hanteras.  

8.4.3. Tystnadsplikt 

De regler som gäller för revisorns tystnadsplikt återfinns i 9 kap 41 § Aktiebolagslagen och 
omfattar bland annat ”bolagets angelägenheter” som revisorn får vetskap om vid utförandet av 
sitt ärende. I och med att revisorn får god insikt i ett företag innehar revisorn även information 
gällande aspekter som inte omfattas i granskningsverksamheten. Samtidigt medför revisorns 
granskande verksamheten att denne har tillgång till information från ett flertal olika företag 
och därmed besitter uppgifter som kan vara känsliga för företagen att lämna ut.126 Alla 
personer som intervjuats menar på att tystnadsplikten är en förutsättning för att kunna 
genomföra en bra revision. Om inte tystnadsplikten fanns skulle kunden inte kunna lita på att 
revisorerna gör ett bra arbete med företaget. En respondent säger att om tystnadsplikten inte 
fanns, skulle revisorerna inte få den information från företagen som behövs för att göra bra 
bedömningar för att i slutändan kunna rapportera till aktieägarna.  

                                                 

125 Label and Miethe,  ”Whistleblowing and external  auditor.”, 89-91. 
126 Moberg, Bolagsrevisorn: oberoende, ansvar, sekretess., 189-190.. 
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Majoriteten av respondenterna menar på att revisorsyrket bygger på oberoende, på kompetens 
och på tystnadsplikt. Att det helt enkelt handlar om att ha ett förtroende för varandra. Flertalet 
revisorer menar på att relationen mellan tystnadsplikt och anmälningsplikt är förhållandevis 
enkel. Revisorer har en tystnadsplikt i grunden men det finns väldefinierade avsteg, däribland 
anmälningsplikten. En av de intervjuade har den generella uppfattningen att en revisor 
självklart ska ha en tystnadsplikt men att revisorerna även lever i en värld där 
anmälningsplikten också finns. En annan respondent menar på att det visserligen är en 
förutsättning för arbetet att tystnadsplikten finns, men påpekar att det går att dra en skiljelinje 
mellan tystnadsplikt och brottslig verksamhet. Med detta menar respondenten att om det 
handlar om brottslig verksamhet, är det brottsliga handlingar som begåtts och då är det rimligt 
att tystnadsplikten får stå tillbaka. 
 
Vi uppfattar tystnadsplikten som något heligt för revisorer, det är en förutsättning för att 
arbetet som revisor skall kunna fungera. Samtidigt är vi eniga med den revisor som anser att 
när det handlar om ekonomisk brottslighet är det viktigt att ta ett avsteg från tystnadsplikten 
för att följa det regelverk som finns. Vi upplever att det är en tuff balansgång mellan 
tystnadsplikt och anmälningsplikt och att detta skapar en problematik för revisorer. Vi menar 
på att tystnadsplikten har funnits i revisorernas arbete sedan begynnelsen och att detta medför 
att den uppfattas som oantastlig av majoriteten av revisorer.  
 
Anmälningsplikten däremot ses av många som ett hot, och vi menar på att det inte är något 
som kan anses som konstigt. Anmälningsplikten har funnits så pass kort tid att den inte fått 
den stämpel som tystnadsplikten fått. Vi anser därmed inte att revisorer är oärliga och 
undanhåller brott, däremot anser vi att revisorer i mångt och mycket borde våga gå ett steg 
längre i det brottsförebyggande arbetet. Dels för att motverka brottslighet, men även för att 
bygga upp en trygg och stabil grund i sin yrkesroll och därmed arbeta bort den osäkerhet och 
brist på trygghet som förekommer i många fall. 

 



 - 107 - 

8.4.4. Osäkerhet gällande tillämpning 

Revisorslagen (2001:883) innehåller regler och bestämmelser om revisionsföretag, 
godkännande och auktorisation av revisorer, revisorns skyldigheter, uppgiftsskyldighet och 
disciplinära åtgärder från Revisorsnämndens sida samt några andra områden.127 Den 
intressanta delen i lagen för studien är delen som behandlar revisorns skyldigheter. Lagen 
anger att revisorer skall följa god revisorssed, ska vara opartiska och självständiga vid deras 
bedömningar av företagens redovisning.128 Majoriteten av respondenterna menar på att det är 
viktigt vid en revision att inte vidta åtgärder som kan skada företaget. Flertalet respondenter 
anser att det är angeläget att ta hjälp av jurister som är kunniga på området gällande 
anmälningsplikt och att göra en bedömning utifrån den lagstiftningen som gäller på området. 
En respondent menar på att om det blir offentligt att en anmälan gjorts, och det i själva verket 
handlar om en bagatell, kan detta skada företaget. Därmed anser respondenten att det är 
viktigt att göra någon form av väsentlighetsbedömning innan en anmälan görs.  En annan 
respondent menar på att skulle kunna finnas fall där ett större företag skulle kunna lida skada 
av att det kom ut att någon befattningshavare eller styrelseledamot hade gjort någonting som 
egentligen inte har med företaget att göra.  

Ett flertal av de intervjuade anser att det finns flera faktorer som avgör när en kund ska 
anmälas och att det främst rör sig om vilken typ av brott som kan anses ha begåtts. En 
respondent menar på att det handlar om att som enskild revisor känna att det finns tillräckliga 
skäl för att misstänka att en oegentlighet gjorts för att kunna gå vidare och anmäla en kund. 
Var detta är i misstankeskalan anser respondenten vara omöjligt att svara på eftersom det är 
kopplat till specifika fall och situationer. En del av respondenterna menar på att det kan 
handla om många olika faktorer om en anmälan skall göras, men samtidigt kan en enda faktor 
avgöra om det finns skäl för att anmäla en kund eller ej. Respondenten menar på att om det 
vid en kassagranskning finns avbrott i inslagen eller att det förekommer lådöppningar men 
inga belopp, kan detta vara skäl nog att göra en anmälan. Vidare menar respondenten att det 
även kan finnas skäl att anmäla då det förekommer låga vinstnivåer eller löner som inte 
existerar inom företaget.  

En av de intervjuade anser att en tillämpning av anmälningsplikten handlar om sunt förnuft. 
Om respondenten skulle upptäcka att ett brott har begåtts och att den som har gjort det, gjort 
det med syftet att begå ett brott, skulle det inte vara komplicerat att göra en anmälan. 
Respondenten säger att det kan förekomma situationer att ett brott begås men att den som 
utför det inte är medveten om att det klassas som ett brott, och att kunden efter att det påtalats, 
kan ställa saker och ting till rätta utan att en anmälan görs. Vidare menar respondenten på att 
kundrelationen kan påverka beslutet att anmäla eller ej i den form att om revisorn har en 
väldigt bra relation med en kund, beror det på att kunden uppfattas som trovärdig och att 
denne inte skulle kunna begå ett brott.  En annan respondent anser att en anmälan kan skada 
relationen till kunden och att det är viktigt att tänka efter en extra gång innan någon åtgärd 
vidtas. 

                                                 

127 Sveriges Lagar, 764. 
128 Ibid., 765-767. 
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Vi är eniga med revisorerna att det är ett för stort beslut för den enskilde revisorn att ta om en 
kund ska anmälas eller ej. Vi anser att det är oerhört bra att kunna rådfråga en jurist som har 
expertkunskaper gällande området. Detta för att revisorn ska känna sig säker i sin yrkesroll 
samt känna att ett korrekt beslut tas. Det vi ställer oss frågande till är hur pass insatt en revisor 
måste vara i lagstiftningen gällande anmälningsskyldigheten. Revisorer arbetar utifrån flera 
olika utgångspunkter där god redovisningssed, god yrkessed, tystnadsplikt samt 
anmälningsplikt är några av dem. Vi upplever att de olika utgångspunkterna i många 
avseenden är svåra att arbeta utifrån i samband med varandra. Det tyder på att revisorn, i och 
med att anmälningsplikten är en del av arbetet, får en form av motsatsförhållande i sitt arbete 
och därmed är tvungen att i vissa situationer ta beslut som inskränker på områden som är av 
betydande karaktär för arbete. Vi syftar bland annat på god redovisningssed samt god 
yrkessed.  

Det är viktigt för revisorn att förhålla sig kritisk i sin bedömning samt vara opartisk och 
självständig. Det faktum att revisorn inte vill skada sin kund får då en betydelse i 
sammanhanget som påverkar både opartiskheten och den kritiska bedömningen. Vi ser gärna 
att den lagstiftningen som finns gällande anmälningsskyldigheten antingen tas bort i och med 
att revisionsplikten avskaffas, eller omarbetas till att mer gå hand i hand med övriga 
utgångspunkter i revisorns arbete för att möjliggöra en lättare bedömning av revisionen. 

8.5. Etiken och moralens inverkan på revisorns arbe te 

8.5.1. Betydelse 

Inom forskningen om problematiken kring moral finns det en modell som syftar till att ge en 
större förståelse till moraliska aktiviteter. Denna modell består av fyra komponenter, vilka 
förklarar utvecklingen av individuell moral genom olika processer och beteenden.129 
Modellen visar att moral och moraliskt beteende utvecklas individuellt. Det finns även flera 
studier som visar att en individs personliga värderingar kan påverka dennes yrkesmässiga 
utförande.130  Respondenterna är av den övergripande uppfattningen att etik och moral har en 
viktig betydelse i revisorns arbete och utgör en grundförutsättning för att revisorns arbete 
överhuvudtaget ska fungera som den gör idag. Hela revisorsyrket bygger på resonemanget att 
revisorn besitter en god etik och en hög moral. Detta eftersom revisorn och dennes arbete 
återspeglar den trovärdighet som ett företag erhåller gentemot samhället och företagets andra 
intressenter. En av respondenterna är även av den åsikten att lagar ska stiftas utifrån ett 
moraliskt tänkande och utgöra någon form av praktiskt påföljd för att få sin trovärdighet, 
annars är risken stor för att rättssystemet blir urholkat. Respondenten menar även på att 
graden på en hög moral kan skilja sig åt mellan revisorer som individer och detta beror på 
personliga prioriteringar samt värderingar. Revisorsyrket bygger till stor del på att arbeta 
utifrån god redovisningssed samt god revisionssed och dessa begrepp i sig innebär etiska 
riktlinjer och ett visst bestämt ställningstagande till moral.  

 

                                                 

129 Chan and Leung, “The effects of accounting students’ ethical reasoning and personal factors on their ethical 
sensitivity.”, 437 – 438. 
130 Shafer, Ketchand and Morris, “Effects of personal values on auditors' ethical decisions.“, 255-256. 
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En annan respondent menar på att det finns en förväntan på revisorer från omvärlden och det 
är viktigt att tillfredsställa de förväntningar som finns. Det kan vara angeläget att bete sig på 
ett visst sätt även privat och visa sig skötsam i alla avseenden för att inte skada det förtroende 
som byggs upp under en lång tid. Med detta menar respondenten att de inte kan bete sig hur 
som helst vid krogbesök och andra privata tillställningar. Revisorsyrket innebär ett ansvar 
gentemot samhället och detta måste eftersträvas av revisorn.  

Flera av respondenterna menar även på att etik och moral är de verktyg förutom lagstiftningen 
som revisorer bär med sig genom yrket. Etiken består av dels etiska riktlinjer som 
tillhandahålls utav FAR SRS samt sunt förnuft. En stor del av ens eget ställningstagande som 
sunt förnuft innebär, handlar om att ha en känsla för vad som är rätt och fel. De flesta av 
respondenterna delar samma uppfattning om att etik och moral är något som är naturligt 
förekommande i deras yrke. Enligt en av respondenterna handlar etik och moral om att ha ett 
rimligt samvete och grunden för detta fås från uppfostran, miljö och personlighet. Det finns 
även inom revisionsbranschen individer som är omoraliska individer och gömmer sig bakom 
sin yrkestitel och agerar tvärtemot de riktlinjer som finns. Respondenterna är överens i sin 
uppfattning om att etik och moral hos revisorer varierar beroende på individens egna 
preferenser.  

Vi upplever att vår uppfattning om etik och moral innan studiens genomförande stämmer 
överens med den inställning som respondenterna har visat kännedom om. Etik och moral är 
något viktigt och utgör själva grunden för revisorsyrket som helhet. Etik och moral är även 
något högst individuellt som skapas utifrån respektive individs uppväxt, uppfostran, miljö 
samt de personliga värderingar som har skapats av varje individ. Vi har även fått en insyn i 
revisorernas uppfattning om att revisorsyrket är offentligt och att det finns vissa krav på 
beteendet hos en revisor som ställs av samhället och förväntas av allmänheten. Det gäller för 
revisorn att leva som denne lär, eftersom det egna beteendet samt personliga värderingar 
reflekterar ställningstagandet inom yrket och påverkar arbetet i sig. Vi bedömer att 
revisorernas svar visar på att de har en bra inställning till etik och moral och dess betydelse 
för deras arbete.   

8.5.2. Interaktion med lagstiftningen 

Begreppet etik består av två sorters etik, pliktetik och omsorgsetik. Pliktetik handlar om att 
etiken i sig byggs på att det finns olika regler, lagar, normer samt principer som ska finnas 
tillhands vid en individs beslutsfattande och handlande. Omsorgsetik baseras på andra saker 
än pliktetik, nämligen omsorg, omtanke, ett strävande efter fortsatt samarbete, ansvar, 
uppoffring samt en strävan efter att undvika att skada andra.131 En av respondenterna upplever 
att det kan vara svårt att kombinera plikten samt omsorgen i en kundrelation. Revisorn måste 
givetvis följa de lagar som finns men respondenten menar även på att det även finns ett 
utrymme för att tänka i omsorgsetikens banor. Mycket av lagstiftning rör sig om tolkning och 
här finns utrymme för att revisorn lägger sig på den nivå som även kunden drar nytta av. 
Framförallt handlar det om att etik och moral samt lagstiftning inte ska behandlas separat utan 
ses som något som agerar i samråd med varandra. Detta eftersom lagstiftningen i sig bygger 
på en hög nivå av etik och moral och det tolkningsutrymme som finns i lagarna begränsas av 
det som står skrivet i lagarna.  
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Revisorer följer en allmän känsla om vad som är fel och rätt vid tolkningsfrågor och använder 
sig av etiska riktlinjer från branschorganisationer vid osäkerhet i tolkningsfrågor. En av 
respondenterna är även av åsikten att det är lättare att låta en kundrelation påverka ett etiskt 
beslut än att låta samma relation påverka lagstiftningen. Detta kan förklaras med att revisorn 
kan ha viss förståelse för hur kunden har agerat i respektive sammanhang om revisorn kan 
falla tillbaka på sitt eget etiska ställningstagande istället för lagstiftningen. Samtliga av 
respondenterna uppger att de inte tummar på lagstiftningen eftersom detta i sin tur skulle 
påverka förtroendet för revisorn och samtidigt sätta revisorns ställningstagande i etik och 
moral på prov.   

Vi uppfattar det som att revisorer anser att etik och moral samt lagstiftning fungerar 
tillsammans och att det inte finns några större motsättningar mellan dessa. Lagstiftningen följs 
och i tolkningsfrågor använder sig revisorerna av egna ställningstaganden kring etik och 
moral. Revisorer vill kundens bästa eftersom kunderna är deras levebröd men den oberoende 
rollen som revisorn har, går före allt annat. Revisorerna skulle aldrig bete sig på ett oetiskt sätt 
och bryta mot lagstiftningen och därmed ifrågasätta hela sin revisorsidentitet eftersom för 
mycket står på spel och de skulle aldrig riskera att förlora sin yrkestitel. Därmed kan vi 
konstatera att trots att omsorgsetik i viss omfattning tillämpas av revisorer i tolkningsfrågor, 
får det stå i bakgrunden till förmån av pliktetiken som används löpande under revisorns 
arbete. Eftersom revisorns arbete innebär en objektiv och oberoende granskning är detta 
konstaterande något som inte alls känns främmande och konstigt för oss. Även om vi är av 
uppfattningen att kundrelationer kan skapa ett visst incitament till att använda sig av 
omsorgsetik kan vi utifrån det empiriska underlaget inte fastställa att något sådant 
förekommer i en betydande omfattning. Studien visar på att etik och moral förvisso löper 
genom revisorers arbete som en röd tråd, däremot anses lagstiftningen vara den aspekt som är 
viktigast i revisorns arbete.  

8.5.3. Yttre faktorers påverkan 

Revisionsbranschens yrkesetiska regler och olika rekommendationer utgivna av FAR SRS 
samt andra organisationer inom revisionsbranschen har en sak gemensamt. Alla dessa regler 
och rekommendationer tar sikte och fokuserar mest på en revisors förhållande till kunden 
samt till revisorns kollegor.132  En av respondenterna menar på att de företagsskandaler som 
uppmärksammats väldigt mycket av media under de senaste åren inte har skett i Sverige utan i 
USA. Respondenten menar även att fast skandalerna inte skett i Sverige, har 
revisionsbyråerna här i landet påverkats i viss mån av detta. Det är den internationella 
redovisningsstandarden som påverkar de svenska revisionsbyråerna. En annan respondent är 
av den åsikten att det allmänt blivit större fokus på revisorers arbete, då det har blivit ett större 
intresse från allmänheten gällande regler och de tjänster som revisorer tillhandahåller. Flera 
av respondenterna är överens i uppfattningen om att det blivit större uppmärksamhet på 
revisorer från allmänheten och detta har i sin tur orsakat ett skapande av fler riktlinjer samt 
fler interna regler som revisorer ska följa i sitt arbete. Detta har skett från revisionsbyråernas 
sida. En av respondenterna menar även på att den större uppmärksamheten från media har lett 
till att kunder försöker stämma revisorer allt mer vid fel och hoppas på det sättet få ut från 
försäkringar som revisorer omfattas av. En annan respondent menar på att det i kölvattnet av 
skandalerna skrivits många regelverk, vilket har gjort regelverket mer komplext samt 
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svårtolkat. En del av respondenterna menar även på att den ökade uppmärksamheten för med 
sig något positivt.  

Vi upplever att den mediala uppmärksamheten har påverkat revisorns arbete i allra högsta 
grad tack vare att de olika regelverken och internationella standarder har skrivits om. 
Samtidigt har samhället i sig visat ett större intresse för revisorsyrket vilket vi anser gynna 
revisorerna i dagens läge, då de står inför ett avskaffande av revisionsplikten. Den oberoende 
granskning som genomförs av revisorer värdesätts allt mer av samhället. Vi menar härmed att 
det har blivit ett större tryck på behovet att revisorer finns för att förhindra att dessa skandaler 
uppkommer och detta borde påverka positivt till revisorsyrkets utbredning i framtiden.   

8.6. Kommunikationens betydelse i revisorsyrket 

8.6.1. Extern kommunikation 

Kommunikation kan definieras som ett slags mänskligt beteende samt agerande för att 
överföra ett budskap till en mottagare så att mottagaren tillgodogör sig och kan förstå 
budskapet.133 Själva kommunikationsprocessen går till på följande sätt: en sändare skickar ett 
meddelande till mottagaren som tar emot detta och sänder sitt svar i form av respons till 
sändaren. Sändaren tar emot denna respons i form av feedback och kan svara på detta genom 
att i sin tur skicka ett till meddelande till mottagaren.134  En av respondenterna uppger att det 
är viktigt att revisorn kan använda sig av de rätta kommunikationsverktygen för att kunna 
kommunicera med kunden, exempelvis Internet samt mail.  En viktig förutsättning i arbetet 
för revisorn är att kunna ta emot information och kunna kommunicera när som helst och var 
som helst.  En annan åsikt som respondenten har är att revisorn ska kunna kommunicera på 
mottagarens villkor, vilket innebär att anpassa det som skrivs för kundens nivå av förståelse. 
Eftersom kunderna skiljer sig åt beroende av kundens erfarenhet, kompetens och förmågan att 
förstå.  

Flera av respondenterna påpekar vikten av att kunna kommunicera. Respondenterna anser att 
det är viktigt att kommunikationen fungerar med kunderna för att revisorerna ska kunna utföra 
sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. En av respondenterna anser att det gäller att vara påläst 
om kunden och att veta syftet med kundens verksamhet för att kunna etablera en bra kontakt 
mellan parterna. Det är även viktigt att prata på ett enkelt sätt och vara lyhörd för att skapa en 
god kommunikation. En annan respondent lyfter fram vikten av personkemi för att kunna 
etablera en gynnsam kommunikation. Alla människor kan inte kommunicera med varandra 
och komma överens, det måste finnas något slags personkemi mellan parterna för att 
kommunikationen ska fungera. Vidare menar respondenten att det handlar mycket om att 
fråga företagaren själv om hur saker och ting fungerar i företaget eftersom denne är en stor 
informationskälla och vet hur allting går till i företaget. Det anses vara angeläget för en 
revisor att sätta sig in i företaget för att kunna bilda sig en egen uppfattning om risker och fel 
som görs. Respondenterna menar även på att det är viktigt att hitta ett sätt att kunna 
kommunicera på, som parterna känner sig tillfreds med.  

Vi upplever att revisorer är väl införstådda i betydelsen av kommunikationen som en stor del 
av själva arbetet. Vi anser även att revisorer känner till hur de ska arbeta för att en 
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kommunikation mellan parterna ska kunna byggas upp. Vidare anser vi att revisorer är 
medvetna om vilka faktorer som kan påverka hur kommunikationen kan bli så effektiv som 
möjligt. Vi uppfattar det som att revisorns relation till kunden till en stor del präglas av en 
kommunikationsprocess som sker mellan parterna. Denna process är ett tvåvägsförhållande 
där både kunden och revisorn kan vara sändare respektive mottagare. Själva processen går ut 
på att parterna ska kunna förstå det förmedlade budskapet. Utifrån respondenternas svar kan 
vi bilda oss uppfattningen att revisorer anser att faktorer som personkemi, tillgång till 
information och effektiva kommunikationsverktyg är saker som kan ha en direkt inverkan på 
kommunikationen i sig. Vi upplever även att revisorer föredrar att vara pålästa om sina kunder 
för att skapa förutsättningar för att ett större utbyte av information kan erhållas. 

Även om det kan finnas flera aspekter av kommunikation, finns det tre huvudspår i form av 
förmågan att lyssna, den verbala kommunikationen samt den icke verbala kommunikationen. 
Att ha en förmåga att lyssna är en viktig del av kommunikationen eftersom det måste finnas 
utrymme för att lyssna på den andra parten för att kunna ge någon form av respons och 
feedback tillbaka. Den verbala kommunikationen handlar om hur individer väljer att uttrycka 
sig i ord och vilken betydelse deras val av ord får för kommunikationen med den andra parten, 
hur väl kommer mottagaren att uppfatta det sändaren egentligen menar.135 Majoriteten av 
respondenterna anser att relationen med kunden till stor del handlar om dialog och 
kommunikation. En av respondenterna påstår att revisorer har ett stort pedagogisk ansvar, och 
att det gäller att förmedla all information på ett sätt så att kunderna förstår. Vissa skillnader 
kan förekomma i kommunikationen med en kund som är ett stort börsnoterat bolag och 
enmansföretag, då revisorn bör anpassa sitt språk efter kunden och situationen i sig.  

Anpassningen av språket bekräftas av flera respondenter i studien, de menar på att språket bör 
vara mer beskrivande och att revisorer bör utelämna konstiga förkortningar samt uttryck som 
förekommer i revisorns värld som kan vara svåra att förstå för kunderna. En av 
respondenterna poängterar vikten av att klargöra att om det finns något som kunden inte 
förstår, ska denne inte vara rädd för att fråga. En annan respondent menar även på att det är 
viktigt att skapa en atmosfär i kommunikationen så att kunden kan känna sig trygg i den och 
kan öppna sig för revisorn. Det gäller att kunna lyssna på kunderna och visa intresse samt 
empati för att skapa denna atmosfär.  Revisorer har också krav på att all kommunikation ska 
dokumenteras för att det ska finnas en säkerhet för revisorn vid missförstånd och 
meningsskiljaktigheter mellan revisorn och dennes kund.  

Vi anser att revisorer känner till problemet i kommunikationsprocessen som kan utgöras av 
bruset. Detta brus kan bestå av skillnader i språk som används i kommunikationen. Revisorer 
ser till att vara pedagogiska i sina framföranden och anpassar språket till kundens nivå 
gällande erfarenhet, kunskap samt förståelse i respektive kundsituation. Detta hjälper att 
minska bruset så att kommunikationen förblir störningsfri. En annan viktig aspekt för 
revisorer är att kunna anpassa kommunikationen efter respektive kund samt ha förmågan att 
lyssna på sina kunder och deras behov. Det handlar även om att revisorer bör vara tydliga i sin 
kommunikation och använda sig av dokumentering för att säkerställa information som ges ut 
till kunderna. Vi upplever det som att revisorer är medvetna om vad som krävs för att etablera 
en god kommunikation. Vi delar samma uppfattning med en av våra respondenter om att 
trygghet och förtroende skapar bättre förutsättningar i en kundrelation och lyfter 
kommunikationen till en högre nivå mellan parterna.  Vi anser även att revisorer bör vara 
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individer som klarar av att anpassa sig efter olika situationer och kundmöten i arbetet samt 
kunna hantera olika slags människor för att lyckas inom sitt yrke. Framförallt handlar det om 
att ha den rätta attityden i yrket och sträva efter att skapa avslappnade situationer när parterna 
ska konversera med varandra. 

8.6.2. Försämrande av kommunikation 

Kommunikation involverar alltid minst två aktörer, en sändare och en mottagare, som 
kommunicerar med varandra via meddelanden. Om ett meddelande inte når mottagaren, finns 
det ingen kommunikation.136 Kommunikationsprocessen kan påverkas av ett brus. Detta brus 
kan störa själva kommunikationsprocessen och göra så att parterna kan missuppfatta varandra 
på olika sätt samt göra kommunikationen mindre effektiv.137

 Enligt respondenterna finns det 
flera skäl till att deras kommunikation med kunderna försämras. Ett skäl som ofta nämns av 
respondenterna är när revisorn inte får tag på kunden när denne vill kontrollera uppgifter eller 
behöver ytterligare information om företagets räkenskaper. Detta gör revisorn misstänksam 
och leder ofta till att denne bestämmer sig för att avsäga sig uppdraget eftersom en ovilja att 
ha kontakt med revisorn ofta upplevs som att allting inte står rätt till i företaget och att det 
förekommer oegentligheter som kunden vill dölja. När revisorn i vissa situationer ifrågasätter 
kundens verksamhet och blir avsatt av företagets styrelse finns det även anledning att tro att 
brottslig verksamhet föreligger. Ett annat skäl kan vara att kunden inte förstår revisorns roll. 
Om kunden inte har någon förståelse för revisorns arbete innebär detta att både 
kommunikationen samt kundrelationen i sig avslutas på grund av bristande samarbete och 
samarbetssvårigheter. Om det föreligger skäl till att revisorn på något sätt blir förhindrad att 
utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt för denne, leder detta också till ett avslut av 
kundrelationen.   
 
Vi menar på att det är viktigt att belysa vilka skäl som kan försämra kommunikationen mellan 
parterna sett från revisorns håll eftersom detta oftast leder till att hela kundrelationen avslutas. 
Det är klart för oss att själva kommunikationen i sig utgör en stor del av en kundrelation och 
vi menar på att en relation inte kan utvecklas eller överhuvudtaget existera utan en fungerande 
kommunikation mellan parterna. Vi anser respondenternas olika skäl till en försämring av 
kommunikationen med kunderna inte alls är förvånande utan vi upplever dessa skäl som 
ganska naturliga och rimliga i förhållande till respektive situation som kan tillskrivas de.  

8.6.3. Intern kommunikation 

Att ha en förmåga att lyssna är en viktig del av kommunikationen eftersom det måste finnas 
utrymme för att lyssna på den andra parten för att kunna ge någon form av respons och 
feedback tillbaka. Den verbala kommunikationen handlar om hur individer väljer att uttrycka 
sig i ord och vilken betydelse deras val av ord får för kommunikationen med den andra parten, 
hur väl kommer mottagaren att uppfatta det sändaren egentligen menar.138 Enligt 
respondenterna är det viktigt att ha förtroende för varandra och kunna hjälpa varandra inom 
arbetet. Det handlar om att revisorn ska trivas med kollegor på byrån och det är även önskvärt 
att viss personkemi figurerar mellan parterna. En av respondenterna menar att revisorn och 
kunden inte behöver vara nära vänner utan kan förhålla sig professionellt men samtidigt trivas 
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med varandra. Det handlar även om att det på en byrå arbetar olika slags människor och att 
det då gäller att ha respekt och visa hänsyn gentemot varandra för att erhålla ett gynnsamt 
arbetsklimat. En av respondenterna är av åsikten att det är viktigt att det inte förekommer 
någon form av hierarki, utan att det istället ska handla om att arbeta tillsammans i team för att 
lösa olika problem. En annan respondent poängterar betydelsen av att kunna kommunicera 
med varandra på ett effektivt sätt för att inga missförstånd ska uppstå. En annan aspekt av den 
interna kommunikationen är att det gäller att kunna lita på kollegorna och inte vara rädd för 
att söka råd och vägledning hos de mer erfarna kollegorna när det uppstår ett kundproblem.  

Studien visar på att den interna kommunikationsprocessen består av kommunikationen som 
sker internt inom byrån mellan revisorer och deras andra kollegor. Vi anser att det precis som 
vid den externa kommunikationen med kunderna, finns olika faktorer som påverkar hur denna 
interna kommunikation fungerar i praktiken. Vi anser att revisorer bör se till att ständigt 
utveckla den interna kommunikationen för att dra fördelar av detta i form av tidsbesparingar 
samt den ökade produktionseffektiviteten som byrån kan erhålla tack vare en effektivare 
kommunikation. Vi upplever det även som att revisorer bör sträva efter att anpassa sig efter 
mottagaren i kommunikationsprocessen i syfte att göra den effektivare. Vi anser även att en 
god avstämningskultur gynnar den interna kommunikationen på sikt.  

8.7. Revisorns inställning till lagstiftningen 
 
8.7.1. Tolkande 

10 kap 38-40 §§ redogör för  anmälningspliktens regler, vilka överlag till viss del kan tolkas 
som oklara och därmed ge upphov till missuppfattningar och feltolkningar för revisorer i 
deras arbete.139 Övervägande majoriteten av respondenterna är av uppfattningen att 
lagstiftningen gällande anmälningsplikten är otydlig och måste bedömas från fall till fall. 
Majoriteten av de intervjuade menar på att myndigheterna och åklagarna förvisso hanterar 
dessa ärenden bättre nu än när lagen infördes, men att det finns inte resurser, vilket leder till 
att åtal läggs ner. Flera respondenter säger att inte ens någon promille av de anmälningar som 
görs, leder till någon rättsföljd och menar på att bara detta talar om hur felaktigt systemet är. 
Ett flertal uttrycker sig negativt om lagstiftningen då de anser att den påverkar relationen till 
kunderna, att revisorns oberoende påverkas samt att det kan vara svårt att tolka hur lagen ska 
behandlas i vissa avseenden. Respondenterna menar på att de inte kan utföra sitt arbete på det 
sätt som är optimalt både för de själva och för kunderna. Uppfattningen är att 
anmälningsplikten påverkar revisorns oberoende negativt. En respondent anser att 
lagstiftningen gällande anmälningsplikten är tydlig på det viset att respondenten vet vad som 
krävs för att göra en anmälan men att det finns andra problem med lagstiftningen ur andra 
perspektiv. 
 
En respondent är av uppfattningen att i och med att revisorerna har den roll som de har, är det 
bra att ha en lagstiftning gällande att det skall förekomma en anmälan om någon oegentlighet 
förekommer. Vissa av de intervjuade menar på att det inte är speciellt svårt att rent konkret 
veta vad som skall anmälas, det som komplicerar saken är att förstå själva brottet i sig och vad 
det innebär. Det är, enligt några respondenter, svårt att ha kunskap om de olika brotten då det 
inte bara är förskingring eller dylikt som revisorer är skyldiga att anmäla. Det finns en hel del 
olika typer av brott som revisorer skall ha kunskap om och respondenterna ser detta som en 
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slags begränsning. En del respondenter menar på att det är svårt att veta vad t.ex. svindleri 
egentligen innebär, likväl är det svårt att förklara det och när det uppkommer situationer med 
svindleri är det inte alltid lätt att veta hur situationen ska hanteras. En respondent menar på att 
vissa brott är lättare än andra att identifiera, t.ex. skattebrott eftersom det är något som 
revisorer arbetar med i så stor utsträckning. Situationer gällande bedrägeri, svindleri och 
trolöshet mot huvudman uppkommer också, men dessa inte är lika självklara att identifiera.  
 
Ett flertal av de intervjuade menar på att om en anmälan görs konstaterar i regel en domstol 
att inget brott begåtts och det blir inget mer av ärendet. Några respondenter säger att det finns 
situationer då revisorn inte anmäler något som skulle kunna uppfattas som ett brott och att det 
normalt inte leder till att något händer. De menar på att rent teoretiskt sätt kan revisorn få 
någon form av disciplinär åtgärd från revisorsnämnden, men denna sannolikhet anses inte 
vara stor alls i sammanhanget. En respondent säger att revisorer alltid har frågan med sig 
gällande oegentligheter inom revisionen och att detta gäller allt från planering av ett uppdrag 
till dess att avrapportering sker. Vidare menar respondenten att revisorer alltid bär med sig 
anmälningsplikten genom hela revisionen och att anmälningsplikten är en viktig 
frågeställning som alltid bör beaktas och dokumenteras i de ställningstaganden som görs.  

Vi är eniga med revisorerna att anmälningsskyldigheten är svår att tolka i och med de brott 
som kopplas samman till de specifika situationerna. Vi är av uppfattningen att 
anmälningsskyldigheten inskränker på revisorns yrkesroll på ett negativt sätt då oberoendet 
ifrågasätts samt att revisorn har för dålig kunskap om ämnet i fråga och hur en anmälan skall 
göras. Det råder en enighet bland revisorerna gällande att anmälningsskyldigheten i många 
avseenden är negativ för revisorns arbete. Vi upplever att denna negativa syn som finns på 
anmälningsskyldigheten tar sitt avstamp i att det är komplicerat att identifiera de brott som 
eventuellt begås.  

Vi har under studiens gång blivit mer och mer på det klara med att kundrelationen är oerhört 
viktig för revisorn. Vi menar på att det då är svårt att vårda kundrelationen i och med att 
anmälningsplikten finns och att grunderna för beslut gällande att tillämpa denna är svåra att 
ta. Ingen revisor vill skada kunden, samtidigt måste revisorn, för sin egen yrkesrolls samt 
byrås skull, medverka till att ekonomisk brottslighet motarbetas och detta får då konsekvensen 
att kundrelationen påverkas.  

Vi är av uppfattningen att den osäkerhet som finns samt vikten av att behålla en kund, innebär 
att revisorn i många fall väljer att inte tillämpa anmälningsplikten. Det som från början var 
studiens utgångspunkt, att se vilka faktorer som påverkar när revisorer väljer att tillämpa 
anmälningsplikten, har under studiens gång ändrats till att bli mer fokuserat på själva brotten. 
En stor del av de intervjuade menar på att den stora problematiken som finns med 
anmälningsskyldigheten är att hela systemet är felaktigt genom att det fokuseras på felaktiga 
oegentligheter såsom för sent avgiven årsredovisning vilket ur revisorernas perspektiv inte är 
att definiera som ett brott som skall få rättslig påföljd.  

Vi upplever det som att revisorer i slutändan ser på konceptet anmälningsplikt som något som 
i många avseenden skadar mer än det hjälper.  Vi menar på att i och med att revisorer tar det 
stora steget att göra en anmälan, omfattar det direkt att kundrelationen avslutas och med tanke 
på att så pass liten del av anmälningarna som görs går vidare till en rättsprocess, skapar detta 
bara nackdelar för revisorerna. Revisorsyrket handlar om förtroende och samarbete och 
anmälningsskyldigheten inskränker på dessa områden på ett negativ sätt. 
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8.7.2. Praxis och FAR SRS 

God redovisningssed är ett välkänt begrepp och en allmän princip inom revisionsbranschen. 
Denna sed kan beskrivas som en rättslig standard som grundas på lagar, praxis samt 
rekommendationer av FAR SRS. Denna allmänna princip innebär en skyldighet att följa lagar 
och de redovisningsprinciperna som anges i dessa lagar.140 FAR SRS har gett ut 
rekommendationer gällande redovisningsverksamhet som utövas av medlemmar i FAR SRS, 
vilket är en branschorganisation för revisorer och rådgivare. Enligt denna yrkessed ställs olika 
krav beträffande hanteringen av kundens material, redovisningskvalitet, dokumentation och 
utförande av rapporter och dylikt.141 Den största delen av de intervjuade menar på att det är 
svårt för den enskilde revisorn att påverka hur praxis utvecklas i revisionsbranschen. De 
menar på att det är viktigt att se det utifrån ett bredare perspektiv och att de träffar och 
utbildningar som hålls före revisorer gör att alla revisorer till viss del kan påverka 
utvecklingen av praxis. En respondent är av uppfattningen att det är de branschträffar och 
möten som anordnas där revisorer har möjlighet att får diskutera och fundera med övrigas 
kollegor i branschen, som gör att praxis indirekt kan påverkas av den enskilde individen.   
 
Det finns, enligt merparten av de intervjuade, ingen specifik utvecklad praxis gällande 
anmälningsplikten. En respondent menar på att det är svårt att utveckla en praxis på detta 
område eftersom revisionsbyråerna inte meddelar varandra om fall gällande 
anmälningsplikten. Därmed anser respondenten att det praktiskt taget är omöjligt att utveckla 
någon praxis gällande anmälningsplikten. Flertalet av respondenterna menar dock på att det 
förs en dialog mellan kollegorna på byrån, när det uppkommer en situation som kan kopplas 
till en anmälan eller ej. Det har internt utvecklats rutiner för hur medarbetare ska bete sig vid 
funderingar gällande om ett brott skall anmälas eller ej. Dock vill de flesta respondenterna 
inte kalla det praxis utan snarare kollegiala samtal.  
 
En av de intervjuade anser att det finns en intern praxis gällande anmälningsskyldigheten som 
nog är relativt lika på olika byråer. Den interna praxis som finns gällande anmälningsplikten 
är att om en revisor kommer så långt som att tro att det förekommer risk att ett brott är 
begånget, går revisorn vidare i organisationen och får hjälp. Respondenten säger att normalt 
sett kontaktas regionfunktion för att bolla frågan med, men det finns också centralt placerade 
personer som kan rådfrågas gällande sakförhållandet och bedömningar kring misstankegrad 
och andra svåra frågor. En respondent menar på att inte ens någon promille av de anmälningar 
som görs leder till någon rättsföljd och tycker detta visar på hur felaktigt systemet är.  
 
Vi uppfattar att det råder delade meningar gällande praxis på området anmälningsplikt. En del 
anser att det inte finns någon praxis medan en del andra anser att det finns. Vi menar på att 
denna skillnad till stor del beror på att vissa byråer är mer bekanta med anmälningsplikten och 
därmed har tillämpat den mer frekvent i praktiken. Detta gör att byråerna utifrån det faktum 
utvecklat praxis på området. 
 
Alla personer som medverkat i studien anser att FAR SRS har stor betydelse för deras dagliga 
arbete med revision. De menar på att FAR SRS är något att luta sig emot för revisorer och att 
FAR SRS är till stor hjälp gällande lagstiftning. De säger att om en revisor gör enligt FAR 
SRS rekommendationer kan inte revisorn bli klandrad av lagstiftaren. Majoriteten är av 

                                                 

140 Samlingsvolymen 2008 del 1, 1569. 
141 Samlingsvolymen 2008 del 2, 246-248. 
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uppfattningen att FAR SRS är ett stort stöd då det finns jurister, kollegor och andra 
specialister som kan hjälpa revisorer med olika typer av frågor. Vidare menar flera av 
respondenterna att FAR SRS har stor betydelse för revisorernas arbete utifrån det sätt som de 
agerar utifrån. FAR SRS är ett stöd för revisorer vid konkreta frågor och problemställningar. 
En av respondenterna menar på att det kan vara komplicerat att arbeta då arbetet ofta handlar 
om svåra tolkningsfrågor, vilket är svårt för den enskilde revisorn att ta beslut om då olika 
revisorer har olika tolkningsnivåer. På det sättet anser respondenten att FAR SRS har en 
viktig roll för att sätta gränserna för branschen. 
 
Vi upplever att revisorer känner en trygghet gällande de riktlinjer och uppmaningar FAR SRS 
presenterar. Vi menar på att eftersom det finns så pass många negativa aspekter och ovisshet 
gällande anmälningsskyldigheten, fungerar FAR SRS som en slags garanti för revisorn i det 
dagliga arbetet. Vid frågor och funderingar finns alltid FAR SRS att luta sig mot, vilket vi 
anser är en förutsättning för att revisorer överhuvudtaget skall känna att 
anmälningsskyldigheten kan vara en del av revisorns arbete. 

8.7.3. Ståndpunkt 

1998 lades ett förslag från regeringens sida med fokus på ändringar i Aktiebolagslagen 
gällande revisorers skyldighet att vända sig till åklagare vid misstanke om brott. Detta var ett 
förslag i ledet att försöka minska på den ekonomiska brottsligheten.142 Under tidigare 
lagstiftning ledde många gånger inte de åtgärder revisorer vidtog under det fortlöpande arbetet 
till fortsatt utredning. I och med nya lagen ansåg regeringen att det medförde att revisorn på 
ett slagkraftigt sätt vidta åtgärder mot ohederligt förfarande, dock inom gränserna för vad 
revisorn hade tillräcklig kompetens och kunskap om.143 Respondenterna i studien är av 
relativt olika uppfattning gällande den lagstiftning som finns för anmälningar. En respondent 
menar på att den lagstiftning som gäller för anmälningsplikten har utvecklats i flera steg och 
anser att det skett i både bra och dåliga riktningar. Respondenten menar på att när den 
nuvarande lagen gällande anmälningsskyldigheten kom, var det mycket turbulens kring det 
hela, men att detta mattades av efterhand.  Vidare menar respondenten att den uppståndelse 
och turbulens som fanns i början berodde på en osäkerhet och okunskap om konsekvenserna.  
 
En annan respondent håller med om att det från början fanns en osäkerhet och att det idag har 
kommit att bli ett annat perspektiv på lagen. Vidare menar respondenten att lagen från början 
kändes viktig men framförallt ansvarsfull då revisorn är enormt rädd för att göra en 
felbedömning som skadar företagaren. Konceptet med lagen är att det är en stor risk att ta 
steget att komma upp till den nivån som myndigheterna vill att revisorerna ska vara på. Det 
gäller, enligt flera respondenter, att vara fullkomligt säker på sin sak, vilket är det som 
uppfattas som problemet för revisorer.  
 
En respondent menar på att det kan vara svårt att tolka lagar och bestämmelser gällande 
anmälningsplikten då det handlar om olika typer av brott. Vidare menar respondenten på att 
det svåra egentligen är att identifiera brottet, att utifrån granskningen och god revisionssed 
hitta vad det handlar om. Vitsen med ett brott är att försöka hålla det dolt och brott som begås 
finns sällan i de officiella böckerna, bokföringen eller i styrelseprotokoll som är det material 
revisorer oftast tar del av. Hos de flesta respondenterna finns möjlighet att få hjälp av både 

                                                 

142 Ekonomiska brott i aktiebolag – revisorns handlingsplikt enligt ABL, 7-8. 
143 Proposition 1997/98:99 – Aktiebolagets organisation. 
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jurister, ekonomer och personer som har jobbat åt ekobrottsmyndigheten och har en god 
erfarenhet av anmälningsplikten och de konsekvenser som den kan medföra. En av 
respondenterna har inte varit särskilt positiv till lagen vare sig nu eller när den kom. Den 
intervjuade menar på att detta inte fungerar i praktiken, då myndigheterna saknar resurserna 
för att fullfölja fallen i praktiken och anser att detta förfarande gör att revisorernas roll blir lite 
förlöjligande. Respondenten menar även på att kunden kan anse att inte något fel gjorts, 
medan det är så i själva verket. I och med att åklagaren inte har resurser att följa upp det, 
händer det inget i slutändan.  
 
En övervägande majoritet av respondenterna som medverkar i studien är av uppfattningen att 
lagen gällande anmälningsplikt är försvunnen om fem till tio år. Majoriteten anser att detta är 
ett led i att revisionsplikten avskaffas och att det då inte finns utrymme för någon 
anmälningsskyldighet. En av respondenterna menar på att det kan finnas en risk för att 
anmälningsplikten i framtiden är kvar för de bolag som behöver en revisor. Förvisso anser 
respondenten att det i och för sig vore konstigt då dessa bolag har en stor omsättning och att 
det inte är de bolag som omsätter så pass stora summor som lagstiftaren vill få grepp om. 
Respondenten anser att det är det små företagen som har en stor kontanthandel som borde ses 
över extra. En annan av de intervjuade menar på att regelverket nog kommer att finnas kvar i 
framtiden men menar på att antalet anmälningar kommer att sjunka då det inte blir så många 
kvar som måste ha revisor enligt lag. 

För att revisorerna skall känna sig trygga i sin yrkesroll anser vi att det bästa vore att avskaffa 
anmälningsskyldigheten i och med att revisionsplikten avskaffas. Det finns inget utrymme 
kvar för att vara skyldig att anmäla när det inte finns någon revisionsskyldighet. Vi menar på 
att det från början fanns goda incitament att införa en form av anmälningsskyldighet men att 
den lag som förekommit inte fungerat fullt ut vilket syns på det låga antal anmälningar som 
gjorts. Förvisso har det skett en ökning med åren men denna ökning är så pass marginell att 
den inte kan tolkas som att revisorer fått mer kunskap om området eller att brottsligheten har 
ökat. 
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9. SLUTSATSER/REFLEKTIONER 

I inledningen till detta kapitel väljer vi att göra en återknytning till det problem och syfte 
som varit utgångspunkt för studien. Detta för att ge en klar överblick gällande vad 
slutsatserna vi ämnar redogöra för baseras på. Sedan redogör vi för de slutsatser som 
studien gett upphov till att kunna presentera. Vidare redogör vi för våra egna reflektioner 
av studien. Avslutningsvis presenterar vi förslag på framtida lösningar och åtgärder samt 
förslag på vidare forskning inom ämnet. 

 

9.1. Återknytning till problem och syfte 

Studien avser att svara på följande problemformulering:  

Vilka faktorer är avgörande när en revisor väljer att tillämpa anmälningsplikten? 

Huvudsyftet med vår studie är att diskutera anmälningspliktens användning bland svenska 
revisorer. Inom ramen för detta vill vi granska vilka typer av felaktigheter som kan ligga till 
grund för anmälningar. Avslutningsvis vill vi analysera bakgrunden till revisorns agerande 
gällande anmälningsskyldigheten. 

9.2. Slutsatser 

Vi kan efter studiens genomförande konstatera att vi inte kan finna några specifika enskilda 
faktorer som är avgörande när en revisor väljer att tillämpa anmälningsplikten. Istället handlar 
det om att varje anmälningssituation är unik och måste bedömas enskilt utifrån en mängd 
olika preferenser. Dessa preferenser består av revisorns kunskap om anmälningsplikten samt 
erfarenhet av praktiskt användande av den. Samtidigt är graden av misstanke för att ett 
ekonomiskt brott skall föreligga avgörande för om en revisor väljer att tillämpa 
anmälningsplikten. Även den rådgivning revisorn erhåller internt genom kontakt med byråns 
jurister, erfarna kollegor på området samt till viss del från branschorganisationen FAR SRS, 
är avgörande för tillämpandet av anmälningsskyldigheten.  

Vi kan även konstatera att de ekonomiska brotten skiljer sig åt och studien visar på att 
revisorer har bristfälliga kunskaper när det gäller de juridiska aspekterna inom området. 
Svårigheten är att kunna identifiera olika typer av brott samt avgöra när anmälningsskyldighet 
föreligger eller ej. Dessa preferenser ligger till grunden för revisorns agerande inför beslutet 
att anmäla eller ej och måste tas i beaktande inför varje anmälningssituation.  

Baserat på vårt studieunderlag har vi kommit fram till att anmälningsplikten är något som inte 
används frekvent utan att det förekommer alltmer sällan bland svenska revisorer, samt att 
ekonomisk brottslighet bland revisorernas kunder endast förekommer i mindre omfattning.  

Vi kan fastställa att revisorer överlag anser att det är bra att de ska medverka i det 
brottsförebyggande arbetet. Den problematik som finns gällande anmälningsskyldigheten 
ligger just i osäkerheten hos revisorer när de ska anmäla eller ej. Detta främst på grund av 
bristande kunskaper hos revisorer samtidigt som revisorer finner anmälningsplikten som 
komplicerad eftersom den påverkar revisorers oberoende och relationen till kunden.  
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Vi kan konstatera att vår studie indikerar att revisorer har önskemål om att ansvaret för 
anmälningsskyldigheten bör läggas över på andra myndigheter eftersom denna skyldighet är 
svårtolkad för revisorer och innebär ett ökat ansvarstagande. Samtidigt visar studien på att 
myndigheterna saknar de nödvändiga resurserna för att följa upp anmälningarna och driva 
dem till åtal, vilket gör att anmälningsplikten inte fungerar i praktiken.  

En annan slutsats som vi kan dra av studien är att trots att det finns lagstiftning och olika 
riktlinjer i revisorns arbete, baseras en mängd av revisorns beslut samt ställningstaganden som 
ligger till grund för revisorns agerande, på revisorns egna preferenser. Dessa individuella 
preferenser innehåller etik och moral, erfarenhet samt värderingar. Detta gör att revisorernas 
bedömningar i olika frågor kan skilja sig åt och medverka till att både utförandet av 
revisionen samt tolkningen av lagar, kan variera i den mån det ges utrymme för tolkning och 
egen bedömning.  

Avslutningsvis kan vi konstatera att studien pekar på att det finns ett flertal felaktigheter som 
kan ligga till grund för att en anmälan görs. Bokföringsbrott, skattebrott, svindleri, bedrägeri 
och trolöshet mot huvudman är brott som kan föreligga för att en anmälan skall göras. 

9.3. Reflektioner över studien 

I det inledande arbetet med denna studie var vår utgångspunkt att söka svar på vilka faktorer 
som påverkar revisorer att ta ett beslut att anmäla en kund eller ej. Under studiens gång blev 
vi medvetna om, och vid studiens slutförande kunde vi konstatera, att det för revisorer inte 
handlar om enskilda faktorer som avgör när ett beslut gällande en anmälan skall göras. Vi 
trodde från början att saker som kundlojalitet, kundrelationens längd, personlig kundrelation 
kunde vara faktorer som påverkar revisorn att anmäla ett brott eller ej. Andra saker som vi 
också trodde skulle ha en viss påverkan var själva kommunikationsprocessen med kunden, 
agentförhållandet i kundrelationen samt olika tillvägagångssätt enligt vilka revisorer grundar 
sina beslut på.  

Vi var i det inledande arbetet med vår studie övertygade om att revisorer i det dagliga arbetet 
med kunderna skulle ha nära och personliga relationer till vissa kunder som revisorerna 
arbetat med under längre tid. Studien visar dock på att revisorer inte har några 
vänskapsrelationer med sina kunder utifrån det empiriska materialet som vi har erhållit under 
studiens gång. Vi har därmed kunnat fastställa att detta inte kan anses vara en faktor som 
påverkar revisorns agerande att tillämpa anmälningsplikten. Vi har heller inte funnit något i 
studien som kan tyda på att något samband mellan en kundrelations längd och vänskap, då 
ingen av respondenterna anser sig ha en vänskaplig relation med någon kund.  

Vår studie pekar på att revisorer främst är lojala mot byrån och sig själva och inte förefaller 
vara lojala mot kunder i någon mån som strider mot yrkesrollen och den lagstiftning som 
finns på området. Studien pekar även på att revisorerna undviker att vara kundlojala i den mån 
det innebär att revisorns oberoende kan komma att ifrågasättas. Vi har i vår studie inte kunnat 
finna några specifika indikationer på att det föreligger något som kan identifieras som ett 
agentförhållande mellan revisorer och deras kunder, vilket vi trodde skulle visa sig i studien. 

Vår studie indikerar att revisorns relation till kunden till stor del präglas av den 
kommunikationsprocess som sker mellan parterna. Studien indikerar även att revisorer är väl 
införstådda i betydelsen av kommunikationen som en stor del av själva arbetet och att de är 
medvetna om vad som krävs för att etablera en god kommunikation. Vi har även kunnat 
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notera att trygghet och förtroende skapar bättre förutsättningar i en kundrelation och flyttar 
kommunikationen upp på en högre nivå mellan parterna, vilket gör hela 
kommunikationsprocessen mer effektiv. Vi har i studien inte funnit tecken som visar på att 
kommunikation är en faktor som är avgörande för beslutet att anmäla eller ej.  
Kommunikation är något som vi var övertygade om kunde vara en avgörande faktor gällande 
att tillämpa anmälningsplikten. 

Vi trodde i början av vår studie att revisorer arbetade mer självständigt gällande beslut kring 
anmälningsplikten och att detta gjordes utifrån olika beslutsmodeller. Under studiens gång har 
vi fått kunskap om att det inte förekommer några specifika beslutsmodeller som revisorn utgår 
ifrån i sitt arbete. Istället handlar det mycket om erfarenhet och kollegial samverkan då ett 
beslut ska arbetas fram. Vår studie visar även på att det är utmärkt att arbeta i team för att få 
möjlighet att med mer eller mindre erfarna kollegor diskutera eventuell problematik kring ett 
beslut. Studien visar även på att interna förhållningssätt och regelverk inte ger revisorerna 
upphov till att själva vara delaktiga i vissa beslut rörande revisionen.  

Vår studie tyder på att det i revisorers arbete inte finns utrymme till att basera beslut på 
intuition, istället använder sig revisorer av erfarenhet och faktisk information för att komma 
fram till beslut. Revisorer arbetar alltid fram ett bra underlag innan ett beslut tas, då risk för en 
motstämning alltid finns.  Intuition är något som vi i det inledande arbetet med studien trodde 
var mer utspritt i revisorns dagliga arbete i och med den kunskap som revisorerna besitter. 

I arbetet med studien trodde vi till en början att anmälningsplikten i sig var svår för revisorer 
att handskas med och att relationen mellan anmälningsplikt och tystnadsplikt skulle vara svår 
att handskas med. Dock kan vi efter att ha genomfört studien fått klargjort att 
anmälningsplikten i sig inte är svår att förstå rent konkret men att följderna av tillämpningen 
av den är svåra att uppfatta. Studien visar även på att antalet anmälningar skulle öka om det 
fanns möjlighet till att få mer utbildning och kunskap om anmälningsplikten. En annan viktig 
aspekt som vår studie visar på är att tystnadsplikten är en förutsättning för revisorns arbete 
och att anmälningsplikten ses som en typ av avsteg från den samt att revisorer inte har några 
svårigheter att dra gränser för när anmälningsplikten eller tystnadsplikten skall göras gällande. 
Revisorsyrket bygger framförallt på oberoende, på kompetens och på tystnadsplikten. Vår 
studie visar på att revisorer värdesätter och respekterar sin yrkestitel och agerar utifrån detta 
vid deras yrkesutövande.  

Det intressanta med vår studie är att vi kan fastställa att det i revisorns arbete med kunderna 
till stor del handlar om revisorers kunskap om vad ett ekonomiskt brott är eller ej samt hur ett 
brott anses vara begått eller ej. Studien indikerar på att det för revisorer i mångt och mycket 
handlar om att vara säker på sin sak och stå för de konsekvenser en anmälan kan medföra. Då 
vår studie tagit denna riktning kan vi inte direkt svara på vår problemformulering, eftersom 
studien har gett upphov till nya synvinklar och en vidare utbredning av ämnet än vi hade 
räknat med från början.  Vi reflekterar nu över revisorernas inställning och svar inom ämnet 
och studien visar på att det för revisorer rör sig om att tolka misstankeskalan samt identifiera 
vad som är ett brott eller ej, istället för några enstaka faktorer. 
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Eftersom antalet anmälningar stadigt ökar från år till år trodde vi i det inledande arbetet med 
vår studie att lagen om anmälningsplikten ansågs vara ett bra och verktyg för revisorer i 
arbetet med revision och att revisorer därmed hade en positiv inställning till lagen. Dock visar 
vår studie på att revisorer överlag är negativt inställda till anmälningsplikten. Vi har i vår 
studie även kunnat se indikationer på att anmälningsplikten kommer att försvinna på sikt när 
revisionsplikten avskaffas eftersom det kommer att bli ett motsatsförhållande som kommer 
leda till att anmälningsskyldighetens syfte kommer att urholkas och inte längre kan krävas 
från lagstiftarens sida.  

Avslutningsvis pekar studien på att det inte enbart är revisorerna själva som avgör om en kund 
skall anmälas eller ej. Beslut kring dessa frågor tas i samråd med andra erfarna kollegor och 
framförallt jurister. Det är revisionsbyråernas jurister som tar ställning till själva anmälandet 
och bedömer om situationen är sådan att det krävs en anmälan samt att ärendet går vidare hos 
åklagaren. Detta stämmer inte överens med det vi trodde från början, att hela 
anmälningsbeslutet låg enbart hos den enskilde revisorn. Detta har medfört att våra intervjuer 
har gett oss en annan bild av verkligheten än de teorier vi erhållit information ifrån gällande 
relationer, kommunikation, beslut, etik och moral samt lagstiftning samt som legat till grund 
för studien. Det goda empiriska materialet vi erhållit har gjort att vi kunnat åstadkomma en 
studie med nya synvinklar inom ämnet om anmälningsplikten som helhet. 

Vi upplever att vår studie är intressant, innehållsrik samt nyskapande i den form vi har 
behandlat själva ämnet ur ett revisorsperspektiv. Vi konstaterar att vi har skapat en 
övergripande bild om revisorernas syn samt inställning till anmälningsskyldigheten och 
samtidigt redogjort för hur anmälningsplikten fungerar i praktiken.  

9.4. Framtida lösningar och åtgärder 

Vi har utifrån analysen uppmärksammat ett antal svagheter gällande anmälningsskyldighetens 
roll i revisorernas arbete. Vi redogör nu för några centrala åtgärderna som vi anser behöver 
göras för att stärka anmälningspliktens funktion.   

Revisorer överlag, oavsett om det handlar om auktoriserade eller godkända revisor, har alltför 
bristfälla juridiska kunskaper. Detta resulterar, enligt studien, i att revisorerna anser att det är 
komplicerat att urskilja ekonomisk brottslighet. Det är angeläget att revisorer har den 
kunskapen som behövs, för att effekten skall bli att anmälningar görs. Vi menar på att det är 
viktigt att revisorer får de upplysningar och kunskaper som behövs för att få bättre översikt 
gällande vad brottsligt förfarande egentligen innebär i praktiken. Vi menar på att detta bör ske 
tidigt i revisorns karriär och skulle kunna införas i och med att en revisor blir godkänd eller 
auktoriserad. 

I arbetet med vår studie har vi genomgående blivit upplysta av revisorerna att det ses som ett 
problem att för sent avgiven årsredovisning skall anses som ett bokföringsbrott. Revisorerna 
är överlag eniga om att det är fel att tolka det som ett brott överhuvudtaget eftersom det är så 
pass vanligt att företag inkommer med sin årsredovisning för sent. Vi är av uppfattningen att 
det är angeläget att lagstiftare och revisorer för en närmare dialog om vad som ska rubriceras 
som brott och inte. I och med att lagen ser ut som den gör nu ges det upphov till att tolka 
lagen utifrån flera synvinklar vilket försvårar revisorernas arbete avsevärt. 

Det som också har framkommit under studiens genomförande är det faktum att revisorer står 
inför en stor förändring i och med avskaffandet av revisionsplikten. Flera av revisorerna har 
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påpekat att de nu står inför en sorts ovisshet när revisionsskyldigheten kommer att slopas för 
en övervägande del av deras kunder. Vi upplever att denna förändring påverkar revisorernas 
kundrelationer på ett negativt sätt i och med den ovisshet som framträder. Vi menar på att det 
är viktigt att se över revisorns roll i bakgrunden av revisionspliktens försvinnande samt se till 
att utbilda och behålla den kompetens som behövs för att etablera samt utveckla 
kundrelationer i framtiden. Revisionsbranschen kommer att förändras under den närmaste 
tiden och då är det angeläget för byråer att omge sig av revisorer som kan utveckla den 
kundmedvetenhet samt det kundfokus som kommer att krävas för att attrahera nya kunder 
samt behålla de nuvarande kunderna. Vi anser att revisorer måste bli mer kundinriktade i sitt 
yrke för klara av framtidens förändringar.  

9.5. Förslag till vidare forskning 

Anmälningsplikten har sedan införandet 2004 varit ett aktuellt samt omdebatterat område och 
vi anser att det skulle vara intressant att se på lagen ur ett annat perspektiv än revisorernas. En 
intressant synvinkel skulle vara att se hur pass medvetna kunderna är gällande 
anmälningsskyldigheten och i samband med det få en inblick i vilka åsikter kunderna 
egentligen har gällande anmälningsplikten. Det vore även intressant att djupare undersöka 
revisorernas överlag kritiska inställning till anmälningsplikten och vad som skulle kunna 
påverka revisorer att bli mer positiva till denna lag. 

Det skulle även vara intressant att utföra studien i ett större sammanhang rent geografiskt för 
att urskilja om det är någon skillnad på inställningen i storstäder jämfört med mindre städer. I 
och med detta skulle det även finnas utrymme till att utreda om det finns några påtagliga 
skillnader i praxis och regler hos byråer som har större erfarenhet av ekonomiska brott och 
framförallt av anmälningsplikten. 

En annan intressant sak skulle vara att utföra studien efter att revisionsplikten avskaffats och 
då få insikt i om revisorernas uppfattning gällande revisionens innebörd samt 
anmälningsplikten har förändrats.   

En annan tänkvärd synvinkel skulle vara att utföra en studie ur Ekobrottsmyndighetens 
perspektiv och se på anmälningsskyldighetens funktion i praktiken. 

Det skulle även vara möjligt att ha som utgångspunkt att genomföra studien i ett annat land 
med en liknande lagstiftning och se om några större skillnader skulle uppkomma rent 
resultatmässigt ur revisorers sätt att se på anmälningsskyldigheten. 

En annan aspekt som vi tycker utgör en ansats till en djupgående undersökning är temat om 
kundrelationer, revisorns inställning till personliga kundrelationer samt de oberoenderegler 
som finns. Vi anser att det skulle vara ett intressant ämne att fördjupa sig i, då detta ämne kan 
ses som känsligt och vi menar på att endast med riktat fokus samt djupstudier kan en forskare 
fastställa något betydelsefullt inom detta ämne.  
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10. SANNINGSKRITERIER 

Detta avslutande kapitel presenterar de sanningskriterier vi avser att uppfylla med vår 
studie. Vi har valt tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, möjlighet att styrka och 
bekräfta, samt äkthet som sanningskriterier i studien. 

 

Begreppen validitet och reliabilitet har legat till grund för flertalet diskussioner forskare 
emellan. Detta då dessa två inte anses relevanta för kvalitativa studier utan istället fokuserar 
på kvantitativa studier. För att värdera en kvalitativ undersökning används istället två andra 
kriterier, närmare bestämt trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten omfattar fyra kategorier; 
tillförlitlighet,  överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och bekräfta.144 

10.1. Tillförlitlighet  

Utgångspunkten för att erhålla en hög tillförlitlighet är att en forskares studie, baseras på att 
forskaren skildrar verkligheten på ett korrekt sätt och därmed överför detta till studien. Den 
trovärdighet som forskaren skapar ger en direkt hänvisning till hur andra människor uppfattar 
den, vilket kan få flertalet olika resultat då den sociala verkligheten kan beskrivas på ett flertal 
sätt. Att erhålla en tillförlitlighet i en studie är ett bevis på att undersökningen som utförts 
gjorts på ett sätt som kan anses regelrätt.145 

Under arbetet med intervjufrågorna har vi valt att kategorisera dessa i specifika grupper 
utifrån bestämda delar ur teorikapitlet. Detta för att på ett systematiskt sätt ge respondenterna 
möjlighet att utveckla frågorna i sin egen riktning och inte vara koncentrerade på alla 
arbetsområden samtidigt under intervjuerna. Syftet med detta upplägg har även varit att få ett 
bra flyt under intervjuerna och ge oss som intervjuare möjlighet att under intervjuns gång 
ställa följdfrågor då vi ansett det vara lämpligt. Vår övergripande åsikt är att det material vi 
erhållit under intervjuerna varit tillräckligt betydelsefullt för att anses vara brukbart i studien. 
För att ytterligare öka tillförlitligheten i studien har vi valt att ge respondenterna möjlighet att 
granska och bekräfta det material vi skrivit utifrån intervjuerna. En respondent har valt att 
göra en smärre justering i materialet, dock har inga ändringar medfört någon påverkan på det 
definitiva resultatet. Under vissa intervjuer har det också förekommit att vi valt att låta 
respondenterna förtydliga viss information som vi upplevt oklar.  

En viktig aspekt för att erhålla så hög tillförlitlighet som möjligt på en studie är att omedelbart 
efter intervjuerna transkribera det material som erhållits. Detta för att information som 
erhållits skall visa en så rättvis bild som möjligt. Utifrån ovan beskrivna aspekter anser vi att 
studien har genomförts på ett tillförlitligt sätt. 

 

                                                 

144 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 304-306. 
145 Ibid., 307. 
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10.2. Överförbarhet  

Begreppet överförbarhet används för att kunna säkerställa att de teorier som framställts kan 
användas i andra miljöer och vid andra tillfällen och då kunna uppnå en snarlikt allomfattande 
utgång. Då en kvalitativ undersökning görs är det komplicerat att erhålla en överförbarhet 
som kan anses hög. En hög överförbarhet karakteriseras som möjligheten att bevara en 
specifik social miljö och villkor vid en intervju för att kunna upprepa den vid en senare 
tidpunkt.146 

Eftersom en kvalitativ studie har svårt att garantera att ett miljöombyte eller andra sociala 
villkor skulle ge samma resultat på studien, är vi av uppfattning att det är svårt att erhålla en 
hög överförbarhet. I studien som vi genomfört är vi dock av åsikten att det inte skulle bli 
några märkbara förändringar om vi valt att utföra de vid några andra tidpunkter. Utifrån de 
förutsättningar som funnits är vi av åsikten att vår studie uppfyller kraven för en god 
överförbarhet. Svårigheten med studien är att kunna göra en generell bedömning av revisorer 
och deras inställning till anmälningsplikten då vi enbart intervjuat sex revisorer. Som vi tidigt 
i studien redogjort för, har vi valt att fokusera på godkända och auktoriserade revisorer med 
lång och gedigen erfarenhet inom området varpå vi ger läsaren en möjlighet att själv avgöra 
graden av överförbarhet på vår studie. 

10.3. Pålitlighet 

I den kvantitativa forskningen används begreppet reliabilitet och motsvarigheten i den 
kvalitativa forskningen benämns pålitlighet. Denna pålitlighet omfattar en redogörelse 
gällande att säkerställa studiens alla avsnitt. För att utarbeta en hög grad av pålitlighet kan 
utomstående personer rådfrågas under arbetet med studien eller vid färdigställandet av 
studien. Denna anlitning görs för att kunna avgöra om de slutsatser, som är uppbyggda på den 
teori som studien utgår ifrån, är välgrundade och rättmätiga.147 

Löpande under arbetet med studien har vi haft hjälp med att korrekturläsa det material vi 
arbetat fram. Denna möjlighet till hjälp har getts av bland annat vår handledare Owe 
Hedström men också av vänner och familj vilka inte arbetar inom branschen och därmed inte 
har några märkbara förutfattade meningar inom området. Vi anser att detta arbete har medfört 
att vi kunnat påverka studien till att erhålla en så hög pålitlighet som möjligt. Det som vi anser 
kan påverka studien kritiskt är att vi under intervjuerna inte erhållit samma information 
gällande användandet av anmälningsplikten från respondenterna. Dock anser vi att den 
information vi erhållit har varit av en karaktär som får anses pålitlig. 

10.4. Möjlighet att styrka och bekräfta 

Då en forskare arbetar med en undersökning är det av stor vikt att arbeta utifrån god tro, dock 
är det komplicerat att säkerställa objektivitet i arbetet med en studie. Att arbeta i god tro 
innefattar att egna värderingar och åsikter från forskaren inte skall ha inverkan på studien och 
de slutsatser som arbetas fram.148 

                                                 

146 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 169. 
147 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 307. 
148 Ibid., 307-308. 
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Vi har under arbetet med studien haft som utgångspunkt att kontinuerligt återkoppla till 
studiens problemformulering och det syfte vi valt att arbeta utifrån. Detta har vi gjort för att 
inte själva influera studien med våra egna åsikter och omdömen gällande ämnet. Under ett så 
omfattande arbete som det innebär att arbeta med en studie av denna karaktär under tio veckor 
är det lätt att under arbetets gång, i och med den nya information som framkommer, påverka 
studien med egna tankar och funderingar. För att inte missleda läsaren har vi tidigt i studie 
redogjort för den förförståelse vi besitter och hur denna förförståelse eventuellt kan påverka 
studien. 

10.5. Äkthet  

Då en studie görs likställs äkthet med begreppet autencitet, som utgångspunkt att ge en 
korrekt bild av de värderingar som respondenterna klargör för. Autencitet omfattar ontologisk 
autencitet, pedagogisk autencitet, katalytisk autencitet och taktisk autencitet. Ontologisk 
autencitet svarar för om de medverkande respondenterna har någon användning av 
undersökningen i sin vardagliga miljö, men även om den ökar insikten gällande den sociala 
positionen. Pedagogisk autencitet beskriver om de respondenterna, genom medverkandet i 
undersökningen, får en ökad insikt gällande andra människors uppfattningar. Den katalytiska 
autenciteten kopplas till tänkbarheten att kunna förändra sin situation. Den taktiska 
autenciteten skildrar slutligen möjligheter att kunna göra om och ta till ingripanden som 
behövs.149 

Intervjufrågorna har varit av grundläggande karaktär gällande relationer och anmälningsplikt 
och detta har till viss mån gett respondenterna insikt i hur dessa beröringsämnen påverkar det 
dagliga arbetet och därmed givit incitament till att vilja fokusera djupare inom just de 
områden vi berört i och med de intervjuer som genomförts. Några av respondenterna 
klargjorde att de förvisso var fullt medvetna om hur anmälningsplikten fungerar i praktiken 
men att de själva inte i vissa situationer varit medvetna om hur pass mycket den påverkar 
deras dagliga arbete. Detta faktum anser vi tyda på att studien uppnår ontologisk autencitet till 
en viss utsträckning.  

Då anmälningsplikten är ett relativt känsligt ämne för revisorer i och med de konsekvenser en 
anmälan kan få, förefaller det vanligt att diskutera en eventuell anmälan med kollegor. Dock 
är detta något som revisorer gör löpande under deras arbete och är således inget som vår 
studie gett respondenterna insikt i. Därmed visar detta på att studien inte uppnår någon hög 
grad av pedagogisk autencitet.  

Vi upplever att ett flertal av respondenterna i och med de intervjuer som gjorts fått tankar 
gällande att utveckla sitt tänkande kring anmälningsplikt och tystnadsplikt och på så vis kunna 
ändra sin arbetssituation och därmed kunna maximera sitt arbete inom detta område. Vi menar 
även på att studien gett incitament till att flertalet av de vi intervjuat fått mer insikt gällande 
de aspekter som påverkar arbetet. Vi syftar till den skyldighet som det innebär för revisor att 
dels strikt arbeta utifrån den tystnadsplikt som gäller inom revisionsområdet, men även den 
skyldighet som omfattar att anmäla en kund om det finns misstanke om att denne inte sköter 
sig enligt de lagar och regler som gäller.  

 

                                                 

149 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 308-309. 
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12. BILAGA 1 – MISSTANKETRAPPAN 

 

Ställt utom  

rimligt tvivel 

Tillräckliga skäl 

Sannolika skäl 

Skälig misstanke 

                  Kan misstänkas 
Anledning anta 

 

 

Om det finns en anledning anta att ett brott som hör under allmänt åtal förövats skall en 
förundersökning inledas. Om denna förundersökning leder till att någon skäligen kan 
misstänkas skall personen underrättats om misstanken då förhör hålles. Skulle det gå så långt 
att en person på sannolika skäl misstänkt är för ett brott, får denne anhållas om det finns 
ytterligare förutsättningar. Om en åklagare har tillräckliga skäl  för ett åtal så innebär det att 
denne skall kunna förvänta sig en fällande dom. Om det är ställt utom rimligt tvivel  att den 
åtalade har begått den gärning som åtalet är byggt på, skall den åtalade meddela en fällande 
dom. Viktigt att poängtera är att det är en ytterst liten skillnad mellan kan misstänkas och 
anledning anta som är det nedersta trappsteget i trappan vilket innebär den lägsta grad av 
misstanke som figurerar i utredningar om brott.150 

 

 

 

 

 

                                                 

150 Ekobrottsmyndigheten. Revisorers åtgärder vid misstanke om brott, rapport 2004:3, 8-9. 
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13. BILAGA 2 – INTERVJUMANUAL 

• Berätta om din bakgrund, hur länge du arbetat i företaget? 
• Hur länge har du arbetat som revisor? 
• Är du auktoriserad/godkänd revisor? 
• Vilka arbetsuppgifter omfattar ditt jobb som revisor? (öppen fråga) 

Ekonomisk brottslighet 

• Vad är din uppfattning om ekonomisk brottslighet bland företag i din bransch? • Vad är din inställning till att du som revisor ska medverka i det brottsförebyggande 
arbetet? 

• Vilken roll tycker du anmälningsplikten har i det brottsförebyggande arbetet?  
• Vad anser du om de senaste årens utveckling av antalet anmälningar?  
• På vilken nivå av misstanketrappan anser du att man ska anmäla?  

Lagstiftning 

• Vad har du för åsikt om den lagstiftning som gäller för er revisorer gällande 
anmälningsplikten? 

• Vad anser du att FAR SRS har för betydelse för er revisorer? 
• Hur är din uppfattning gällande att tolka lagar och bestämmelser gällande 

anmälningsplikten? 
• Känner du som revisor att du har möjlighet att påverka hur praxis utvecklas inom din 

bransch? 
• Har det med tiden utvecklats någon specifik praxis om hur anmälningsplikten ska 

tillämpas? 
• Är du som revisor medveten om vad som krävs för att anmäla en kund? 
• Vad hade du för inställning till lagen när den kom och har den ändrats med tiden? 
• Hur tror du tillämpningen av lagen ser ut om låt säga fem till tio år? 

Kundrelationen 

• Hur ser du på kundrelationer? Beskriv hur en kundrelation kan se ut? 
• Hur upplyser du dina kunder gällande anmälningsplikt kontra tystnadsplikt? Vilka 

reaktioner bemöts du av? 
• Är denna information något som den enskilde revisorn själv bestämmer hur den ska 

framföras eller använder sig alla revisorer av någon gemensamt upplägg? 
• Har du någon gång övervägt att anmäla en kund men valt att avstå? Om ja, vad hade 

krävts ytterligare för att du skulle ha anmält? 
• Vad skulle krävas för att du ska anmäla en kund? 
• Hur bedömer du kundens trovärdighet? 
• Hur frekvent är det att du har en nära relation till en kund? 
• Hur ser du på förhållandet mellan att ha en strikt kundrelation och en personlig 

relation med kunden? 
• Vilka skäl anser du ska föreligga för att du ska avsluta en kundrelation? 
• Hur tycker du din relation till kunden förändras över tid? 
• Vad finns det för faktorer som kan påverka din lojalitet dels mot kunden men även 

mot byrån? 
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•  Om du har en kundrelation under lång tid, hur förändras relationen med tiden? Vilka 
faktorer påverkar till dessa förändringar? 

• Hur anser du att din relation till kunden påverkar anmälningsplikten? 
• Om du och kunden har olika uppfattningar om en situation, vad händer med 

förtroendet för dig som revisor? Kan du ge exempel på någon sådan situation. Hur 
uppkommer den? 
 

Anmälningsplikt/Tystnadsplikt 

• Vad är din generella inställning till anmälningsplikten? 
• Vad är din generella inställning till tystnadsplikten? 
• Vilka för och nackdelar kan du se med anmälningsplikten? 
• Har du haft praktiskt användning av anmälningsplikten? 
• Hur tycker du att anmälningsplikten fungerar i praktiken? 
• Revisionen förändras ständigt, hur får du den information du behöver för att hänga 

med? 
• Visste du från början hur du skulle tillämpa anmälningsplikten eller fanns det någon 

du kunde vända dig till vid frågor och funderingar? 
• Skulle du vilja att anmälningsplikten avskaffades?  
• Tror du att antalet anmälningar skulle förändras om det fanns möjlighet till att få mer 

utbildning och kunskap om anmälningsplikten? 
• Hur skulle du vilja beskriva relationen mellan anmälningsplikt och tystnadsplikt? 

Vilka faktorer påverkar avgör att den ena går före den andra? 
• Vad är avgörande när du gör ett avvägande att tillämpa anmälningsplikten?  

Etik och moral 

• Vad är etik och moral för dig? 
• Hur anser att du att relationen mellan etik och moral och lagstiftning fungerar i 

praktiken? 
• Vilken betydelse anser du att etik och moral har vid ditt beslutsfattande? 
• Har du upplevt förändringar i ditt arbete i och med den mediala uppmärksamhet som 

revisionsplikten fått i och med olika skandaler? 
• Har du någon gång anmält någon kund eller vet du någon som gjort det? 
• Enligt statistik från Ekobrottsmyndigheten stod revisorerna för endast 4 procent av 

antalet anmälningar 2006. Anser du att för få revisorer anmäler? 
• Vad krävs för att du ska göra ett avvägande att anmäla? 
• Vilka riktlinjer har du i ditt yrkesutövande?  
• Vad väger tyngst plikten eller omsorgen gällande etik och moral i din relation till 

kunden? 
• Hur anser du att etik och moral har förändrats inom revisionsbranschen? 

 

 

Beslut 
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• Hur går du praktiskt tillväga när du tar beslut i ditt arbete? 
• Vilka faktorer spelar in när ett beslut ska tas om att anmäla en kund? 
• Arbetar du utifrån någon specifik beslutsmodell när du arbetar du fram till ett beslut? 
• Hur ser du på relationen intuition och systematisk analys, hur pass mycket använder 

du dig av din intuition i ditt arbete? Hur ofta tar du beslut som du i efterhand anser 
vara felaktiga?  

• Vid ett beslut att anmäla eller ej, hur djupt går du in på att samla in kunskap på 
området om den aktuella situationen? 

• Om du tagit ett beslut att anmäla, diskuterar du det då med övriga på byrån?  
Kommunikation 

 
• Vad innebär kommunikation i ditt arbete? 
• Vilka faktorer ligger till grund för att du och kunden ska kunna kommunicera med 

varandra?  
• Hur gör du som revisor för att du och kunden ska vara på samma nivå när ni 

kommunicerar? 
• Vilka faktorer ligger till grund för din kommunikation med dina kollegor? 
• Vilka omständigheter anser du kan försämra din kommunikation med kunden?  

 

 

 

 

 

 


