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Sammanfattning 
 
Civilekonomuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, 

VT 2013.  

Författare: Amanda Lindesson och Matilda Ödhall 

Handledare: Andreas Jansson 

Examinator: Anna Stafsudd  

Titel: Lagen om anmälningsskyldighet - Ur ett klientperspektiv 

 

Bakgrund: Lagen om revisorers anmälningsskyldighet innebär att revisorer i Sverige 

enligt lag är skyldiga att anmäla sina klienter då misstanke om ekonomisk brottslighet 

föreligger. Då såväl revisorer som deras klienter lyder under anmälningsskyldigheten, 

påverkas bägge parter av den. För revisorerna är det av stor vikt att ha en god relation 

till sina klienter och det blir därför av intresse att undersöka om anmälningsskyldigheten 

får några effekter på klientrelationen. För att undersöka detta krävs att bägge parters 

åsikt belyses för att slutsats ska kunna dras. I denna undersökning görs en jämförande 

undersökning på klienternas perspektiv mot tidigare genomförda undersökningar på 

revisorernas perspektiv. På så vis fås en helhets bild av båda parters åsikt om såväl 

anmälningsskyldigheten i sig och de eventuella effekterna på relationen dem emellan.  

  

Syfte: Syftet med denna undersökning är att kartlägga klienternas kännedom och 

inställning till anmälningsskyldigheten och om detta stämmer överens med revisorernas 

uppfattning om sina klienter. Vidare vill vi utforska ifall klientens faktiska kännedom 

och inställning påverkar förtroendet och om detta får effekter på relationen till dess 

revisor. 

 

Metod: Vi genomförde en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. Denna 

enkät skickades ut till 1000 svenska aktiebolag och resulterade i 102 svar.  

 

Resultat/Slutsatser: Undersökningens slutsats visade att klienterna ställde sig positiva 

till anmälningsskyldigheten men att de även hade en låg grad av kännedom om dess 

innebörd. Detta stämde väl överrens med revisorernas åsikt om sina klienter. Vi fann 

vidare inga belägg för att anmälningsskyldigheten skulle inverkat på klienternas 

förtroende för revisorn och därmed leda till effekter på klientrelationen. Det är klientens 
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förväntningar som påverkar deras förtroende för revisorn och dessa verkar inte ha 

förändrats tillföljd av anmälningsskyldigheten. Orsaken till det oförändrade förtroendet 

beror förmodligen på att klienterna redan införandet av anmälningsskyldigheten 

förväntade sig att revisorer hade till uppgift att upptäcka ekonomiska oegentligheter.  
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Abstract 
 
Master Thesis in Business Administration, School of Business and Economics at 

the Linneaus University, 2013  

Authors: Amanda Lindesson and Matilda Ödhall  

Supervisor: Andreas Jansson 

Examiner: Anna Stafsudd  

Title: Auditor law on reporting economic crimes - from a client perspective 

 

Background: The auditor law on reporting economic crimes means that auditors in 

Sweden are required to report their clients, if suspicion of financial crimes exist. Since 

both auditors and their clients are subject to the reporting obligation, it is affecting both 

parties. For accountants, it is of great importance to have a good relationship with their 

clients, and it will therefore be of interest to investigate whether the reporting 

requirements have an impact on the client relationship. To investigate this it requires 

that both parties views are highlighted in order to draw a conclusion. In this study we do 

a comparative study on the client's perspective, to previous studies on the auditors' 

perspective. Thus obtained an overall picture of both parties view, on both the reporting 

obligation sake of itself, and the possible effects on the relationship between them. 

 
Purpose: The purpose of this study is to identify the clients' knowledge and attitude to the 

auditor reporting obligation, and if this is consistent with the auditor's understanding of 

their clients. Furthermore, we want to explore whether the client's actual knowledge and 

attitude, affects their confidence and thus have an impact on the relationship with its 

auditor.  

 

Method: We conducted a quantitative method in the form of a questionnaire survey. 

This survey was sent out to 1000 Swedish companies, resulting in 102 responses. 

 
Conclusions: The study's conclusion was that the clients were positive about the auditor 

reporting obligation, but they also had a low level of awareness of the law's meaning. 

This tallied well with the auditors' opinion about their clients. We also found no 

evidence that the reporting obligation would impact on clients' confidence in the 

auditor, and thereby lead to effects on the client relationship. It is the client's 

expectations that affect their confidence in the auditor and those do not seem to have 
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changed as a result of the auditor reporting obligation. The reason for the unchanged 

confidence is probably because clients already before the law expected the auditors 

were tasked to detect financial irregularities. 
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1 Inledning 
Vi börjar vårt inledningskapitel med en bakgrund om revisorns brottsförebyggande 

funktion samt hur lagen om anmälningsskyldighet tillkommit och revisorernas 

inställning och tolkning av denna. Vidare leder detta in på vår problemdiskussion i 

vilken vi lyfter fram argument kring varför det är intressant att utöver revisorernas, 

även studera klienternas perspektiv då även de berörs av anmälningsskyldigheten. Vår 

problemdiskussion mynnar ut vi vårt syfte, att undersöka hur klienterna uppfattar sin 

egna kännedom och inställning till anmälningsskyldigheten och om detta stämmer 

överens med hur revisorerna ser på detta. Vidare vill vi se om detta kan få någon effekt 

på relationen mellan klient och revisor. Vi avslutar vårt inledningskapitel med att 

presentera arbetets disposition. 

 
1.1 Bakgrund 
År 1999 trädde lagen om revisorers anmälningsskyldighet i kraft, med syftet att stärka 

revisorernas roll som en brottsförebyggande funktion vilket skulle stabilisera 

marknadsekonomin (Larsson, 2005a). I lagen anges att revisorer i svenska aktiebolag 

ska anmäla vid misstanke om brott, som begåtts av antingen den verkställande 

direktören eller styrelsemedlem i företaget. (ABL 10:38-40) På detta sätt skulle en rad 

olika parters intresse tillgodoses på ett bättre sätt och förebygga att ekonomiska 

oegentligheter begås samt att förhindra att företag konkurrerar med hjälp av olagliga 

medel. (Larsson, 2004)  

 

Hur många av ekobrotten som upptäcks i Sverige beror till stor del på hur aktiva 

myndigheter, så som till exempel skatteverket är (Brottsförebyggande rådet, 2013). Då 

ekobrotten sker i en miljö som är svår för myndigheterna att få tillträde till, är det 

orealistiskt att tro att dessa ska kunna upptäcka alla brott. Ett sätt för staten att lösa detta 

problem var att tillsätta en tredje kontrollör, nämligen en revisor. Detta var grundtanken 

bakom anmälningsskyldigheten och ansågs av lagstiftarna vara ett sätt effektivisera det 

brottsförebyggande arbetet och fler ekobrott skulle kunna upptäckas och förebyggas. 

Revisorer ansågs ha en oberoende ställning gentemot organisationen, vilket 

argumenterades för att de inte hade några motiv att dölja ekonomiska brott. Vidare 

ansågs de till skillnad från övriga kontrollörer, även ha en faktisk insyn i verksamheten. 

(Larsson, 2004) Detta sätt att fördela kontrollen på olika aktörer bygger på 

kriminologen John Braithwaite (1997) teori om maktfördelning för förebyggande av 
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ekonomisk brottslighet. Teorin menar att makten bör fördelas på flertalet olika aktörer. 

På detta sätt kommer den ekonomiska brottsligheten förebyggas och upptäckas på bästa 

sätt. (Braithwaite, 1997) Den svenska lagstiftningen kring ekonomisk brottslighet 

bygger just på Braithwaites (1997) teori om maktfördelning, där införandet av 

anmälningsskyldigheten alltså var ett sätt att fördela en del av kontrollen på revisorerna. 

(Larsson, 2004) 

 

Externa revisorer och dess brottsförebyggande funktion har funnits lika länge som yrket 

i sig. Redan i tidigt skede ansågs en av revisorernas uppgift vara att upptäcka 

bedrägerier, detta såväl i Sverige som i andra länder. (Larsson, 2004) Denna uppgift 

kom till att avvisas under 1900-talet, då det ansågs ställa orimliga förväntningar på 

revisorerna. En del av det så kallade förväntansgapet mellan vad allmänheten och andra 

berörda parter förväntades av revisorerna och vad de själva ansåg att deras roll skulle 

innefatta. (Larsson, 2005b) Trots avvisandet kom denna fråga att bli omdiskuterad i den 

svenska politiken, inte minst sedan 1970-talet. Detta ansågs senare ligga till bakgrund 

för införandet av reformen på 1990-talet, i vilken anmälningsskyldigheten för revisorer 

utvecklades. Socialdemokraterna, som var partiet i regeringsställning, ville på detta sätt 

få en bättre kontroll över Sveriges ekonomi och bekämpandet av den ekonomiska 

brottsligheten i landet. Tidigare hade revisorernas tystnadsplikt förhindrat yttrande vid 

misstanke om brott, med undantag för pågående förundersökning. I samband med 

lagens införande sattes tystnadsplikten i kontrast till anmälningsskyldigheten, vilket 

innebar en handlingsplikt vid misstanke om brott. (Larsson, 2005a) Revisorernas roll i 

att förebygga ekonomisk brottslighet kom därför att kritiseras av professionen, vilka 

menade att detta skulle skada förtroendet i klientrelationer, som ansågs vara viktigt för 

att revisionen skulle bli genomförbar. Anmälningsskyldigheten skulle i motsats till det 

tänka syftet få en negativ effekt genom att försvåra tillgången till information från 

klienterna. (Larsson, 2005b) 

 
1.2 Problemdiskussion 
 
Revisorer är en viktig kontrollfunktion inom företag och dess styrning. De ska granska 

verksamheten och förse företagets intressenter med korrekt information. Revisorn ska 

vara oberoende det företag som den reviderar, inta en opartisk ställning och arbeta 

utifrån yrkesprofessionen. (Öhman, Häckner, Jansson och Tschudi, 2006) 

Yrkesprofessionen för revisorer är den grupp individer som ska ge revisorn vägledning i 
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dess yrkesroll.  Den traditionella synen är att revisorn ska följa de riktlinjer som tas 

fram i enlighet med professionen och det är också här dess lojalitet ska ligga. Där 

revisorns huvudsakliga uppgift att oberoende granska väsentlig information av 

ekonomisk karaktär. Vad detta innebär i praktiken är att det ger ett visst utrymme för 

olika tolkningar och avvägningar från den enskilde revisorn. (Warren och Alzola, 2009)  

 

Forskning som gjorts kring revisorns roll och vad som innefattas i dennes uppgift tyder 

på att det förekommer skilda förväntningar mellan den uppfattning revisorerna själva 

har i sin roll som granskare och den uppfattning intressenterna har (Öhman et al, 2006). 

Detta brukar definieras som ett förväntansgap och kan uppstå av olika anledningar så 

som feluppfattning i vad granskningen innebär, orimligt höga förväntningar på revisorns 

uppgift alternativt underprestation från revisorn själv. I en studie gjord av Baron, 

Johnson, Searfoss, Gand och Smith (2007) visade sig till exempel att allmänheten anser 

att revisorn är ansvarig att upptäcka brott eller avslöja andra illegala handlingar i en 

större utsträckning än vad revisorn själv anser om sin uppgift. Förväntansgapet kan 

tänkas påverka förväntningarna för revisorn både positivt och negativt. Om 

intressenterna har större förväntningar på revisorns uppgift jämfört med vad revisorn 

själv anser och detta inte uppdagas, bör det innebära att intressenterna har högre 

förväntningar än befogat för revisorn. Likväl om förväntansgapet uppdagas som följd av 

att ekonomiska oegentligheter upptäcks, kan detta innebära att förtroendet skadas då 

klienten inte förväntar sig att bli anmäld av sin revisor. Det kan därför utifrån ovan 

förda resonemang tänkas att det förekommer ett förväntansgap mellan revisorer och 

deras klienters förväntningar att upptäcka ekonomiska brott. Vidare kan det tänkas att 

intressenternas förväntningar ökat i och med anmälningsskyldighetens införande och 

därmed förstärkt förväntansgapet.  

 

Efter införandet av lagen 1999 har flertalet studier kring revisorers inställning och 

tolkning av anmälningsskyldigheten gjorts. Den hittills mest omfattande studien 

genomfördes år 2004 av Bengt Larsson vid Göteborgs universitet, på uppdrag av det 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Dessa ville göra en utvärdering av effekter införandet 

av lagen om anmälningsskyldighet inneburit enligt revisorerna själva. Larssons (2004) 

rapport visade att det rådde delade meningar kring inställningen till 

anmälningsskyldigheten och även hur den ska tolkas. Av resultatet framgick att en 

tredjedel av revisorerna ställde sig kritiska till anmälningsskyldigheten och att flertalet 
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ansåg att dess brottsförebyggande funktion var liten. Detta bland annat på grund av att 

de menade att klienterna hade dålig kännedom om anmälningsskyldigheten. Endast fem 

procent av de tillfrågade revisorerna ansåg att klienterna hade en god kännedom. 

(Larsson, 2004)  Vidare framgick det att tolkningssvårigheter fanns bland revisorerna. 

Det rådde en förvirring kring vilken misstankegrad som skulle föreligga innan en 

anmälan skulle göras. Det ansågs att lagtexten gav föga vägledning, framförallt för 

begreppet ”kan misstänkas”. Detta ledde till att revisorernas subjektiva tolkningar kom 

att skilja sig åt markant från vad lagtexten förordade. 

 

Vad är det då egentligen som menas med misstanke om brott? Anmälningsskyldigheten 

pekar på att ett brott ska anmälas så fort det råder misstanke om det, någon närmare 

definition på innebörden av detta begrepp har inte gjorts. (Larsson, 2004) Enligt 

Ekobrottsmyndigheten innebär ”kan misstänkas”, enligt lagen att en bevisgrad på 5-20 

procent ska föreligga (EBM, 2011). Larssons (2004) enkätstudie visade att fyra av fem 

revisorer ville ha en bevisgrad på hela 75 procent innan de anmälde en klient (Larsson, 

2004). Detta tyder på att lagens praktiska tillämpning inte överensstämmer med den 

teoretiska tanken bakom den. Dock kan detta vägas upp mot att revisorerna riskerar 

skadestånd om obefogade anmälningar görs, vilket leder till försämrade klientrelationer 

och därmed risk för färre uppdrag. (Harbäck och Nilsson, 2004) Av Larssons (2004) 

enkätstudie framgick att variabler som storlek på revisionsbyrå, ålder, och 

verksamhetsort hade påverkat revisorns inställning och tolkning av 

anmälningsskyldigheten (Larsson, 2004).  

 

Mycket forskning gjorts kring anmälningsskyldigheten och på vilka effekter denna 

skulle kunna få på klientrelationen. Dock finner vi att det finns en brist i att stort fokus 

enbart lagts på revisorerna. Även fast dessa fått ta ställning till anmälningsskyldighetens 

effekter på klientrelationen och uttalat sig om klientens kännedom och inställning, har 

den ursprungliga källan alltså inte tillfrågats. Detta är något som bör has i åtanke vid ett 

kritiskt granskande av studier gjorda på revisorerna. Vi anser därför att en relevant fråga 

att ställa är vilken kännedom och inställning klienterna själva anser sig ha till 

anmälningsskyldigheten. Lagen finns till för att bekämpa ekonomisk brottslighet i 

företag och revisorers klienter är en förutsättning för att anmälningsskyldigheten ska 

fylla en funktion och även för att revisorerna ska kunna bedriva sin verksamhet. 

Revisorer har ett starkt behov av att ha goda klientrelationer, då klienterna spelar en 
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avgörande roll för revisionsbyrån och relationen mellan klienten och revisorn kan 

därmed ses som stommen för revisorns existens (Ljung och Stetler, 2000).  Viktigt att 

poängtera är även att revisionsbyråer är vinstdrivande och som vilket annat företag som 

helst, strävar de efter en god lönsamhet, detta skulle inte vara möjligt om klienterna inte 

köpte deras tjänster. Teori kring kunders köpbeteende visar på att det är den upplevda 

kvaliteten på tjänsten som är avgörande för kundens köpvilja. Vad som påverkar en 

klients uppfattning om kvaliteten på tjänsten revision har vidare visat sig vara svår att 

mäta. En faktor som enligt teorin visat sig vara av avgörande betydelse är de anställda 

som säljer tjänsten. I fallet revision innebär detta att klientens relation till revisorn som 

säljer tjänsten revision bör vara avgörande för klientens upplevda tjänstekvalitet. 

(Parasuraman, Zeithaml och Berry, 1985) Detta innebära att revisorer borde vara måna 

om en god klientrelation. I tjänsten revision ingår anmälningsskyldigheten som en del 

av tjänsten som inte går att välja bort. Således borde den därför kunna få effekter på hur 

klienten uppfattar kvaliteten på tjänsten och vidare på relationen till revisorn. Larssons 

(2004) enkätstudie visade dock att revisorerna inte ansåg att anmälningsskyldigheten 

haft en faktisk påverkan på klientrelationen och att detta berodde på en låg kännedom 

hos klienterna. Samtidigt uttryckes farhågor för att anmälningsskyldigheten skulle 

kunna få negativa effekter, ifall kännedomen om anmälningsskyldigheten ökade bland 

klienterna. Detta gjorde att de drog sig för att informera sina klienter om den (Ingvast 

och Jansson, 1999). Revisorerna ansåg att klientrelationen var av avgörande betydelse 

och att de inte ville hamna i situationer där de tvingades ställa känsliga frågor (Larsson, 

2004).  Detta tyder på att revisorer, likt teorin kring tjänstekvalitet, är i starkt behov av 

klientrelationen vilken i sin tur bygger mycket på förtroende. Det kan därför förklara 

varför vissa revisorer uttryckt att de motvilligt tar på sig den myndighetsroll de anser att 

anmälningsskyldigheten innebär. De är rädda för att de ska rubba tystnadsplikten i för 

stor utsträckning och därför riskera att förlora förtroendet hos klienterna (Banérson, 

Lidhed och Malm, 2000). Det blir därmed intressant att undersöka om klienterna 

upplever det på samma sätt. Påverkas klientens förtroende för revisorn av dennes 

kännedom och inställning till anmälningsskyldigheten? 

 

Om det förekommer skillnader i revisorers och klienters inställning och tolkning av 

anmälningsskyldigheten, kan det råda skilda förväntningar på det sätt teorin kring 

förväntansapet beskriver. Om klienten upplever att deras revisorer till följd av 

anmälningsskyldigheten arbetar för att sätta dit dem, skulle det kunna leda till att 
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klienterna drar sig för att lämna ut viss information. Forskning kring förväntansgap 

tyder på att detta kan leda till ett skadat förtroende. Många av de rättsliga processer och 

den kritik som riktats mot revisorer grundar sig i just förväntansgapet. (Lee, Ali och 

Nien, 2010) Föreligger ett ökat gap kan det tänkas leda till olika konsekvenser för den 

praktiska tillämpningen av anmälningsskyldigheten, samt ge effekter på såväl revisorer 

och klienter samt relationen dem emellan. Frågan vi ställer oss är om 

anmälningsskyldigheten lett till att klienter fått orimligt höga förväntningar på att 

revisorn ska upptäcka ekonomiska oegentligheter? Motsatt scenario är att 

förväntningarna inte påverkats till följd av att klienter redan innan införandet av 

anmälningsskyldigheten förväntade sig att revisorer skulle upptäcka ekonomiska 

oegentligheter. Om det visar sig att klienterna tolkar anmälningsskyldigheten som 

revisorerna skulle det snarare tänkas att ett förväntansgap föreligger mellan lagstiftaren 

och samhället. Om klienterna instämmer med revisorernas höga misstankegrad på 75-

100 procent, skulle det innebära att staten har högre förväntningar än samhället på den 

praktiska tillämpningen av lagen. 

 

Om ett ökat förväntansgap skulle råda mellan revisorer och klienter tillföljd av 

anmälningsskyldigheten, blir det vidare intressant att ta reda på ifall detta får någon 

effekt på relationen mellan dem. Om förväntningarna på att revisorn ska upptäcka brott i 

större utsträckning än innan anmälningsskyldighetens införande ökat har detta fått 

någon påverkan på förtroendet för revisorn? Detta leder oss från till följande 

frågeställningar; 

 

 Vilken är klientens kännedom och inställning till anmälningsskyldigheten samt 

vilka faktorer kan tänkas påverka detta? 

 

 Får anmälningsskyldigheten inverkan på klientens förtroende för revisorn och 

därmed effekter på klientrelationen? 

 
1.3 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att kartlägga klienternas kännedom och inställning 

till anmälningsskyldigheten och om detta stämmer överens med revisorernas 

uppfattning om sina klienter. Vidare vill vi utforska ifall klientens faktiska kännedom 
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och inställning påverkar förtroendet och om detta får effekter på relationen till dess 

revisor. 

 
1.4 Disposition 
Kapitel 1, Inledning – Inledningskapitlet inleds med en bakgrund om lagstadgandet och 

vad som hittills framkommit kring regleringen. Detta leder oss sedan in på vår 

problemdiskussion som mynnar ut i vår problemformulering. Slutligen presenteras 

syftet med undersökningen. 

 

Kapitel 2, Metod – I vårt metodkapitel redogör vi för valet av forskningsansats och 

teoretiska utgångspunkter. De val som gjorts i vår undersökning kommer att motiveras 

här. 

 

Kapitel 3, Teoretisk referensram – I vår teoretiska referensram presenteras vårt val av 

teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Detta kapitel ligger sedan som grund 

och utgångspunkt till vår empiriska undersökning.  

 

Kapitel 4, Empirisk metod – I vår empiriska metod kommer vi att presentera vårt val av 

undersökningsmetod och undersökningsdesign.  Därefter beskriver vi vår metod för 

datainsamling och operationalisering. Vi redogör även för utformandet av vår enkät, 

vårt urval samt hur vi genomfört vår enkätundersökning. Kapitlet avslutas med vår 

bortfallsanalys. 

 

Kapitel 5, Empirisk analys – I den empiriska analysen presenteras vårt empiriska 

material som vi samlat in genom vår genomförda enkätundersökning. Vi analyserar 

sedan detta med hjälp av vår teoretiska referensram. Detta kapitel länkar alltså samman 

vår teoretiska referensram med vårt empiriska resultat.  

 

Kapitel 6, Slutsats - I det avslutande kapitlet redogör vi för de slutsatser vi, utifrån vår 

empiriska analys kommit fram till. Här besvaras vår undersöknings 

problemformulering. Vi ger vår reflektion kring orsaken till resultatet blev som det blev. 

Avslutningsvis följer vår undersöknings teoretiska och praktiska implikationer och våra 

förslag till vidare forskning på området.   
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2 Metod 
I vårt metodkapitel redogör vi för den metod och den ansats vi har valt för att 

genomföra vår undersökning och genom det uppnå dess syfte. För att vår undersökning 

och vårt resultat ska blir trovärdigt krävs det att vi gör ett antal väl motiverade val 

gällande bland annat forskningsansats. 

 

2.1 Forskningsansats 
För vår studie lämpar sig en deduktiv forskningsansats bäst. Vid en deduktiv ansats tas 

utgångspunkt i befintlig teori och därigenom genereras hypoteser som sedan testas 

empiriskt. (Holme och Solvang, 1997) Vi kommer i vår undersökning att utgå ifrån en 

tidigare gjord studie gjord av Bengt Larsson (2004), för att sedan vidareutveckla denna. 

Larssons (2004) undersökte vilken uppfattning revisorskåren hade till lagen om 

anmälningsskyldighet samt hur de tolkar denna. Så vitt vi vet har ingen tidigare 

forskning undersökt klienternas kännedom och inställning till anmälningsskyldigheten.  

Vi kommer därför utgå från Larssons studie i vårt val av vilka underliggande faktorer 

som kan tänkas påverka klientens kännedom och inställning till anmälningsskyldigheten 

samt om detta kan påverka dess förtroende för revisorn. 

 

Motsatsen till den deduktiva forskningsansatsen är induktiv ansats. Denna ansats skulle 

innebära att vi först gör empiriska observationer för att sedan generera teorier utifrån 

dessa (Bryman och Bell, 2005). Syftet med vår undersökning är att kartlägga klienternas 

kännedom och inställning till anmälningsskyldigheten samt vilka effekter detta har på 

klientrelationen. Vi vill i så utsträckning som möjligt göra en generalisering av 

resultatet, vilket skulle vara svårt vid en induktiv ansats. (Patel och Davidson, 2011) Då 

vi utgår ifrån en tidigare gjord studie från ett annat perspektiv, avstår vi från den 

induktiva ansatsen och väljer att tillämpa en deduktiv ansats. Med detta finns såväl för- 

som nackdelar. En fördel är att det finns en tydlig utgångspunkt i den tidigare gjorda 

enkätstudien av Larsson (2004). Dock finns en nackdel med att vi blir något mer låsta 

att följa samma struktur och undersökningsdesign som Larsson (2004), för att få ett 

jämförbart resultat. Vi ser även en risk i att det kan bli svårt att hitta relevant, 

motsvarade litteratur då Larssons (2004) enkätstudie till stor del bygger på en 

sammanställning av tidigare undersökningar på anmälningsskyldighetens effekter enligt 

revisorer. Då klienter befinner sig på andra sidan av relationen är det inte givet att 

samma litteratur är överförbar på dem. Vi blir därför tvungna att se mer generellt på 
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vilka underliggande faktorer som kan kopplas till klienters beteende och syn på 

revisionen.  

 

2.2 Replikation 
Då vi vill bredda en tidigare studie gjord ur ett revisorsperspektiv, genom att göra en 

motsvarande undersökning ur ett klientperspektiv, kan vår studie ses som en replikation. 

I så stor utsträckning som möjligt ämnar vi att mäta Larssons (2004) variabler på ett 

liknande sätt för att kunna göra en jämförelse mellan revisorskårens och klienternas syn 

på anmälningsskyldigheten och se vilka effekter detta får på relationen mellan dem. 

 

2.3 Val av teoretiska utgångspunkter 
Vår undersökning tar sin utgångspunkt i teorin kring förväntansgapet. Här beskrivs hur 

ett gap kan uppkomma tillföljd av att skilda förväntningar finns mellan vad intressenter 

och revisorer själva anser ligga i deras roll. Då vi vidare kommer in på en presentation 

av såväl revisors- som klientperspektivet syn på anmälningsskyldigheten kommer olika 

teorier användas beroende på perspektiv. Detta blir en nödvändighet då parterna 

befinner sig på två olika sidor av anmälningsskyldigheten och således påverkas olika av 

den. 

 

2.3.1 Revisorsperspektivet 

Detta avsnitt grundar främst sina resonemang i den tidigare forskning på revisorer av 

Larsson (2004), men även teori kring förtroende vilket vi kopplar till klientrelationen. 

Teorin kring detta hävdar att ett högt förtroende grundar sig i att tillit till den motsatta 

parten. Då klientrelationen anses bygga mycket på just förtroende blir detta av vikt att 

belysa.  Klientrelationen även anses utgöra en grund för revisionsbyråers verksamhet 

och blir därmed av central betydelse. 

 

2.3.2 Klientperspektivet 

Detta avsnitt tar sin utgångspunkt i teori kring kunders köpbeteende och tjänstekvalitet 

samt hur det får inverkan på en långvarig kundrelation. På såvis erhålls en teoretisk 

utgångpunkt i vad som kan tänkas påverka klienternas upplevda revisionskvalitet och 

vad som får påverkan på dess relation till revisorn. Därmed fås en teoretisk helhets 

uppfattning utifrån båda sidor.  Vidare används även teorin i den utsträckning som krävs 

för att beskriva underliggande faktorer så som ålder och utbildning som kan tänkas 
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förklara klienters agerande. Exempel på detta är teori kring förändringsbenägenhet 

vilken hävdar att äldre personer har svårare att ta till sig nya saker och är därför mindre 

förändringsbenägna.  
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3 Teoretisk referensram 
Vi inleder vår teoretiska referensram med att bygga upp en beskrivning av vad revision 

innebär och vem revisorn är och vilken roll denne har. Vidare går vi in på hur skilda 

uppfattningar om denna roll kan leda till ett förväntansgap och hur detta kan komma att 

påverka klientrelationen. Med denna generella bakgrund får läsaren en god förståelse 

för faktorer som kan komma att påverka revisorer och deras klienters kännedom och 

inställning till anmälningsskyldigheten samt effekterna på relationen dem emellan. 

Kapitlet avslutas med två separata presentationer av anmälningsskyldigheten, först 

utifrån ett revisorsperspektiv och slutligen utifrån ett klientperspektiv.  

    
 

 
Modell 1: Relationen mellan revisor och klient - Vad som innefattas i revisorernas uppgift är något som 
revisorerna har sin egen bild av. Deras klienter har även de en uppfattning, vilket ligger till grund för de 
förväntningar de har på revisorer. Om detta inte överensstämmer med revisorernas uppfattning finns 
således ett gap. Uppdagas gapet och klienternas förväntningar inte uppfylls kan detta komma att skada 
deras förtroende för revisorn och leda till en försämrad klientrelation. 
 
3.1 Revision  
För att förstå vilka effekter anmälningsskyldigheten får på relationen mellan revisor och 

klient görs i kommande avsnitt en redogörelse för vad revisionsyrket innebär, revisorns 

roll och vad syftet med själva revisionen är, utifrån yrkesprofessionen. Revisorn ska inta 

en oberoende ställning gentemot det företag som revideras samtidigt som ett moraliskt 

avvägande mellan tystnadsplikten till det reviderade företaget och den lagstadgade 

handlingsplikten vid misstanke om brott måste göras. 
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3.1.1 Revisionsyrket  
Då revisionsyrket är ett av de yrken som tillhör en profession, ställs det krav på att 

revisorer, i dess yrkesroll, ska agera trovärdigt utifrån denna (Warren och Alzola 2009). 

En profession definieras som en yrkesgrupp vars auktoritet och status grundar sig i en 

formell utbildning (Nationalencyklopedin, 2013). Yrkesprofessionen för revisorer är 

därmed den grupp individer som finns till för att ge revisorer vägledning i dess 

yrkesroll. Många olika grupper influerar revisorer, dock blir identifikationen med 

yrkesprofessionen den viktigaste. (Warren och Alzola, 2009) De riktlinjer som 

yrkesprofessionen tar fram förväntas alltså revisorn att följa och det är även hos 

yrkesprofessionen revisorns lojalitet ska ligga. Detta innebär att revisorn i viss mån kan 

göra enskilda tolkningar och avväganden. Utifrån yrkesprofessionens riktlinjer är dock 

dess huvudsakliga uppgift att agera som en kontrollfunktion inom företag och dess 

styrning. Detta genom att oberoende granska dess verksamhet, samtidigt som dess 

intressenter ska förses med relevant och korrekt information. En revisor ska och 

förväntas därför vara oberoende det företag som revideras. Samtidigt ska revisorn inta 

en opartisk ställning och arbeta utifrån de riktlinjer som yrkesprofessionen satt upp. 

(Öhman, 2004) Ju starkare identifikation revisorn känner till yrkesprofessionen, desto 

mer tillförlitligt blir dess oberoende beslutsfattande (Warren och Alzola, 2009). 

 

3.1.2 Revisorns roll och syfte med revisionen 
Revisorer förväntas inte bara visa lojalitet mot yrkesprofessionen utan även gentemot de 

företag som granskas, sin professionella identitet som yrkesutövare samt mot 

revisionsbyrån denne är anställd i. Detta innebär att det är viktigt att revisorn står emot 

eventuella tryck från dess klienter, de uppsatta regelverken eller från andra intressenter.  

De skyldigheter en revisor har är lagstadgade och följer avtal. (Warren och Alzola, 

2009) Under själva revisionen ska revisorn arbeta utifrån väsentlighet och risk, vilket 

innebär att det i granskningen ska läggas fokus på de områden i årsredovisningen där 

risken för västenliga fel anses vara störst. För att veta detta krävs en förståelse för det 

reviderade företagets verksamhet och vilken internkontroll som tillämpas. (FAR, 2004) 

Den granskning en revisor genomför styrs utifrån de krav som ställs utifrån god 

revisionssed (Revisionslag, 1999:1079). Revisorer är omgivna av ett komplext 

regelverk i en självreglerande yrkesprofession (Öhman, 2004) och själva revisionens 

syfte är att säkra att företagets information angående dess ekonomiska situation är 

tillförlitlig. (Öhman, 2007) Från början var som beskrivits i det inledande avsnittet, den 

konventionella uppfattningen gällande revisorers arbete att de skulle upptäcka 
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bedrägerier. Detta utvecklades dock och större vikt lades åt att kontrollera den 

finansiella rapporteringen. (Chandler, Edwards och Anderson, 1993) Denna utveckling 

kan beskrivas av att revisionen och anlitandet av en revisor uppkom i samband med ett 

växande behov av en oberoende parts granskning och kontroll av ett företags 

verksamhet. En viktig deluppgift och funktion i deras arbete ansågs vara att upptäcka 

brott. (Öhman, 2004; Chandler et al, 1993) 

 

Just revisorers brottsförebyggande funktion genom anmälningsskyldigheten, då de 

arbetar utifrån att lagstiftningen följs, kan leda till konflikter med klienten. Det är inte 

alltid helt lätt för revisorn att upprätthålla denna funktion. Då en revisor är så pass 

beroende av sin klient kan det förekomma fall då revisorn ser mellan fingrarna i oron av 

att förlora sin klient. Detta kan leda till att revisorn inte upprättar en korrekt revision 

som i sådant fall kommer att påverkas negativt. Revisorns rollkonflikt, ur ett socialt 

perspektiv, kan alltså skada revisorns oberoende och förmågan att göra en korrekt 

revision. (Koo och Sim, 1997) 

 

3.1.3 Revisorns oberoende 
Det är i Sverige krav på att en revisor ska vara oberoende gentemot det företag som 

revideras (FAR, 2008). Detta regleras huvudsakligen utifrån aktiebolagslagen (ABL 

9:3-6) Inom många professioner ställs det krav på att yrkesutövarna ska vara opartiska, 

inta en oberoende ställning och utefter det ge bedömningar. Detta gäller även i 

yrkesprofessionen för revisorer och enligt Bazerman et al (1997) är det just i 

revisionsyrket som oberoendet blir som viktigast. Revisorns oberoende blir av central 

betydelse i frågan om revisionen uppfyller sin funktion. Detta då revisorer kontinuerligt 

stöter på utmaningar som sätter deras oberoende på spel. (Bazerman, Morgan och 

Loewenstein, 1997) Detta bekräftas även av andra forskare så som Warren och Alzola 

(2009) som i deras studie belyser de svårigheter som finns i revisorns oberoende då 

faktorer som påverkar revisorns uppfattning och vem de arbetar för påverkar deras 

professionalism. Vidare ska revisorn stå emot tryck från dess klienter i fall de tryck som 

uppkommer bryter mot rådande regelverk eller normer, vilka är uppsatta för revisorer 

(Warren och Alzola, 2009). Här faller anmälningsskyldigheten in som en del av det 

rådande reglerverk som finns. Skulle en revisor på grund av tryck från klienten välja att 

avstå från en anmälan har de brustit i sin professionalism, då deras oberoende ställning 

mot klienten fallerat. Som tidigare nämnts ska revisorn granska och säkerställa att den 

information som lämnar företaget är korrekt och tillförlitlig. Misslyckas revisorn med 
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detta, rubbas förtroendet vilket gör att klientens redovisning saknar tillförlitlighet. 

(Bazerman et al, 1997) 

 

Revisionsbyrån är ekonomiskt beroende av sina klienter. Därför kan det tänkas att 

revisorns oberoende hotas, vilket grundar sig i antagandet om revisorn kan tänka sig att 

offra sitt oberoende om de fick behålla sina klienter. De påverkas då i stor utsträckning 

av påtryckningar från klienterna som betalar dem höga arvoden. Detta med 

motiveringen att de förlorar mer på att missta sina klienter än att rubba sitt oberoende. 

(DeFond, Raghunadan och Subramanyam, 2002) Det ligger också en risk i att revisorn 

sätter sig i en sådan situation med sin klient att oberoendet sätts på spel på grund av att 

revisorer utvecklar en personlig relation till klienten. (Seow, 2001) I samband med att 

den personliga relationen byggs upp och stärks mellan parterna under 

revisionsuppdraget skapas förtroende vilket underlättar arbetet (Bennet och Robson, 

1999). 

 

3.1.4 Tystnadsplikt 
Enligt Aktiebolagslagen har en revisor tystnadsplikt vilket innebär att denna inte får 

lämna ut upplysningar om företagets angelägenheter, som kan vara till skada för 

företaget, till någon enskild aktieägare eller annan utomstående (ABL 9:41). 

Anledningen till tystnadsplikten beror på att revisorn ska kunna utföra ett så bra arbete 

som möjligt. Att föra vidare information om de företag som revideras skulle kunna 

medföra att företaget med stor sannolikhet undviker att dela med sig av viktig 

information och på så sätt bidra till en sämre kvalitet på revisionen. (FAR Revision, 

2006) Tystnadsplikten är alltså ett sätt att försäkra klienten om att känslig information 

som de delgett inte sprids vidare (Carrington, 2010). 

 

Det skulle inte vara möjligt för en revisor att sköta sitt arbete om inte tystnadsplikten 

funnits. För att granskningen av ett bolag ska kunna ske på ett korrekt och rättvist sätt 

som möjligt är revisorn i behov av så mycket information som möjligt. Detta hade inte 

varit möjligt om inte tystnadsplikten funnits. (FAR, 2006) Det förekommer vissa 

undantag från tystnadsplikten och i vissa fall har revisorn upplysningsplikt. 

Upplysningsplikten innebär att revisorn är skyldig att svara på frågor under årsstämman, 

dock får det inte vara till skada för företaget. Ytterligare ett undantag tillkom genom 

införandet av lagen om anmälningsskyldigheten. Detta innebar att tystandsplikten 

rubbades av den så kallade handlingsplikten vid brottsmisstankar. (FAR, 2006) 
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3.1.5 Handlingsplikt 
Före lagen om anmälningsskyldighetens införande den 1 januari 1999 fick en revisor, 

som ovan nämnts, inte anmäla vid misstanke om brott på grund av tystnadsplikten. Den 

lagstiftade tystnadsplikten som förhindrade revisorn att uttala sig om upplysningar 

gällande ett bolags intressen, gjorde det omöjligt för revisorer att innan lagstiftningen 

anmäla sina klienter till polis eller åklagare. Tystnadsplikten var då det som sattes 

främst. Om revisorn misstänkte att oegentligheter förekom i ett företag kunde det enbart 

framföras till styrelse eller den verkställande direktören. Detta gjordes genom en 

anmärkning i revisionsberättelsen. Det enda undantaget var vid pågående 

förundersökning. Detta förhållande förändrades i samband med införandet av lagen om 

anmälningsskyldighet. Detta gjorde att revisorerna i motsats från tidigare bestämmelser, 

1975 års aktiebolagslag, nu var skyldiga att rapportera misstanke om brott till polis eller 

åklagare. Dessa regler fördes med mindre korrigeringar över till den nya 

aktiebolagslagen som började tillämpas 1 januari 2006. Regelverket gäller för 

aktiebolag samt bankaktiebolag. (Ekobrottsmyndigheten, 2011) 

 

Idag innebär revisorns handlingsplikt en anmälningsskyldighet vid brottsmisstankar 

riktade åt styrelseledamot eller verkställande direktör. Handlingsplikten gäller brott som 

begås inom ramen för bolagets verksamhet. Den inträder då misstanke uppkommer i 

samband med iakttagelser som gjorts vid revisionen. Vid brottsmisstanke innebär det 

inte för revisorn att granskningen blir mer långdragen, då revisorn inte har skyldighet att 

följa upp brotten. (FAR, 2004) 

 

3.1.6 Sammanfattning  
För att kunna sätta lagen om anmälningsskyldighet i sitt sammanhang är det alltså 

viktigt att förstå syftet med revisionen och ha en inblick i vad revisorsyrket faktiskt 

innebär. Revision handlar om att granska väsentlig information i företag utifrån de lagar 

och regler som finns, där anmälningsskyldigheten är en del av detta. Revisorn arbetar 

utifrån yrkesprofessionen och antas följa dess riktlinjer. Detta innebär att i stora drag att 

revisorn ska agera opartiskt och inta en oberoende ställning mot det reviderade 

företaget. Vidare har revisorerna enligt lag såväl en tystnadsplikt som en handlingsplikt. 

Tystnadsplikten innebär att revisorn inte får lämna ut upplysningar som kan vara till 

skada för klientföretaget. Handlingsplikten innebär att revisorn har en 

anmälningsskyldighet vid brottsmisstankar riktat mot styrelseledamot eller 
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verkställande direktör. Detta innebär i praktiken att handlingsplikten vid 

brottsmisstanke rubbar revisorns tystnadsplikt. 

 

3.2 Förväntansgapet och dess påverkan på klientrelationen 
Den ovan beskrivna förklaringen om vad revisorns roll innefattar baseras på 

yrkesprofessionens förväntningar. Då detta enbart är en grupps uppfattning bör en 

jämförelse med hur uppfattningen hos övriga intressenter i samhället även belysas. Vad 

händer om det förekommer skilda förväntningar mellan revisorernas egen uppfattning 

om deras roll och övriga intressenter uppfattning i samhället? 

 

3.2.1 Skilda uppfattningar leder till ett förväntansgap 
 Som beskrivs i inledningskapitlet har revisorers brottsförebyggande funktion i 

samhället länge varit uppe för diskussion. Åsikter har genom tiden gått isär beroende på 

vem som tillfrågats. Forskning som gjorts har påvisat att revisorer är mer benägna att 

göra saker rätt än att göra rätt saker. De är väldigt måna om att strikt följa de normer 

och regler som finns, eftersom de är rädda att göra fel. De lägger alltså mycket tid på 

saker de själva inte anser har central betydelse, men motiverar detta med att de följer 

praxis. Praxis som de heller inte är särskilt benägna att förändra. Detta tyder på att de är 

mer oroliga över deras egen situation, mer än den situation de parter som de avser att 

skydda befinner sig i. I motsats har det visat sig att intressenters uppfattning om 

revisorers roll snarare handlar om att göra rätt saker. Detta bekräftar det tidigare nämnda 

antagandet om revisorer redan långt bak i tiden ansågs utgöra en brottsförebyggande 

funktion. Trots att detta inte lagstadgades förrän 1999 och fanns alltså inte med i de 

normer och regler revisorer skulle följa. (Öhman et al, 2006). Revisionsyrket har länge 

stött på stora svårigheter i att just förena dessa förväntningar från allmänheten med den 

praktiska tillämpningen av revisionen. Den allmänna förvirring som förekommit 

gällande revisorns roll har funnits i en sådan utsträckning, att det varit svårt för yrket i 

sig att finna en överenskommelse vad gäller det huvudsakliga syftet med revision. 

Denna förvirring har både hjälpts och hämmats av den rättsliga utvecklingen och lett till 

att frågan blivit en av de mest omdiskuterade inom revisionen. (Chandler et al, 1993) 

 

Då skilda förväntningar uppstår benämns detta som ett förväntansgap. Lee et al (2010) 

definierar förväntansgapet som ”skillnaden mellan vad allmänheten förväntar sig av 

revisorn och vad revisorskåren accepterar att revisionsuppgiften är”. (Lee et al, 2010, 

s.8) Sikka, Puxty, Willmottoxh och Cooper (1998) beskriver detta gap som den konflikt 
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som kan uppstå mellan ”de önskvärda antagandena om naturen, praxis och/eller 

resultatet av revisionen” (Sikka et al, 1998, s.302). Detta tar sin grund i att 

uppfattningen kring revisionen i sin natur är förhandlingsbar och därför är föremål för 

en omdefiniering som grundar sig i skilda förväntningar. De antaganden som tidigare 

funnits gällande vad revisionens innebörd handlar om kan därför ifrågasättas och 

modifieras beroende på styrkan i den konkurrerande partens uppfattning och dess 

förväntningar. (Sikka et al, 1998) Frågan är då vad som faller sig inom ramen för 

revisorns uppgift som ett externt granskande organ i ett företag? Beroende på vem 

frågan ställs till kommer svaren med största sannolikhet bli olika. Då en revisor har en 

uppfattning av vad dennes uppgift är samtidigt som dess intressenter, så som deras 

klienter, kan ha en annan, som inte stämmer överens med revisorns, kan skilda 

förväntningar uppstå. Vi kommer fortsättningsvis fokusera specifikt på klientens 

uppfattning, ställt mot revisorns. 

 

3.2.2 Faktorer som kan påverka förväntansgapet 
Revision har som tidigare nämnts kommit att förknippas med saker så som att upptäcka 

bedrägerier, varna för konkurser eller garantera sanningen i finansiella rapporter 

(Larsson, 2004). Dessa antagandet om begreppet revision är dock något som 

yrkesutövarna själva motsäger sig (Sikka et al, 1998). Hur förväntansgapet har uppstått 

kan enligt den forskning som bedrivits inom området skett av olika anledningar. Den 

komplicerande revisionsfunktionen och motstridiga revisionsroller kan vara en av enligt 

anledningarna till att detta gap uppstår. (Lee et al, 2010) Ytterligare faktorer som kan 

ligga bakom gapet är inkompetens alternativt särskilda omständigheter (Sikka et al, 

1998). Även feluppfattningar och missförstånd i vad revisorns granskningsroll faktiskt 

innefattar, i kombination med orimligt höga förväntningar på revisorns uppgift från 

allmänheten, kan skapa detta gap. Dessa faktorer lägger mycket skuld klienters 

okunskap gällande revisorns roll, men gapet kan även uppstå tillföljd av underprestation 

från revisorn själv som väljer att lägga skulden på klientens okunskap istället för att 

själv ta ansvar för sitt handlande. (Lee et al, 2010; Sikka et al, 1998) Vad gäller lagen 

om anmälningsskyldighet skulle en okunskap om lagens utformning och tillämpning 

kunna leda till ett förväntansgap mellan revisorers och klientens inställning till lagen 

som en brottsförebyggande funktion. Om detta gap existerar skulle de det då kunna 

påverka klientrelationen? Utifrån den teori vi beskrivit om förväntansgapet är ett rimligt 

antagande att klienterna har större förväntningar på revisorernas brottsförebyggande 

funktion än vad revisorerna själva har. Frågan är om klienterna fått högre förväntningar 
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till följd av anmälningsskyldighet och att gapet på så vis ökat? Gapet kan vidare tänkas 

påverka klientens förtroende för revisorn, både positivt och negativt. Om klienterna har 

större förväntningar på revisorns uppgift jämfört med vad revisorn själv anser och detta 

inte uppdagas, bör det innebära att klienterna har högre förtroende än befogat för 

revisorn. Likväl om förväntansgapet uppdagas som följd av att ekonomiska 

oegentligheter upptäcks, kan detta innebära att förtroendet skadas. Om en klient blir 

anmäld av sin revisor och inte förväntat sig detta, bör det få en negativ inverkan på 

förtroendet för revisorn.  

 

Problemen som medfört att förväntansgapet får effekter på förtroendet för revisorerna är 

väl uppmärksammat och diskuterat inom forskningen.  Forskare så som Sikka et al 

(1998) hävdar att stor del av kritiken som riktats mot revisorer grundar sig i och är en 

konsekvens av att ett förväntansgap förekommit. I sin tur kan detta skada förtroendet för 

revisorer, vilket ger följdeffekter att även revisionsbranschens rykte kan skadas och i 

slutändan leda till en ineffektiv bolagsstyrning. (Sikka et al, 1998) Ett rimligt antagande 

är då att det blir viktigt att så gott som det går, försöka ta bort eller minska detta gap och 

på så sätt undvika följdeffekter som kan vara till skada för förtroendet och får därmed 

effekter på relationen mellan revisor och klient. Därmed borde revisorerna vara måna 

om att deras klienter är väl informerade om revisorns roll som de själva ser på den. Vad 

gäller lagen om anmälningsskyldigheten bör de således vara motiverade att informera 

klienterna om anmälningsskyldigheten. Detta för att undvika att skilda förväntningar 

uppstår som kan komma att skada förtroendet om detta förväntansgap upptäcks av 

klienterna.  

 

Att på det ovan nämnda sätt arbeta aktivt för att minska gapet förespråkas även inom 

forskningen, frågan är dock om gapet går att eliminera helt? Forskare som Sikka et al 

(1998) är skeptiska till en fullständig eliminering av gapet. De hävdar att de 

förekommer stora svårigheter i att sammanföra en enhetlig uppfattning kring revisorns 

uppgift och ansvar med tanke på att den finansiella rapporteringen berör så pass många 

parter. Att få samtliga intressenters uppfattningar att sammanstråla med revisorernas 

egna uppfattningar ses därför som en komplex process och det kommer förmodligen 

råda fortsatt delade meningar gällande revisorns ansvar deras brottsförebyggande 

funktion. (Sikka et al, 1998) Dock skulle en omdefiniering av revisorns ansvar kunna 

göras för att på så sett bidra till en ökad acceptans och en ökad förståelse hos 
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allmänheten (Lee et al, 2010). Detta borde vara önskvärt från revisorernas sida då det 

skulle leda till en ökad förståelse, både från allmänhetens och klienternas sida. Det 

skulle därmed minska risken för ett i längden skadat förtroende hos dessa, då gapet 

uppdagas. Det tidigare nämnda exemplet om att ett skadat förtroende tillföljd av en 

anmälan, skulle kunna dämpas om klienten haft rimliga förväntningar på revisorn. Detta 

kräver dock att de är insatta i revisorns anmälningsskyldighet och vad det innebar för 

dem.  

 

3.2.3 Sammanfattning  
Det har under lång tid funnits förväntningar om att revision är till för att upptäcka 

bedrägerier, varna för konkurser eller garantera sanningen i finansiella rapporter. Detta 

har lett till att orimligt höga förväntningar från samhället lagts på revisorerna, vilket har 

lett till att ett förväntansgap uppstått.  Om förväntningarna inte uppfylls kan detta 

komma att skada förtroendet för revisorer och revisionsbranschen i stort. Det ligger 

därmed i allas intresse att minska detta gap för att skapa en universell uppfattning från 

såväl allmänheten som revisorerna i deras uppgift. Ett sätt att göra detta vore att 

omdefiniera revisorns ansvar till att bli mer i linje med allmänhetens uppfattning och för 

att på så sett bidra till en ökad acceptans och en ökad förståelse.  

 
3.3 Revisorsperspektivet 
För att få en förståelse för klienternas kännedom och inställning till 

anmälningsskyldigheten och om det påverkar klientrelationen, krävs det att vi ser på 

såväl befintlig teori som gjorda undersökningar inom området. I kommande avsnitt görs 

en redogörelse för revisorers inställning och tolkning av anmälningsskyldigheten samt 

deras uppfattning om påverkan på klientrelationen. 

 

3.3.1 Studier om anmälningsskyldigheten ur revisorers perspektiv 
 År 2004 publicerade Brottförebyggande rådet, en rapport vars syfte var att utvärdera 

den reform lagen om anmälningsskyldighet inneburit. Därmed ses rapporten som en 

utvärdering av anmälningsskyldigheten utifrån revisorernas synvinkel. Rapporten 

baseras på en studie gjord av Bengt Larsson, filosofie Doktorand vid Sociologiska 

institutet vid Göteborgs universitet.  Larsson bygger sin sammanställande studie på två 

typer av undersökningsmetoder. Dels på en kvantitativ postenkätsstudie gjord av 

Larsson själv år 2003. Denna studie bygger på svar från 700 respondenter med ett gott 

urval av variablerna kön, auktorisationsgrad och organisationstillhörighet (se bilaga 1). 
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Som stöd och underlag till sin enkätstudien kompletterade Larsson sin primärdata med 

sekundärdata. Detta i form av en sammanställning av trettiotalet kvalitativa 

intervjuundersökningar. Dessa undersökningar består av 160 intervjuer genomförda 

mellan 1999-2003. (Larsson, 2004) Just på grund av att Larssons rapport syftar till att 

utvärdera anmälningsskyldigheten utifrån revisorers perspektiv, blir den ett bra underlag 

för vår undersökning. Någon sammanställning av liknande omfattning har vi inte funnit 

efter denna, vilket gör att det resultat som presenteras i Larssons rapport för oss blir den 

mest aktuella undersökningen inom området. Även fast senare mindre studier 

genomförts i form av olika kandidat- och magisteruppsatser anser vi att dessa inte har 

lika hög tillförlitlighet som Larssons rapport.  

 

3.3.2 Revisorernas inställning till anmälningsskyldigheten 
I samband med anmälningsskyldighetens införande 1999 riktade flertalet grupper kritik 

av hypotetisk art mot effekterna denna skulle förväntas att få.  Bland de grupper som 

uttryckte sitt missnöje fanns Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) och Svenska 

Revisorsamfundet (SRS). (SOU 1995:44: 293–315; Justitiedepartementet, 1995a; 

Justitiedepartementet, 1997) 

 

Larssons (2004) enkätstudie visade att vid anmälningsskyldighetens införande, var nära 

hälften (47 procent) av revisorerna starkt kritiska till den. År 2003 var en tredjedel (34 

procent) fortfarande starkt kritiska men siffran hade alltså sjunkit något. Den mest 

förklarande variabeln till inställningen visade sig vara antalet klienter revisorn hade. Här 

visade det sig att revisorer med fler klienter (50 eller fler) tenderade att vara mer kritiska 

mot anmälningsskyldigheten än de med färre klienter (50 eller mindre). Ytterligare en 

förklaring till inställningen var vart någonstans revisorn var verksam. Det visade sig att 

revisorer verksamma i storstäder (Stockholm, Göteborg eller Malmö) var mer kritiska 

till anmälningsskyldigheten, än revisorer på mindre orter. Vilken generation revisorn 

tillhörde påverkade även dess inställning till anmälningsskyldigheten. Kritiken ökade i 

takt med åldern, vilket visade sig genom att de mest kritiska var revisorer av den äldre 

generationen (godkända/auktoriserade före år 1985). (Larsson, 2004) 

 

När revisorerna själva fick frågan om anmälningsskyldigheten har en god 

brottsförebyggande funktion gick åsikterna isär. Sammanställningen av 

intervjuundersökningarna visade att flertalet av revisorerna ansåg att 

anmälningsskyldigheten hade en liten brottsförebyggande funktion vilket inte var 
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särskilt förvånande med tanke på den höga kritik som fanns mot 

anmälningsskyldigheten. (Banérson, Lidhed och Malm, 2000; Nilsson och Åström, 

2000) Resultatet från Larssons (2004) enkätstudie visade att en tredjedel ansåg att 

anmälningsskyldigheten utgjorde en viktig del av den brottförebyggande funktionen i 

Sverige. En siffra som kan kännas hög med tanke på den starka kritik som fanns mot 

anmälningsskyldigheten. Larsson förklarar detta med att det kan handla om ett 

”symboliskt värde” på grund av att enbart hälften av dessa ansåg att 

anmälningsskyldigheten hade en god brottsförebyggande funktion. Lika många, det vill 

säga en tredje del, ansåg tvärtom att anmälningsskyldigheten i praktiken var ineffektiv, 

vilket bekräftar kritiken mot denna.  

 

Sammanfattningsvis fanns således stora meningsskiljaktigheter gällande frågan om den 

brottsförebyggande funktionen bland revisorerna. På frågan i Larssons enkätstudie, 

gällande klienternas kännedom om anmälningsskyldigheten, svarade endast fem procent 

att den var god. (Larsson, 2004) Denna siffra stämmer väl överrens med uppfattningen i 

intervjuundersökningarna. Där gjordes en koppling mellan revisorernas inställning till 

den brottförebyggande funktionen och dess åsikt om att klienten hade låg kännedom 

eller helt enkelt inte brydde sig om anmälningsskyldigheten. (Nilsson och Åström, 

2000). Denna koppling bekräftades av enkätstudien, som visade på att revisorer som 

ansåg att anmälningsskyldigheten hade en god brottsförebyggande funktion, även ansåg 

att klienterna hade en god kännedom. (Larsson, 2004) Detta visar på att den 

brottsförebyggande funktionen till viss del kan bero på klienternas kännedom om 

anmälningsskyldigheten.  

 

Intervjuundersökningarna hade funnit sambandet mellan klientföretagets storlek och 

dess kunskap om anmälningsskyldigheten. Uppfattningen bland många av de 

intervjuade revisorerna var att större företag hade en godare kännedom om 

anmälningsskyldigheten. (Banérson, Lidhed och Malm, 2000) Detta samband var något 

som inte kunde bekräftas av Larssons enkätstudie. Förklaringen till detta ansågs vara att 

revisorerna i studien svarat på vad de i allmänhet tror gäller för klienter. De enskilda 

klienternas kännedom har alltså inte varit avgörande. Det framkommer dock skillnader i 

inställningen beroende på vilka revisorer som tillfrågats. Vidare fanns även skillnader i 

inställningen till såväl den brottsförebyggande funktionen som klientens kännedom om 

anmälningsskyldigheten, beroende på vilket grupp av revisorer som frågades. De 
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godkända revisorerna ansåg att den brottsförebyggande funktionen var större än de 

auktoriserade. Denna åsikt var även större bland revisorer verksamma i ”en annan byrå” 

än det fyra största. Detta bekräftas av att revisorer i en annan byrå lämnat in fler 

anmälningar än en vid de fyra stora byråerna. Slutligen visade resultatet på att revisorer 

med mellanstora klienter och med färre klienter (mindre än 50), i större grad ansåg att 

den brottsförebyggande funktionen var god, än de med fler och större klienter. (Larsson, 

2004) 

 

3.3.3 Tolkningssvårigheter - vad innebär ”kan misstänkas”? 
Revisorn ska rapportera om denna misstänker att brott av ekonomisk karaktär har 

begåtts under revisionen (se bilaga 2). Även äldre brott som inte skett under det givna 

räkenskapsåret ska rapporteras in. Den enda gränsen som finns då en revisor inte längre 

behöver vidta åtgärder är då preskriptionstiden gått ut, vilket i det flesta fall är fem år. 

Vid grova brott är preskriptionstiden upp till tio år. (Ekobrottsmyndigheten, 2011) 

Revisorn är inte enligt lag skyldig att löpande granska om brottsmisstanke föreligger i 

ett företag. Det är först då misstanke uppkommer som revisorn är skyldig att vidta 

åtgärder. I en promemoria från Ekobrottsmyndigheten (EBM) ges praktiska 

tillämpningar av lagen och exempel på olika varningssignaler revisorn bör vara 

uppmärksam på ges. Bland annat beskrivs omotiverad stor kontantkassa, knapphändiga 

eller ofullständiga verifikationer och otillfredsställande redovisning som varningar på 

att något inte står rätt till i ett bolag. (EBM, 2011)  

 

Revisorn ska som tidigare nämnts alltså rapportera till åklagare då det kan misstänkas 

att brott begåtts inom ramen för bolagets verksamhet. Vad som menas med kan 

misstänkas hänvisas i förarbetet till lagen, till de regler som gäller för 

konkursförvaltarna och deras anmälningsskyldighet som finns i konkurslagen: 

 

”Om förvaltaren finner att gäldenären kan misstänkas för något brott som avses i 11 

kap.brottsbalken, skall han omedelbart underrätta allmän åklagare om det och ange 

grunden för misstanken.”  

(1987:672) 7:16§. 

 

Som framgår av ovanstående citat, tagit från konkurslagen, saknas en konkret 

beskrivning av innebörden i begreppet kan misstänkas. Då en konkret beskrivning 

saknas, kan detta tänkas leda till ett tolkningsproblem gällande anmälningsskyldigheten. 
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Först en problematik relaterat till svårigheten i att bedömda när revisorn ska anmäla. 

Det kan även uppstå problem i fråga om när klienten förväntar sig att revisorn ska 

anmäla.  Ekobrottsmyndigheten presenterar i sin promemoria den så kallade 

misstanketrappan som brukar användas för att sätta kan misstänkas i förhållande till 

andra nivåer av misstanke. (EBM, 2011) 

Ställt utomrimligt tvivel  
| 

sannolika skäl  
 | 
skälig misstanke  

 | 
kan misstänkas  

anledning anta     

            
               Figur 1: Misstanketrappan  (Ekobrottsmyndigheten, 2011 s. 7) 

 

Figuren sätter begreppet i förhållande till andra nivåer av misstankegrad.  En generell 

beskrivning är att kan misstänkas innebär svaga krav på bevisning. Det krävs dock mer 

än att revisorn antar brott, vilket räcker för att polis eller åklagare ska inleda 

förundersökning. Avläsningen av trappan innebär att revisorn träder in i ett tidigt 

stadium. Någon uppskattning om en eventuell utredning kommer leda till en fällande 

dom behöver revisorn inte göra för att anmäla misstanke om brott. (EBM, 2011) 

Förhållandet till det övriga misstankegraderna beskrivs som följande: 

 

 Anledning anta - kan misstänkas – Den misstankegrad som är svagast i trappan är 

graden kan misstänkas. Här är en svag bevisning tillräcklig men det krävs dock att 

en konkret omständighet talar för att ett brott har begåtts. Motsvarigheten till kan 

misstänkas är att det finns anledning att anta att ett brott begåtts. Det måste här 

finnas kännedom om ett konkret brott. Om det förkommer en anledning till att anta 

att ett brott har begåtts ska det inledas en förundersökning. (RB 23:1 1st) 

 

 Skälig misstanke – Skälig misstanke innebär att det förkommer någon omständighet 

som specifikt pekar på att ett bestämt brott har begåtts. (RB 23:2) 

 

 Sannolika skäl misstänkt – Detta är den starkaste misstankegraden. Vid denna 

misstankegrad ska de föreliggande omständigheterna vid objektiv bedömning leda 

till att misstanken är berättigad. 
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 Ställt utom rimligt tvivel – Tillräckliga skäl till att väcka ett åtal. Sannolika skäl att 

misstänka räcker inte för att väcka åtal. För att en domstol ska kunna meddela en 

fällande dom, ska det vara ställt utom tvivel att ett brott har begåtts. 

 

Vid anmälningsskyldighet införande uppstod ett tolkningsproblem. Lagen saknar 

praktiska beskrivningar av dess tillämpning, vilket gör att det blir svårt för såväl 

revisorer och andra berörda intressenter att veta vilka krav som ställs på dem. (Öhman 

et al, 2006).  Alla individer är olika vilket innebär att vi alla gör subjektiva bedömningar 

av verkligheten, detta gäller även tolkningen av lagstiftningen. Detta trots att 

lagstiftningen i sig ska anses vara lika för alla och tolkas på samma sätt, ändå finns det 

skillnader i tolkningen. (Larsson, 2004) Den vaga beskrivning av vad som enligt 

anmälningsskyldigheten menas med kan misstänkas var något som bekräftades i 

intervjuundersökningar på revisorer. Återkommande i flertalet av intervjuerna var just 

kritik mot tolkningen av begreppet kan misstänkas i lagstiftningen. Revisorerna såg ett 

stort problem i att graden av misstanke, som ska föreligga vid anmälan, inte är 

beskriven i lagtexten. (Jansson och Larsson, 2001)  

 

”Skulle det dyka upp ett fall är ju skrivningen i lagen väldigt konstig, det står redan vid 

misstanke om brott men vad är misstanke och var finns det redovisat i lagstiftningen” 

(Jansson och Larsson, 2001, s. 26). 

 

I många av undersökningarna uppmanades de intervjuade att ge en beskrivning av var 

de ansåg att gränsen för anmälan går. Resultatet visade generellt sätt att revisorer krävde 

en högre grad av misstanke än vad en åklagare eller jurist angivit. Lagstiftningens 

misstankegrad ansågs av flertalet av revisorer vara alldeles för låg. En fråga i 

undersökningen var huruvida en misstankegrad på fem till 20 procent som 

anmälningsskyldigheten förordar var rimligt. En revisor svarade att en så låg 

misstankegrad skulle innebära att tystnadsplikten röjs vilket vore katastrofalt. Detta 

skulle i värsta fall innebära förlorade klienter i onödan och att revisionsbyrån riskerar att 

bli stämda av sina klienter och därmed skada deras eget rykte. (Olin och Svensson, 

2001) En annan revisor beskriver hur anmälan vid en låg misstanke skulle få klienterna 

att uppfatta det som att revisorn rapporterar till åklagaren vid minsta lilla misstanke och 

därmed få ett lägre förtroende för revisorn (Danielsson och Fredriksson, 2001).   

 24 



  
 

 

Utöver att en hög grad av misstanke ansågs krävas innan anmälan gjordes, ansåg även 

några av de intervjuade att tystnadsplikten fortfarande sattes först, oavsett vad 

lagstiftningen sade.  Det framkommer att vissa respondenter ansåg att en avvägning 

måste göras mellan tystnadsplikten och anmälningsskyldigheten. (Olin och Svensson, 

2001) 

 

Det resultat som framkom i sammanställningen av intervjuundersökningarna 

bekräftades i stor mån även i Larssons (2004) enkätstudie. Även här visade resultatet på 

en stor problematik i tolkningen av begreppet kan misstänkas. När revisorerna själva 

fick ange vilken grad av misstanke som skulle föreligga innan anmälan gjordes angav 

hela 80 procent att en misstankegrad på 75 procent krävdes. En tredjedel ville se en 

misstankegrad på hela 95 procent eller högre innan de var villiga att anmäla. Larsson 

hävdar att detta påvisar att revisorer generellt sett har en hög säkerhetströskel och 

därmed kräver en högre misstankegrad än myndighetspersoner och jurister. I en av de 

öppna frågeställningarna framkom att revisorerna hade problem med tolkningen av kan 

misstänkas i den så kallade misstanketrappan (se figur 1). (Larsson, 2004) Där ligger 

kan misstänkas på en nivå på fem till 20 procent, som enligt Ekobrottsmyndigheten 

beskrivs som en låg grad av misstanke. Revisorerna behöver således inte ha bevis nog 

för att saken ska kunna leda till åtal eller fällande dom (EBM, 2011).  

 

Det gick inte utifrån enkätstudien dra kopplingar till att olika typer av revisorer är 

krävde högre eller lägre grad av misstanke. Detta då det inte gick att påvisa några klara 

samband mellan olika variabler och grad av misstanke. Dock ansåg Larsson själv att 

svaret på säkerhetströskeln gav en indikation på vilken inställning revisorn hade till 

anmälningsskyldigheten. En högre säkerhetströskel korrelerar enligt undersökningen 

med en större kritik mot anmälningsskyldigheten. (Larsson, 2004) 

 

3.3.4 Effekter på klientrelationen - skadar det förtroendet?  
För att en god klientrelation ska föreligga krävs det att ett förtroende för revisorn finns 

hos klienten. Jacobsen och Thorsvik (2002) hävdar att förtroende bygger på långvarig 

samverkan, varpå det tar lång tid att bygga upp. Dock kan detta förtroende raseras 

betydligt mycket snabbare än det byggts upp. De menar vidare att det handlar om att lita 

på att den andra parten agerar utifrån de uppsatta normer som kan förknippas med den 

sociala grupp som denne är verksam i. (Jacobsen och Thorsvik, 2002) Förtroende som 
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ett slags riskbeteende bör sannolikt kunna bestämmas av två faktorer, socialt avstånd 

eller kunskapen om motparten. Anonymitet ökar risken i sociala samspel då parter 

saknar information om varandra. (Eckel och Wilson, 2004) 

 

Som beskrevs i problemdiskussionen spelar klienten en betydande roll för 

revisionsbyrån. Relationen till klienten utgör därmed en slags grundpelare för 

revisionsbyråns överlevnad (Ljung och Stetler, 2000). Detta har visat sig i att vissa 

revisorer överväger vilka frågor de väljer att ställa till sina klienter på grund av att de är 

måna om relationen till dessa. (Larsson, 2004) Det är alltså tydligt att klientrelationen 

spelar en avgörande roll i revisorns arbete och att ett starkt behov av en god 

klientrelation föreligger. Revisorn behöver information från klienten för att kunna 

genomföra sin revision. Då klienten besitter en mer specifik information och kunskap 

om dess organisation än vad revisorn själv gör, påvisar även detta vikten av en god 

klientrelation. (Rennie, Kopp och Lemon, 2010) För att kunna uppnå en ändamålsenlig 

revision är det viktigt att revisorn förstår sin klients verksamhet, dess redovisning och 

informationssystem (Bamber och Iyer, 2007). 

 

Kritiken innan införandet av anmälningsskyldigheten, som beskrivs i avsnitt 3.2.1, 

grundade sig till stor del i farhågorna revisorerna hade om att anmälningsskyldigheten 

skulle få negativa effekter på klientrelationen. Revisorns oberoende ställning skulle 

kunna skadas då revisorn skulle uppfattas som en slags myndighetsperson, istället för en 

samarbetspart av klienterna. Alltså skulle revisorerna i klienternas ögon inte längre ses 

som oberoende gentemot staten. På detta vis skulle klientrelationen komma att skadas 

och anmälningsskyldighetens brottsförebyggande syfte inte skulle komma att uppfyllas. 

Detta på grund av att den brottsförebyggande insats revisorerna redan gjorde genom 

rådgivning till klienterna, riskerade att skadas om klientrelationen blev sämre 

(Banérson, Lidhed och Malm, 2000). Dock visade dessa farhågor vara svagt kopplade 

till faktiska förändringar i klientrelationen, utan mer vara hypotetiska effekter på 

relationen. Larssons (2004) enkätundersökning visade på att revisorerna i allmänhet inte 

var särskilt negativa till anmälningsskyldighetens tillkomst och att den inte påverkat 

relationen till sina klienter särskilt mycket. (Larsson, 2004) 
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”Det var allvar i den här diskussionen om lagens tillkomst att vi i princip skulle bli 

statsanställda, en granskande myndighet eller något sådant. Det tror jag inte skulle 

fungera överhuvudtaget. Då skulle relationen mellan företag och revisor bli ungefär 

som företag och skattemyndighet” (Banérson, Lidhed och Malm, 2000, s. 39) 

 

Flertalet av de intervjuade revisorerna trodde att den bakomliggande orsaken till att de 

inte upplever någon påverkan på klientrelationen, helt enkelt beror på att få klienter 

hade kännedom om anmälningsskyldigheten, som beskrivs i avsnitt 3.3.2. Ytterligare en 

anledning anses vara att klienterna inte upplever anmälningsskyldigheten som något 

negativt. Flertalet av de intervjuade revisorerna tror dock att förtroendet hos klienterna 

förmodligen skulle skadas om de var bättre insatta i anmälningsskyldigheten. Intervjuer 

gjorda av Brandt och Bäcker (1999) på revisorer, beskriver att vetskapen 

”förhoppningsvis” inte nått ut till klienterna. (Brandt och Bäcker, 1999) I en 

undersökning av Ingvast och Jansson (1999) förklarar en annan revisor att de inte aktivt 

valt att informera om anmälningsskyldigheten med anledning av att de inte vill att 

förtroendet ska skadas (Ingvast och Jansson, 1999). Denna attityd var något som i 

främst de tidigt gjorda intervjuundersökningarna efter anmälningsskyldighetens 

införande var relativt vanligt. Samma resultat framkom även i Larssons (2004) 

enkätstudie. Även fast få revisorer upplevt faktiska negativa effekter på klientrelationen 

fanns en rädsla för att detta skulle kunna hända. De revisorer som ansåg att det fanns en 

risk för försämrat rykte och förtroende hos klienterna, var även negativt inställda till 

anmälningsskyldigheten. Vidare fanns tre bakgrundsfaktorer som påverkade 

revisorernas uppfattning om anmälningsskyldighetens inverkan på klientrelationen och 

specifikt informationsflödet från klienterna; ortstorlek, klientstorlek samt antal klienter. 

De som instämde om att anmälningsskyldigheten fått negativ påverkan på 

klientrelationen var främst revisorer i storstäder med många och mellanstora klienter. 

(Larsson, 2004) 

 

I intervjuundersökningarna framgick även att revisorerna ansåg att det rent allmänt, 

fanns stora skillnader i olika klienters kunskap kring lagar och regler. En generell 

uppfattning var att ju större organisationer, desto bättre kunskap förelåg. (Nilsson och 

Åström, 2000) Det fanns enligt vissa revisorer ingen anledning till att informera 

klienterna om anmälningsskyldigheten om det inte var aktuellt. Detta motiverades med 

att detta ändå inte skulle leda till en ökad brottförebyggande funktion. De som genomför 
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brottsliga handlingar i en organisation sitter ändå inte som verkställande direktör eller 

styrelseledamot och berörs således inte av lagens omfattning. (Ingvast och Jansson, 

1999) Som tidigare redogjorts ansågs den brottsförebyggande funktionen av flertalet 

revisorer vara låg och att detta främst berodde på att det ansågs finnas stor okunskap hos 

klienterna (Nilsson och Åström, 2000). 

 

Resultatet från Larssons (2004) enkätstudie visade att majoriteten (76 procent) 

informerade sina klienter om anmälningsskyldigheten först då de ansåg det aktuellt. 

Endast sju procent hade som rutin att informera sina klienter om 

anmälningsskyldigheten och dess innebörd för sina klienter. Larsson tolkar detta som att 

revisorerna väljer att informera för att lägga tyngd i sitt anmärkande. Hela 47 procent av 

revisorerna angav att de gjort detta. En siffra som kan tyckas anmärkningsvärt hög, då 

det enbart var 15 procent som ansåg att anmälningsskyldigheten utgjorde en god 

brottsförebyggande funktion. Resultatet visade även att revisorer från de the Big four 

(PwC, Deloitte, Ernst&Young eller KPMG) i lägre grad rutinmässigt informerar om 

anmälningsskyldigheten än övriga byråer.  Dessa byråer tenderar att informera först då 

de anser det vara aktuellt. (Larsson, 2004) 

 

Av de tillfrågade revisorerna var det enbart sex procent, vilket motsvarade 44 revisorer, 

som hade lämnat anmälan mot en klient. Det totala antalet anmälningar uppgick till 57 

stycken. Dock bör denna siffra tolkas med en viss försiktighet då urvalet i enkätstudien 

enbart utgör 17 procent av den totala revisionskåren. En faktor som bör beaktas är att 

detta kan ha varit en känslig fråga, då vissa svarande kan ha känt en olustighet att ange 

om det anmält någon klient. Det gick av resultatet att finna en svag trend i att revisorer 

med fler klienter (mer än 100) oftare anmälde sina klienter än de med färre.  Dessa 

revisorer stod för 14 procent av anmälningarna, jämfört med de revisorer med 50-100 

klienter som stod för fyra procent och de med mindre än 50 klienter på cirka två 

procent. Ytterligare en trend fanns i att revisorer verksamma på en annan byrå än någon 

av the Big four, oftare anmälde sina klienter. (Larsson, 2004) 

 

Utöver kritiken mot att anmälningsskyldigheten skulle kunna påverka klientrelationen 

framkom det i intervjuundersökningarna även en oro över att förväntansgapet skulle 

komma att öka. Detta tillföljd av att samhället nu skulle förvänta sig att revisorerna 

skulle upptäcka fler brott än innan anmälningsskyldighetens införande. Detta hävdade 
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revisorerna var orimliga förväntningar som de inte skulle kunna leva upp till. 

(Banérson, Lidhed och Malm, 2000) Andra intervjuade revisorer motsatte sig denna 

farhåga och hävdade i motsats att det inte skulle bli någon skillnad. Detta då 

intressenterna redan innan anmälningsskyldighetens införande trodde att revisorernas 

uppgift var att upptäcka brott. (Jacobsson, 2001) 

 

3.3.5 Sammanfattning  
Kritiken mot anmälningsskyldigheten var vid dess införande hög. Denna kritik 

grundade sig främst i att anmälningsskyldigheten skulle komma att skada 

klientrelationen och motverka sitt eget syfte, att vara en brottförebyggande funktion i 

samhället. Dock kom denna kritik att mildras allt eftersom. Fyra år efter införandet var 

dock fortfarande 36 procent av revisorerna starkt kritiskt inställda. Att många av 

revisorerna ansåg att anmälningsskyldighetens brottsförebyggande funktion var låg, 

berodde till stor del att de ansåg att klienterna i allmänhet hade en låg kännedom om 

den. Endast fem procent av revisorerna i Larssons (2004) enkätstudie ansåg att 

klienterna kände till anmälningsskyldigheten, vilket bidrog till att den 

brottsförebyggande funktionen blev låg. Vidare framgick det att de flesta av revisorerna 

såg stora tolkningssvårigheter gällande innebörden av begreppet kan misstänkas. 

Resultatet av Larssons (2004) enkätstudie visade att majoriteten av revisorerna krävde 

en säkerhet på hela 75 procent eller högre innan de gjorde en anmälan. Denna siffra är 

betydligt högre än den grad på fem till 20 procents säkerhet lagtexten anger. Detta tyder 

på att revisorerna fortfarande i stor grad sätter tystnadsplikten före handlingsplikten, i 

rädsla för att förlora förtroendet hos klienterna och därmed skada klientrelationen. Dock 

upplevde få revisorer en faktisk påverkan på klientrelationen efter 

anmälningsskyldighetens införande. Även detta ansågs bero på att klienterna i låg 

utsträckning kände till anmälningsskyldigheten. 

 

3.4 Klientperspektiv 
I föregående redogjordes för inställningen och tolkningen av anmälningsskyldigheten 

samt dess påverkan på klientrelationen ur ett revisorsperspektiv.  I kommande avsnitt 

görs en liknande redogörelse utifrån klienternas perspektiv. Då vi inte funnit några 

aktuella studier kring klienternas inställning och tolkning samt vilka effekter det ur ett 

klientperspektiv kan tänkas få på relationen med dess revisor, blir redogörelsen inte lika 

bekräftande gällande den faktiska uppfattningen. Avsnittet kommer därför utgå från 

olika typer av källor. Dels de grundläggande teorier som finns kring kunders 
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köpbeteende och upplevda tjänstekvalitet, dels klienters uppfattning om relationen till 

revisorn och förtroende samt de redan presenterade undersökningar på revisorers åsikter 

om klienternas kännedom och inställning till anmälningsskyldigheten. Detta leder oss 

fram till vår undersökningsmodell med variabler som kan tänkas påverka klientens 

kännedom och inställning, samt vad detta kan få för effekter på klientrelationen. 

 

3.4.1 Klientens kännedom och inställning till anmälningsskyldigheten 
Då vi undersöker klienternas kännedom om anmälningsskyldigheten har vi som avsikt 

att se till den grundläggande kännedomen om anmälningsskyldighetens existens. Vi vill 

även se till kunskapen klienterna besitter om den. Detta gör att vi även är intresserade av 

graden av kännedom. Därför har vi på samma sätt som Larsson (2004) valt att mäta det 

genom klienternas tolkning av innebörden av begreppet kan misstänkas. Klienternas 

inställning till anmälningsskyldigheten undersöker vi genom att se ifall de ställer sig 

positiva eller negativa till den. Även har vi valt att mäta detta på samma sätt som 

Larsson (2004) genom att se till klienternas inställning till den brottsförebyggande 

funktionen.  

 

För att undersöka vilka faktorer som påverkar klienternas inställning till 

anmälningsskyldighetens brottsförebyggande funktion och deras tolkning av begreppet 

kan misstänkas, krävs det att vi först tar reda på om klienterna verkligen har någon 

kännedom om den. Larssons (2004) enkätstudie påvisade ett samband mellan den 

uppfattning revisorer hade gällande klientens kännedom om anmälningsskyldigheten 

och deras inställning till den brottsförebyggande funktionen.  Majoriteten av revisorerna 

ansåg att deras klienter hade en låg kännedom om anmälningsskyldigheten och att detta 

bidrog till att den inte utgjorde någon märkbar brottsförebyggande funktion i samhället. 

(Larsson, 2004) En fråga vi ställer oss är därför om kännedomen verkligen är så låg 

bland klienter? Visar det sig att klienter i allmänhet har en låg kännedom om 

anmälningsskyldigheten, kan detta komma att försvåra undersökningen av deras 

inställning och tolkning av den och vidare vilka effekterna blir på klientrelationen. 

 

Klientens kännedom och inställning till anmälningsskyldigheten borde grunda sig i hur 

de upplever själva revisionen, som den tjänst revisorn levererar. Detta då 

anmälningsskyldigheten är en pålagd uppgift som ingår i tjänsten revision, dessutom går 

den inte att på något sätt välja bort. (ABL 9:42–44) Klienter anses endast ha en 

begränsad insikt i kvaliteten på det arbete som utförs av revisorn, vilket gör det svårt att 
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bedöma det sakligt, skapa sig en uppfattning eller jämföra med andra revisorers arbete 

(Cameran, Gabbioneta, Moizer och Pettinicchio, 2004).  Klientens relation till sin 

revisor och faktorer som kan relateras till denna, borde därför rimligt sett spela en viktig 

roll i hur tjänstekvaliteten som revisorn levererar uppfattas. Detta kan även kopplas till 

teorin kring förtroende som ett riskbeteende, där faktorer som socialt avstånd och 

kunskap om motparten i en relation spelar en viktig roll (Eckel och Wilson, 2004).  Då 

anmälningsskyldigheten är en del av den tjänst som revisorer levererar till klienterna är 

det rimligt att anta samma faktorer skulle kunna påverka klienternas kännedom och 

inställning till denna. 

 

Utöver relationen till revisorn bör det finnas ytterligare faktorer som påverkar klientens 

kännedom och inställning till anmälningsskyldigheten. I Larssons (2004) enkätstudie, 

undersöktes åtta stycken bakgrundsvariabler som kunde tänkas påverka revisorernas 

inställning och tolkning av anmälningsskyldigheten (se bilaga 1). Vissa av dessa 

variabler, som visade sig få betydelse, är möjliga faktorer som även kan påverka 

klientens kännedom och inställning. Dock är det två olika typer av urval som undersöks, 

vilket gör att variablerna i de flesta fall modifieras eller blir en spegelbild av den andra 

sidan av relationen. Larsson (2004) kunde även utgå från revisorernas inställning och 

tolkning och ta kännedomen förgivet, vilket inte vi kan. Larsson (2004) hade variabeln 

generation för att kategorisera in revisorerna utefter när de fick sin yrkestitel, 

auktoriserad/godkänd revisor. På detta sätt fick han en uppfattning om ålder och 

arbetslivserfarenhet. Detta går inte att direkt överföra på den breda grupp som klienter 

innebär, dock blir variabler som ålder, utbildningsnivå och branschtillhörighet istället 

intressanta att undersöka utifrån ett klientperspektiv. På liknande sätt kan en tänkbar 

variabel som kan komma att påverka klienternas inställning och tolkning vara vilken typ 

av revisionsbyrå de har. Detta motsvarar Larssons (2004) bakgrundsvariabel byråtyp. 

Det ska även nämnas att vissa av Larssons (2004) variabler är direkt otänkbara ur ett 

klientperspektiv, samt att variabler som inte varit relevanta ur ett revisorsperspektiv i 

vissa fall bör belysas ur ett klientperspektiv. Exempelvis är Larssons (2004) variabel 

klientantal inte applicerbar i vår undersökning. Nedan följer en härledning av de 

variabler vi genom teori och tidigare forskning anser kunna få en påverkan på 

klienternas kännedom och inställning till anmälningsskyldigheten. 

 

 31 



  
 

3.4.1.1  Ålder 
En tänkbar faktor som kan komma att påverka denna inställning och tolkning av 

anmälningsskyldigheten är klientens ålder. Rimligt sett borde äldre klienter vara mer 

erfarna och ha mer arbetslivserfarenhet. Detta behöver dock inte säga något om deras 

kännedom eller inställning till anmälningsskyldigheten. Frågan är istället om klientens 

ålder påverkar graden av kännedom denna har och vidare hur detta påverkar deras 

inställning och tolkning av anmälningsskyldigheten. Ett antagande är att äldre personer 

är mindre positiva för förändringar och skulle då automatiskt bli mer kritiskt inställda 

till anmälningsskyldigheten. Detta antagande kan styrkas av den stereotypi som 

förekommer gällande att äldre människor är mindre förändringsbenägna och har svårare 

att ta till sig nya saker (Chiu, Chan, Snape och Redman, 2001).  Stämmer detta skulle 

det rimligen innebära att äldre personer som har svårare att ta till sig nya saker därför 

har en lägre kännedom och därmed lägre förståelse för tolkningen av 

anmälningsskyldigheten. Då en korrekt tolkning av anmälningsskyldigheten är att 

revisorer kräver en misstankegrad på 5-20 procent, bör rimligt sett äldre personer med 

högre tolkningssvårigheter därför tro att det krävs en betydligt högre misstankegrad än 

den anmälningsskyldigheten anger. Det skulle även kunna tänkas innebära att äldre 

klienter har en mer negativ inställning till den brottsförebyggande funktionen, på grund 

av att de inte har skaffat sig tillräcklig kännedom om anmälningsskyldigheten och 

därmed anser att syftet inte ger någon verkan i praktiken. Sett utifrån revisorers 

perspektiv visade Larsson (2004) i sin enkätstudie att revisorer av den äldre 

generationen, med en högre auktoriseringsgrad, var mer kritiska till 

anmälningsskyldigheten och ansåg att den brottsförebyggande funktionen var lägre än 

de yngre revisorerna. Dock gjordes ingen koppling mellan kännedomen och åldern. En 

intressant aspekt är därför om detta skulle kunna påvisas ur ett klientperspektiv. Har de 

äldre klienterna större tolkningssvårigheter av begreppet kan misstänkas, till följd av en 

lägre kännedom om anmälningsskyldigheten? Är det även så att äldre klienter ställer sig 

mer kritiska till anmälningsskyldigheten som en brottsförebyggande funktion, på 

samma sätt som har påvisats att äldre revisorer gör? Detta leder oss fram till följande 

hypoteser; 

 

 Hypotes 1a: Ålder är negativt korrelerat med kännedomen om 

anmälningsskyldigheten. 
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 Hypotes 1b: Ålder är negativt korrelerat med inställningen till 

anmälningsskyldigheten.  

 
3.4.1.2 Verksamhetsort 
En annan faktor som skulle kunna tänkas påverka klientens kännedom och inställning 

till anmälningsskyldigheten, är vilken ort denne är verksam i. Är det en större stad, som 

Stockholm, Göteborg, Malmö eller en mindre stad? Brottsförebyggande rådets statistik 

över anmälda ekobrott per 100 000 invånare per län i Sverige år 2012, visade på en stor 

differens mellan de olika länen. Av statistiken framgick det att det förelåg en 

överrepresentation av ekobrott, jämfört med snittet av de anmälda ekobrotten 2012 i 

Stockholms- Västra Götalands- och Skåne län. Exmepelvis låg Stockholms län hela 80 

procent över genomsnittet (se bilaga 3). (Brottsförebyggande rådet, 2013) Att de tre 

förstnämnda länen stod för en så stor andel av ekobrotten är anmärkningsvärt och 

indikerar på att verksamhetsorten inverkar på sannolikheten för att ekobrott ska begås i 

företag. Då de tre största städerna i Sverige (Stockholm, Göteborg och Malmö) ligger i 

dessa län kan det därför tänkas finnas ett samband mellan ortstorlek och antal ekobrott 

som begå. Stämmer detta bör det alltså vara vanligare att brott begås i någon av de tre 

största städerna. Frågan är om det finns något samband mellan statistiken över anmälda 

ekobrott och skillnader i klienters kännedom och inställning till anmälningsskyldigheten 

beroende på vilken ort denna är verksam i?  Är det så att klienter i de tre länen 

Stockholm, Västra Götaland och Skåne har en lägre kännedom? Leder detta i så fall till 

att de inte är medvetna om riskerna de tar då de bryter mot anmälningsskyldigheten? 

Har de till följd av den låga kännedomen även en kritisk inställning till 

anmälningsskyldigheten och därmed inte anser att den har en god brottsförebyggande 

funktion i och med att de tror sig komma undan med brottet?   

 

Verksamhetsorten visade sig i Larssons (2004)  enkätstudie ha påverkan på den syn 

revisorer hade på den brottsförebyggande funktionen. Revisorer, vilka är verksamma i 

storstäder, visade sig vara mer kritiska till anmälningsskyldigheten och ansåg därmed 

att den inte hade någon vidare brottsförebyggande funktion. Detta gör det intressant att 

undersöka om liknande samband finns ur ett klientperspektiv. Då Larssons (2004) 

undersökning även visade på att revisorerna ansåg att det endast var fem procent av 

klienterna som hade god kännedom om anmälningsskyldigheten, blir det intressant att 

undersöka om det kan finnas något samband med klientens verksamhetsort och graden 
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av kännedom. Då ekobrotten är fler i de större städerna, kan det då tänkas att de har en 

lägre kännedom om anmälningsskyldigheten där? Detta leder oss fram till frågan i fall 

klienter som är verksamma i större städer har en lägre kännedom och är mer kritiskt 

inställning till anmälningsskyldigheten än klienter som är verksamma i mindre orter?  

 

 Hypotes 2a: Större verksamhetsort är negativt korrelerat med kännedomen om 

anmälningsskyldigheten. 

 

 Hypotes 2b: Större verksamhetsort är negativt korrelerat med inställningen till 

anmälningsskyldigheten. 

 

3.4.1.3 Storlek på klientföretag 
Som tidigare nämnts borde rimligtvis klientens egen inställning till 

anmälningsskyldigheten i stor grad påverkas av dess kännedom om den. Detta skulle i 

sin tur kunna kopplas till klientens allmänna kunskap om lagar och regler. I Larssons 

(2004) enkätstudie visade det sig, som tidigare nämnts, att revisorers uppfattning var att 

endast fem procent av klienterna hade en god kännedom om anmälningsskyldigheten. 

Vidare påverkade denna låga kunskapsnivå revisorernas inställning till dess 

brottsförebyggande funktion negativt. Revisorerna ansåg att ju större företag desto 

bättre allmän kunskap förelåg. Detta stämmer överens med teori på området, som 

hävdar att komplexiteten i företaget ofta är kopplat till dess storlek. Små företag är 

oftast enkelt uppbyggda i sin struktur och det krävs sällan fördjupade kunskaper inom 

ekonomin för att sköta denna funktion i företaget. (Tabone och Baldacchiono, 2003) Ju 

större ett företag är desto mer komplex är i många fall organisationen. I takt med att 

storlek och komplexiten ökar, ökar även behovet av att lägga över ansvaret för 

ekonomin på en person med bättre kompetens inom området, antingen externt eller 

internt i företaget. (Svanström, 2008)  

 

Frågan är om revisorernas uppfattning om att kunskapen ökar ju större klientföretaget är 

stämmer. Är det så att det i större företag finns en större allmän kunskap om lagar och 

regler i och med att komplexiteten i organisationen, kräver att en eller flera personer 

besitter djupare kunskaper? Kan graden av kunskap därmed påverkas av storleken på 

företaget klienten är verksam i? Är det så, bör större klientföretag ha mindre 

tolkningssvårigheter av anmälningsskyldigheten, då de har en högre kännedom om den. 

 34 



  
 

Larssons (2004) enkätstudie visade även att revisorer verksamma i de fyra största 

byråerna var mer kritiska till anmälningsskyldigheten än de som är verksamma i mindre 

byråer. Förekommer det ett liknande samband hos klienterna? Är klienter verksamma i 

större företag mer kritiska till anmälningsskyldigheten och då specifikt den 

brottsförebyggande funktionen än de klienter som är verksamma i mindre företag? 

Utifrån ovanstående formuleras följande hypoteser; 

 

 Hypotes 3a: Storlek på klientföretag är positivt korrelerat med kännedomen om 

anmälningsskyldigheten 

 

 Hypotes 3b: Storlek på klientföretag är negativt korrelerat med inställningen 

till anmälningsskyldigheten. 

 

3.4.1.4 Utbildningsnivå 
Utöver antagandet om att storleken på klientföretaget kan tänkas få påverkan på den 

allmänna kunskapen om lagar och regler, kan det tänkas att utbildningsnivå får likande 

påverkan. Detta är en generell koppling mellan kunskapen om lagar och regler och beror 

på vilken typ av utbildning individen har. Frågan är om en högre utbildningsnivå 

generellt innebär en högre kunskap om lagar och regler? 

 

Forskare som DiMaggio och Powell (1983) hävdar att individers utbildning, som 

element, har sin grund i den normativa isomorfismen. Detta innebär att individer på ett 

företag med samma utbildning kommer ha likartade åsikter, värderingar och kommer 

göra samma val till följd av att det har samma utbildning och därmed har präglats av 

denna. (DiMaggio och Powell, 1983). Detta styrker antagandet om att typ av utbildning 

skulle kunna påverka klienternas allmänna kunskap om lagar och regler, vilket i sin tur 

kan påverka deras kännedom och inställning till anmälningsskyldigheten.  

 

Det ovan förda resonemanget ger enbart stöd för att individer kan tänkas bli påverkade 

och agera utefter den utbildning de har. Det säger ingenting om att olika nivåer av 

utbildning skulle påverka klienternas kunskap och inställning till 

anmälningsskyldigheten. Forskning på revisorer och dess möjlighet att upptäcka fel i 

hävdar att detta hänger samman med revisorns kompetens. (DeAngelo, 1981; Niemi, 

2004) I Larssons (2004) enkätstudie visade sig revisorns auktoriseringsgrad vara en 
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faktor som påverkade dess inställning till anmälningsskyldigheten och specifikt den 

brottsförebyggande funktionen. Det framgick att godkända revisorer ställde sig mer 

positiva till den brottsförebyggande funktionen än de auktoriserade. Då 

auktoriseringsgrad visar på olika nivå utbildningsnivåer och kompetens, kan det för 

revisorer påvisas ett samband mellan utbildningsnivå och dess inställning till 

anmälningsskyldigheten. Kan en liknande koppling dras ur ett klientperspektiv? Innebär 

en högre utbildning att klienten har en högre kunskap om? Detta antagande vilar på 

Larssons (2004) enkätstudie, vilken visade på att revisorer med lägre utbildning 

(godkända revisorer) var mer positiva till anmälningsskyldigheten. Innebär en högre 

utbildningsnivå hos klienterna även en mer negativ inställning till 

anmälningsskyligheten? Detta leder oss fram till hypoteserna; 

 

 Hypotes 4a: Hög utbildningsnivå är positivt korrelerat med kännedomen om 

anmälningsskyldigheten. 

 

 Hypotes 4b: Hög utbildningsnivå är negativt korrelerat med inställningen till 

anmälningsskyldigheten.  

3.4.1.5 Branschtillhörighet 
Enligt Brottsförebyggande rådet, har det under 2000-talet skett en ökning av ekobrotten 

i svenska företag. Detta förklaras delvis av faktorer så som ökade antal fall av 

svartarbete och oredovisade intäkter. Dessa typer av ekobrott är vanligare i branscher 

med stor kontanthantering. Restaurang-, taxi, bygg- och frisörbranschen anges som 

högriskbranscher. (Brottsförebyggande rådet) Dessa faktorer ger indikationer på att 

branschtillhörighet skulle kunna få en påverkan på klientens kännedom och inställning 

till anmälningsskyldigheten. Ett antagande är att klienter som är verksamma inom 

högriskbranscherna, har en lägre kännedom om anmälningsskyligheten och tar därmed 

större risker då de är omedvetna om de eventuella konsekvenserna av deras handlande. 

En studie gjord av Grey (1998) visar vidare att företag i olika branscher kan ha olika 

uppfattningar och tolkningar om hur en revisor ska agera (Grey, 1998). På så vis skulle 

klientens branschtillhörighet även kunna påverka dess inställning till 

anmälningsskyldigheten och specifikt den brottsförebyggande funktionen. Rimligt sätt 

skulle då klienter inom dessa högriskbranscher ha en mer negativ inställning till 

anmälningsskyldigheten. Då de anser att revisorerna ska lägga sig i så lite som möjligt, 

då det har mer att dölja än klienter i andra typer av branscher, där brottsligheten är lägre. 
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Detta leder oss fram till följande hypoteser; 

 

 Hypotes 5a: Att tillhöra en högriskbransch är negativt korrelerat med 

kännedomen om anmälningsskyldigheten 

 

 Hypotes 5b: Att tillhöra en högriskbransch är negativt korrelerat med 

inställningen till anmälningsskyldigheten 

3.4.1.6 Typ av revisionsbyrå 
Studier gjorda av bland annat Geiger och Rama (2006) och Choi och Zang (2010)  visar 

på att det finns en allmän uppfattning om att revisionskvalitén påverkas av typ av 

revisionsbyrå. Skillnader har främst gått att påvisas mellan the Big four och annan byrå, 

där det länge ansetts att revisionskvaliteten är högre i the Big four. Stämmer detta 

antagande, skulle innebära att det finns ett positiv samband mellan revisionskvaliteten 

och storleken på revisionsbyrå. (Geiger och Rama, 2006; Choi och Zang 2010) I 

praktiken skulle det innebära att det kan förekomma skillnader i den genomförda 

revisionen beroende på om klienten anlitat någon av de fyra största revisionsbyråerna 

eller någon annan byrå. Detta ger en indikation på att vilken typ av revisionsbyrå 

klientföretagen väljer att anlita skulle kunna få en påverkan på såväl kännedom som 

tolkning av anmälningsskyldigheten. Detta på grund av att den, som tidigare nämnts, är 

en lagstagad del av revisionen som den tjänst revisorerna levererar till klienterna. 

Frågan är vad som upplevs om hög revisionskvalitet? 

 

Vad som påverkar en kunds upplevda tjänstekvalitet, är enligt teori svårt att mäta. Enligt 

Cameran et al (2004) svårt för klienter att direkt bedöma kvaliteten i revisionen.  En av 

de viktigaste faktorerna som enligt Parasuraman et al, (1985) är avgörande för kundens 

upplevda tjänstekvalitet, är den personal som levererar tjänsten. Det är 

kommunikationen med revisorn och den bild klienten får av revisionsbyrån som till stor 

del påverkar kundens uppfattning av kvaliteten på tjänsten (Grönroos, 1998).  Ett 

rimligt antagande är därför att revisorns inställning och tolkning av 

anmälningsskyldigheten påverkar klientens. Om revisorns subjektiva bedömning 

gällande vilken grad av misstanke de kräver innan en anmälan görs, informeras till deras 

klienter, kan revisorns tolkning rimligtvis komma att påverka klientens egen tolkning. 

Då innebörden av begreppet kan misstänkas är så pass vagt beskriven i lagtexten kan det 
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vara svårt för klienten att själv bilda sig en uppfattning om vilken misstankegrad om 

krävs för en anmälan. 

 

I Larssons (2004) enkätstudie framgick det att revisorer som var verksamma i en annan 

byrå än en av the Big four, lämnat in fler anmälningar. Detta resultat ansåg Larsson 

skulle tas med en viss försiktighet då det var en känslig fråga, vilket kan ha haft 

påverkan på resultatet. Ett antagande som kan göras är dock att dessa revisorer även har 

en lägre säkerhetströskel än revisorer verksamma i en av the Big four, vilket även var en 

koppling Larsson (2004) drog. Dock kunde han inte finna några konkreta samband 

mellan att olika typer av revisorer kräver högre eller lägre grad av misstanke, utöver att 

fler anmälningar gjorts av revisorer verksamma i annan byrå. Svaret på 

säkerhetströskeln gav endast en indikation på vilken inställning revisorn har till 

anmälningsskyldigheten. En högre säkerhetströskel korrelerar enligt undersökningen 

med en större kritik mot denna. (Larsson, 2004) I och med att lagtexten förespråkar en 

säkerhetströskel på fem till 20 procent, kan ett antagande vara att revisorer vid en annan 

byrå tolkar anmälningsskyldigheten mer korrekt, då de lämnat in fler anmälningar. 

Detta utifrån den höga säkerhetströskel revisorerna enligt Larssons (2004) enkätstudie, 

visade sig ha. Vidare borde det innebära att revisorer från annan byrå ställer sig mer 

positiva till anmälningsskyldighetens brottsförebyggande funktion. 

 

Larssons (2004) enkätstudie gav indikationer på skillnader mellan inställning och 

tolkning beroende på vilken typ av revisionsbyrå. Detta antagande skulle utifrån det 

ovan förda resonemang gällande revisorers påverkan på klienten, innebära att de som 

anlitat någon av the Big four-byråerna, borde ha en längre kännedom och en mer kritisk 

inställning till anmälningsskyldigheten.  Detta revisionsbyråer lämnade in färre 

anmälningar vilket indikerar på en högre säkerhetströskel och en kritisk inställning. 

Detta leder oss fram till följande hypoteser; 

 

 Hypotes 6a: Val av en stor revisionsbyrå är negativt korrelerat med 

kännedomen om anmälningsskyldigheten. 

 

 Hypotes 6b: Val av en stor revisionsbyrå är positivt korrelerat med en kritik 

inställning till anmälningsskyldigheten. 

 

 38 



  
 

3.4.1.7 Förväntningar 
Tjänstekvalitet och kundens utvärdering av denna, avgörs i slutändan av det 

förväntansgap som eventuellt förekommer mellan kundens förväntningar och nivån på 

kvalitén på tjänsten i fråga (Parasuraman et al, 1988). Kundens förväntningar av tjänsten 

har alltså inverkan på hur denne ser på själva kvaliteten på den. En balans mellan 

förväntningar och vad kunden faktiskt får ut av tjänsten måste därför finnas. Kunden 

blir inte nöjd med tjänsten om det utlovas mer kvalitet än vad som kan levereras. 

(Grönroos, 2008) Detta bekräftar även Hua, Kandampullyb och Juwaheerc (2006) som 

menar att en hög tjänstekvalitet leder till att det upplevda värdet ökar, kunden blir 

nöjdare, och uppfattningen av företaget blir mer fördelaktigt utifrån kundens perspektiv 

(Hua et al, 2006). Den tidigare beskrivna teorin kring förväntansgapet hävdar att 

det finns ett gap mellan revisorers och klienters uppfattning om revisorns uppgift. 

Då revisorerna i samband med anmälningsskyldighetens införande påtvingades 

ytterligare en uppgift, skulle det tänkas att förväntningarna på revisorn, som en 

brottsförebyggande funktion, samtidigt ökade orimligt mycket. 

 

Detta bekräftades av intervjuundersökningarna, där det framgick att vissa revisorer såg 

en risk i att förväntansgapet gällande revisorers förmåga att upptäcka brott, skulle öka 

till följd av anmälningsskyldigheten (Banérson, Lidhed och Malm, 2000). I Larssons 

(2004) enkätstudie framgick det dock att revisorerna generellt sätt inte upplever någon 

större påverkan på klientrelationen tillföljd av anmälningsskyldigheten. Detta ansågs 

främst bero på att få klienter hade en faktisk kännedom om anmälningsskyldigheten, 

vilket indikerar på att förväntansgapet inte har förändrats till följd av införandet 

(Larsson, 2004). Frågan är vad den andra parten av relationen tycker, det vill säga 

klienterna?  Leder en högre kännedom till ökade förväntningar? Har 

anmälningsskyldigheten påverkat klienternas förväntningar på revisorn att förebygga 

och upptäcka ekonomiska oegentligheter i företag?  

 

Larssons (2004) enkätstudie visade på att det enbart var ett fåtal revisorer som 

rutinmässigt valde att informera sina klienter om anmälningsskyldigheten. Detta ansågs 

bland annat bero på att det fanns en rädsla för att detta skulle kunna leda till ökade 

förväntningar på revisorn. I slutändan skulle detta också tänkas påverka förtroendet för 

dem. I Larssons (2004) enkätstudie framgick det även att de få klienter som faktiskt 

hade kännedom, även hade en positiv inställning till anmälningsskyldigheten och 
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därmed var påverkan på klientrelationen liten. (Larsson, 2004) Uppfattar klienterna 

detta på samma sätt? Detta skulle i sådant fall betyda att lägre förväntningar innebär en 

låg kännedom om anmälningsskyldigheten och mer negativ inställning till den 

brottsförebyggande funktionen. Detta leder oss fram till följande hypoteser; 

 

 Hypotes 7a: Förväntningarna på revisorn är positivt korrelerat med kännedom 

om anmälningsskyldigheten. 

 

 Hypotes 7b: Förväntningarna på revisorn är positivt korrelerat med 

inställningen till anmälningsskyldigheten. 

3.4.2 Påverkan på klientrelationen – skadar det förtroendet? 
Relationsmarknadsföringen betonar vikten av en långvarig klientrelation (Reinartz och 

Kumar, 2000). Relationer har en central roll i själva utvecklingen av modeller som 

används i tjänstekontext. I samband med att tjänster levereras, uppstår det alltid någon 

form av kundkontakt, vilket leder serviceprocessen till en viktig samverkan mellan kund 

och tjänsteleverantör. (Grönroos, 2008) Denna samverkan kan även kopplas till och blir 

viktig i relationen mellan revisorn och dess klient. Upplever kunden en försämrad 

kvalitet, mindre värde eller en sämre service än förväntat, minskar tilliten till 

tjänsteleverantören, vilket minskar chansen för att kunden stannar kvar hos denne och 

den får således ett lägre förtroende för leverantören. (Grönroos, 2008) Revisionen som 

utförs och den revisionskvalitet som levereras, borde därför påverka klientens 

förväntningar på revisorn och i slutändan även förtroende. Även detta kan kopplas till 

teorin kring förtroende som ett riskbeteende (Eckel och Wilson, 2004). Här innebär det 

att revisorerna löper högre risk att förlora klienternas förtroende och i värsta fall bli av 

med uppdrag, till följd av dålig kvalitet på den utförda revisionen.  

 

Vad är det då som kan tänkas påverka hur en klient upplever en god revisionskvalitet? 

Det kan som nämndes i föregående avsnitt var att det förekommer en viss svårighet i att 

mäta och uppskatta hur kunden upplever kvalitén av tjänster. Detta på grund av att en 

tjänst är abstrakt och heterogen. (Parasuraman et al, 1985) Grönroos (2008) menar att 

det är kundens upplevelse som ligger som utgångspunkt för hur kvaliteten på en tjänst 

uppfattas och att det är just denna uppfattning som är av betydelse i slutändan 

(Grönroos, 2008). I fråga om tjänstekvalitet, jämfört med varukvalitet, är det inte lika 

lätt att mäta, utvärdera eller sätta fingret på vad det är som påverkar. Vid köp av en 
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tjänst är det nämligen inte samma faktorer som påverkar. De som påverkar 

uppfattningen av en tjänst är heller inte lika greppbart. Faktorer så som personal, 

anläggningar eller utrustning spelar därför större roll. (Parasuraman et al, 1985) 

Klientens relation till sin revisor och faktorer som kan relateras till denna blir som 

tidigare beskrivits, blir därför avgörande för hur tjänstekvaliteten uppfattas. Då 

anmälningsskyldigheten är en del av den tjänst som revisorer levererar till klienterna är 

det rimligt att anta att samma faktorer skulle kunna påverka klienternas kännedom och 

inställning till den. 

 

Studier gjorda av Cameran et al (2004) visar att klienter tenderar att förlita sig sociala 

bevis, så som rykte, snarare än att direkt bedöma själva kvaliteten revisionen (Cameran 

et al, 2004). Bilden av företaget är alltså även det en faktor som påverkar kundens 

uppfattning av kvaliteten på tjänsten (Grönroos, 1998) Om kunden från början har en 

positiv uppfattning av företaget, skulle det vara mer troligt att denne har överseende vid 

eventuella misstag som begås. Dock så skulle misstag, om de blir för påtagliga, skada 

bilden av företaget och i sin tur påverka kundens uppfattning av tjänstekvaliteten 

negativt. Detta bekräftades även i Larssons (2004) enkätstudie. Trots att få av de 

tillfrågade revisorerna upplevt negativa effekter på klientrelationen, upplevde de en risk 

för försämrat rykte och förtroende hos klienterna, till följd av att dessa fick större 

kännedom om anmälningsskyldigheten och därmed bildade sig en uppfattning om den. 

(Larsson, 2004) Detta påstående innebär alltså att anmälningsskyldigheten kan komma 

att skada revisionsbyråns rykte och därmed förtroendet hos klienterna. Stämmer detta 

bekräftas teorin om att förtroendet är ett riskbeteende hos klienterna där en ökad 

kännedom om anmälningsskyldigheten leder till att de upplever en försämrad 

revisionskvalitet.  

 

Den hypotetiska risk till försämrat förtroende hos klienterna, tillföljd av ökad kännedom 

som enligt Larsson (2004) fanns hos revisorerna, skulle kunna innebära att de klienter 

som har högre kännedom har fått ett sämre förtroende för revisorn. Frågan blir således 

om en hög kännedom och kritisk inställning till anmälningsskyldigheten innebär ett 

minskat förtroende vilket leder till en försämrad relation till revisorn? Detta leder oss 

fram till följande hypoteser; 
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 Hypotes 8a: Kännedomen till anmälningsskyldigheten är positivt korrelerat 

med förtroendet för revisorn. 

 

 Hypotes 8b: Inställningen till anmälningsskyldigheten är positivt korrelerat 

med förtroendet för revisorn. 

 

3.4.3 Kapitelsammanfattning  
Som nämnts tidigare är revisorer enligt lag skyldiga att anmäla vid misstanke om 

ekonomisk brottslighet i företag. Redan innan lagens införande fanns det förväntningar 

på att revisorers uppgift var att upptäcka ekonomiska oegentligheter. Revisorer, såväl 

som klienter, berörs av denna anmälningsskyldighet och det blir därmed av stort vikt att 

bibehålla en god klientrelation. Tidigare studier har gjorts utifrån ett revisorsperspektiv, 

motsvarande studier ut ett klientperspektiv har ännu inte gjorts. Med utgångspunkt i 

studier gjorda av Larsson (2004) kunde det konstateras att en rad olika faktorer hade 

påverkan revisorernas inställning och tolkning av anmälningsskyldigheten. För att se 

om anmälningsskyldigheten får effekter på klientrelationen skulle det kunna tänkas att 

samma, eller liknande, faktorer även skulle påverka klienternas kännedom och 

inställning till denna anmälningsskyldighet. De skulle även kunna tänkas att helt andra 

faktorer påverkar klienterna än revisorerna då de är två olika typer av parter med olika 

egenskaper som berörs på olika sätt av anmälningsskyldigheten. Detta leder oss fram till 

våra hypoteser och de faktorer vi vill undersöka, vilka framgår i modellen nedan. 
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Modell 2: Lagen om anmälningsskyldighet – Ur ett klientperspektiv 

  

 43 



  
 

 
 
4 Empirisk metod 
I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för vår empiriska undersökning. Vi 

inleder med en beskrivning av vårt val av undersökningsmetod och 

undersökningsdesign. Vidare kommer vi in på vår operationalisering och vi avlutar 

kapitlet med en beskrivning av vår metod för datainsamling, hur vi gjort vårt urval och 

en bortfallsanalys.  

 
4.1 Undersökningsmetod 
För att undersöka klienternas kännedom och inställning till anmälningsskyldigheten 

samt upplevda effekter på relationen med revisorn valde vi att genomföra en 

enkätundersökning. Enkätundersökningar baseras på kvantitativ undersökningsmetod. 

Då vi valt en deduktiv ansats och var i behov av ett stort urval, lämpade sig en 

kvantitativ undersökningsmetod bäst för vår studie. (Bryman och Bell, 2005) 

 

För att uppnå syftet med vår undersökning utformade vi hypoteser som sedan testades 

mot vårt insamlade empiriska material vi erhållit från enkätundersökningen. Denna 

undersökning är gjord på ett urval av företag, klienter. Vår undersökning krävde ett stort 

urval av svenska företag för att den information som erhölls skulle bli användbar, för att 

resultatet skulle bli trovärdigt och vidare för att vi skulle kunna generalisera vårt 

resultat.  Detta var något som krävdes för att kunna ge en bild av den andra parten i 

relationen mellan revisor och klient.  

 

Avvägandet kring undersökningsmetod beror på valet av problemformulering.  En 

kvantitativ metod lämpar sig bra då syftet är att beskriva, förklara och bevisa olika 

samband för att sedan kunna göra en generalisering. Vidare förklarar denna typ av 

metod eventuella orsakssamband som kan finnas, tillskillnad från en kvalitativ metod, 

som bidrar till en mer beskrivande forskning. En kvantitativ undersökningsmetod 

möjliggör att data samlas in på ett enkelt sätt som sedan kan bearbetas i ett dataprogram. 

(Jacobsen, 2002) Varken det stora urvalet eller bearbetningen i ett dataprogram som är 

genomförbar i en kvantitativ metod, är möjlig vid en kvalitativ. Dock skulle ett 

komplement av denna metod kunna ge en djupare förståelse för resultatet som 

framkommer i den kvantitativa undersökningen. Detta komplement var vi dock till följd 

 44 



  
 

av tidbrist tvungna att avstå från och enbart förhålla oss till en kvantitativ 

undersökningsmetod.  

 

4.2 Undersökningsdesign 
För att uppnå vårt syfte ville i så hög grad som möjligt kunna generalisera vårt resultat 

för en hel population. Vi ville undersöka ett så stort urval som möjligt, vilket gjorde att 

undersökningsdesign av typen tvärsnitt blev lämplig. Både Bryman och Bell (2005) och 

Jacobsen (2002) menar att en undersökningsdesign av typen tvärsnitt är fördelaktigt när 

en generalisering till en hel population ska göras. En tvärsnittsdesign lämpar sig även 

bra då vi snabbt och effektivt ville samla in och sammanställa en större mängd data. 

Data samlas in från mer en ett enda fall vid en viss tidpunkt för att generera kvantitativ 

data som rör en eller flera variabler. Vidare analyseras dessa för att se om det finns olika 

variations- eller sambandsmönster. En tydlig svaghet med att tillämpa tvärsnittsdesign 

är att denna typ av undersökningsdesign endast ser till relationer mellan de givna 

variablerna och slår inte fast några samband, då mätningarna endast görs vid en 

tidpunkt. (Bryman och Bell, 2005)  

 

Att vi valde bort andra undersökningsdesigner så som till exempel experimentell design 

eller fallstudier beror på att det blir alldeles för omfattande och det blir svårt att 

generalisera genom dessa typer av undersökningsdesigner (Bryman och Bell, 2005). 

 

4.3 Operationalisering 
För att kunna får svar på våra problemställningar var vi i behov av att testa de hypoteser 

vi tagit fram. En förutsättning för att hypoteserna skulle kunna testas blev därför att 

precisera de teoretiska utgångspunkterna, vilket innebar att vi gjorde om våra begrepp 

till empiriska mätbarheter. Detta benämns operationalisering. (Holme och Solvang, 

1997) För att detta skulle bli möjligt blev vi tvungna att operationalisera vår modell till 

två delmodeller. I den första delmodellen undersökte vi vilka faktorer som skulle kunna 

tänkas påverka klientens kännedom och inställning till anmälningsskyldigheten. För att 

kunna göra dessa två faktorer empiriskt mätbara valde vi att se till två centrala aspekter, 

som även Larsson (2004) belyste i sin enkätstudie kring revisorernas inställning och 

tolkning av anmälningsskyligheten. Detta innebar att kännedomen om 

anmälningsskyldigheten operationaliserades till att mäta klienternas tolkning av 

begreppet kan misstänkas. Vidare mättes inställningen till anmälningsskyldigheten 
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genom klienternas inställning till dess brottsförebyggande funktion. I den andra 

delmodellen undersökte vi om klientens kännedom och inställning till 

anmälningsskyldigheten fick effekter på klientrelationen. För att även göra detta 

empiriskt mätbart, användes aspekten förtroendet klienten hade för sin revisor. Detta då 

teori kring kunders köpbeteende och tjänstekvalitet och Larssons (2004) enkätstudie 

visat att förtroende varit avgörande för relationen mellan revisor och klient.  

 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva hur vi mätte våra beroende variabler i de två 

delmodellerna. Delmodell 1 har två beroende variabler, dels tolkningen av begreppet 

kan misstänkas och dels den brottsförebyggande funktionen. I delmodell 2 blev således 

förtroendet klienten har för sin revisor den beroende variabeln, ställt emot de två 

aspekterna i delmodell 1, vilka här blir oberoende variabler mot förtroendet. Vidare 

beskriver vi även våra oberoende variabler, hur de påverkat våra beroende variabler 

samt kontrollvariabler i de fall de använts.  

 

4.3.1  Beroende variabel 
En beroende variabel kan förklaras som den variabeln vars värde bestäms av den 

oberoende variabelns värde (Jacobsen, 2002). 

  

I vår enkät (se bilaga 4) fick respondenterna ta ställning till en rad olika påståenden 

angående våra beroende variabler, för att vi sedan skulle kunna analysera dessa utifrån 

våra oberoende variabler. Således blev våra beroende variabler olika, beroende på 

delmodell vilket framgår i tabellen nedan 
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Tabell 1. Operationalisering av beroende variablerna. 

 

4.3.2 Oberoende variabler 
Oberoende variabler är de variabler som har en påverkan på de beroende och inverkar 

alltså på värdet av dem (Jacobsen, 2002). Det kan även förekomma samband de 

oberoende variablerna emellan och alltså inte bara med det beroende variablerna 

(Bryman och Bell, 2005). Vi kan enbart undersöka ifall detta samband existerar, vilket 

innebär att vi alltså inte kan undersöka orsak och verkan, det vill säga kausaliteten. 

(Jacobsen, 2002). I vår undersökning är de övriga variablerna utöver de ovan beskrivna 

beroende variablerna, således våra oberoende variabler. Vår problemställning kan brytas 

ner i dessa olika variabler, vilka utgjorde det vi var intresserade av att undersöka. Vi 

ville se om eventuella samband gick att finna mellan dessa variabler, genom tester av 

våra utformade hypoteser.  

 

Nedan följer en redogörelse för hur vi har valt att operationalisera, de i vårt teoriavsnitt 

presenterade oberoende variablerna, för att kunna göra dessa till empiriska mätbarheter. 

Vi kommer att redogöra för vilka enkätfrågor som använts (se bilaga 4), tillsammans 
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med de teoretiska utgångspunkterna för varje variabel. Vi kommer inleda med 

operationalisering av delmodell 1, för att sedan övergå i operationalisering för 

delmodell 2. 

 

4.3.3 Delmodell 1 
Då vi testade våra hypoteser genom de svar vi erhöll i vår enkätundersökning, var vi 

intresserade av att se om det fanns några samband mellan de beroende och oberoende 

variablerna. Vi utformade vår enkät utifrån tanken om att få en så god uppfattning om 

såväl de beroende som oberoende variablerna i vår undersökning. De oberoende 

variablerna i delmodell 1, mättes främst i form av enklare bakgrundsvariabler. Måtten 

på våra beroende variabler samt en av våra oberoende variabler, fick vi genom 

utformningen av frågor och påstående av olika slag. Nedan följer en presentation av de 

frågor och påståenden som i vår enkät utgjorde underlag till delmodell 1. 

 

4.3.3.1 Beroende variabler 
De två beroende variablerna kännedomen och inställningen till anmälningsskyldigheten 

i delmodell 1 mättes genom följande frågor/påståenden i enkäten: 

 

- Kännedomen om anmälningsskyldigheten: Kännedomen om anmälningsskyldigheten 

mättes på två olika sätt. Dels ville vi se till den grundläggande kännedomen 

respondenterna hade till anmälningsskyldighetens existens och dels ville vi även mäta 

graden av kännedom de ansågs sig ha. Detta gjordes genom två frågor och ett 

påstående: 

 

7. Hur säker tror du revisorer måste vara innan de anmäler ekonomiska brott i företag 

till myndigheterna? Denna fråga mätte graden av kännedom genom respondenternas 

tolkning av innebörden av kan misstänkas. Respondenterna fick fritt ange vilken 

procentuell grad de trodde krävdes innan en revisor skulle anmäla vid misstanke om 

brott. Denna fråga ställde även Larsson (2004) till revisorerna. Larsson (2004) frågade i 

sin enkätstudie hur säkra revisorerna skulle vara innan de anmälde en klient. På detta vis 

fick vi åter ett resultat av klienternas grad av kännedom som gick att jämföra med 

revisorernas åsikt om dess kännedom om anmälningsskyldigheten.  
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 14. Jag kände innan denna enkät besvarades till att revisorer enligt lag ska anmäla vid 

misstanke om ekonomisk brottslighet i företag? På denna fråga fick respondenterna två 

svarsalternativ att välja mellan, ja eller nej. Detta gav oss ett konkret mått på den 

grundläggande kännedomen respondenterna ansåg sig ha om anmälningsskyldighetens 

existens. På detta sätt fick vi ett jämförbart resultat att ställa mot revisorernas åsikt om 

klienternas låga kännedom i Larssons (2004) enkätstudie. Vi skulle även kunna jämföra 

resultatet från fråga sju med resultatet från fråga 14. Om resultatet från fråga 14 visade 

på att respondenterna ansåg sig ha en hög grad av kännedom men resultatet från fråga 

sju indikerade på det motsatta skulle det vara intressant för vår analys.  

 

- Inställningen till anmälningsskyldigheten: Med hjälp av denna variabel ville vi få en 

uppfattning om hur klienternas inställning till anmälningsskyldigheten såg ut och 

specifikt hur de ansåg att den fungerar som en brottsförebyggande funktion. Med hjälp 

av de fyra följande påståendena ville vi mäta respondenternas inställning till 

anmälningsskyldigheten som en brottsförebyggande funktion. Detta gjordes genom att 

de i påståendena fick ta ställning hur väl de instämde med dess uppfattning om den 

brottsförebyggande funktionen. I Larssons (2004) enkätstudie visade det sig att ungefär 

en tredjedel av revisorerna själva ansåg att den utgjorde en brottsförebyggande funktion. 

Påståendena 15-18 gav respondenterna möjlighet att oavsett kännedom om 

anmälningsskyldigheten, ta ställning till revisorer som en brottsförebyggande funktion. 

På så vis hoppades vi kunna minska risken för att respondenterna inte skulle kunna 

svara till följd att de inte hade kännedom om anmälningsskyldigheten. Enbart påstående 

19 hade en konkret koppling till anmälningsskyldigheten och krävde att respondenterna 

faktiskt hade en kännedom för att kunna besvara påståendet.  

 

15. Jag har god kunskap om revisorers skyldigheter avseende anmälan av misstänkt 

brottslighet. Detta påstående skulle ge oss ett mått på hur väl respondenterna kände till 

anmälningsskyldighetens syfte i att utgöra en brottsförebyggande funktion. Skulle 

respondenten här ange en låg grad av kunskap, skulle det förmodligen innebära 

konsekvenser i deras svar på påståendena 16-18. Detta genom att de snarare tar ställning 

till revisorers brottsförebyggande funktion i samhället som stort, och inte specifikt 

anmälningsskyldighetens. En låg grad av kunskap skulle därmed alltså kunna få effekter 

på analysen av klienternas inställning till anmälningsskyldigheten som en 

brottsförebyggande funktion. 
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16. Om det inte vore för revision skulle den ekonomiska brottsligheten öka.  

17. Revisorer är lämpande att upptäcka ekonomisk brottslighet i företag. 

18. Revisorer spelar en viktig roll i som brottsförebyggande funktion i samhället. 

Med hjälp av påståendena 16-18 ville vi alltså få en uppfattning om hur väl klienterna 

anser att revisorer utgör en brottsförebyggande funktion. De fick ta ställning till om de 

ansåg att revisorerna utgjorde en vilken del av den brottsförebyggande funktionen och 

även hur lämpade de är för denna uppgift. 

 

19. Lagen om anmälningsskyldighet har en brottsförebyggande funktion. 

För att säkerställa att vi verkligen mätte det vi ville mäta, ställdes slutligen detta 

påstående. Detta gav ett konkret mått på klienternas inställning till 

anmälningsskyldigheten som en brottsförebyggande funktion. 

 
4.3.3.2 Oberoende variabler 
I inledningen av enkäten fick respondenterna på liknande sätt som i Larssons (2004) 

enkätstudie ta ställning till sex stycken grundläggande frågor. Dessa gav svar på sex av 

våra sju oberoende variabler. Den sista av våra oberoende variabler, förväntningar, 

kunde vi inte mäta genom en enkel fråga som de övriga variablerna. Denna togs istället 

fram genom ett mått på sex olika påståenden. Nedan ges en beskrivning av hur vi i 

enkäten mätte våra oberoende variabler och varför det var av intresse att mäta dem. 

 

- a) Bransch jag arbetar i: Genom kunskap om klienternas branschtillhörighet kunde vi 

undersöka om det fanns samband mellan att högriskbranscher (taxi, frisör, restaurang 

och bygg) och en lägre kännedom samt negativ inställning till anmälningsskyldigheten. 

Detta var något som Larsson (2004) inte valt att belysa i sin enkätstudie, men i och med 

att Brottsförebygganderådet angav att det i dessa branscher fanns en större risk för 

ekonomisk brottslighet, ville vi se om detta påverkade kännedom och inställning till 

anmälningsskyldigheten. 

För att få information om vilken bransch respektive respondent var verksam i fick de 15 

stycken olika svarsalternativ. Dessa byggde på Statistiska centralbyråns 

branschindelning, gjord 2007 (Statistiska centralbyrån, 2013). I svarsalternativen fanns 

14 stycken branscher och ett alternativ för annan bransch att välja mellan. På så vis fick 
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vi ett lättare material att analysera än om respondenterna själva fått fylla i sin bransch, 

vilket hade kunnat leda till feltolkningar och kategoriseringar och kunnat få effekter på 

resultatet. 

 

- b) Ålder: Vi ville på grund av att såväl teori som tidigare studier påvisat att ålder får 

effekt på människor, även se ifall detta fick effekt på klienters kännedom och inställning 

till anmälningsskyldigheten. Larsson (2004) använde sig av variabeln generation som en 

bakgrundsvariabel på revisorerna. För att kunna applicera denna ur ett klientperspektiv, 

valde vi istället att mäta deras ålder. Detta var en fråga respondenterna inte fick några 

svarsalternativ till, utan själva fick fylla i. På så vis fick vi ett mer lättanalyserat material 

då vi inte behövde koda om materialet i ett senare skede.  

 

- c) Verksamhetsort: Att verksamhetsort var intressant att undersöka berodde främst på 

att statistiken över antalet anmälda ekobrott i Sverige 2012, visade på en markant 

överrepresentation i de tre län där våra tre största städer Stockholm, Göteborg och 

Malmö ligger. Detta i kombination med att Larsson (2004) även använde 

verksamhetsort som bakgrundsvariabel i sin enkätstudie. Han kunde påvisa en variation 

i antal anmälningar från revisorerna, beroende på vilken ort dessa var verksamma i och 

att detta i sin tur kom att påverka deras inställning till anmälningsskyldigheten. Vi valde 

att ställa frågan på samma sätt som Larsson (2004) för att få ett så jämförbart resultat 

som möjligt. Detta gjorde att respondenterna fick två olika svarsalternativ, där de 

antingen angav om de var verksamma i storstad (Stockholm, Göteborg eller Malmö) 

eller i annan ort.  

 

- d) Antal anställda i företaget: Storlek på klientföretag användes även denna som 

bakgrundsvariabel i Larssons (2004) enkätstudie. Revisorer ansåg att det fanns en större 

kunskap om lagar och regler i de större klientföretagen, vilket gjorde det intressant att se 

ifall detta stämde. Därmed ville vi undersöka ifall det fanns ett samband mellan en ett 

större företag och en högre kännedom. En hög kunskap hos klienterna uppfattandes 

korrelera med en positiv inställning till anmälningsskyldigheten av vissa revisorer i 

Larssons (2004) enkätstudie. Vi ville därför se ifall det fanns ett samband mellan större 

företag och en mer positiv inställning till den brottsförebyggande funktionen. Detta i 

och med att det anses ha en högre allmän kännedom om lagar och regler. För att åter få 

ett jämförbart resultat använde oss av samma typ av mått för att mäta klientföretagets 
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storlek som Larsson (2004). Det innebar att respondenterna själva fick fylla i antal 

anställa på företaget, vilket på samma sätt som ålder, innebar att materialet blev mer 

lättanalyserat. 

 

- e) Utbildningsnivå: Anledningen till att vi ville undersöka ifall utbildningsnivå hade in 

inverkan på klienternas kännedom och inställning, var främst på grund av tidigare 

studier och teori kring anser att utbildning kan påverka en individs värderingar. Larsson 

(2004) kunde även påvisa skillnader i revisorers inställning och tolkning av 

anmälningsskyldigheten beroende på revisorers auktoriseringsgrad. I och med att 

auktoriseringsgrad kan ses som olika nivåer på utbildning hos revisorer var det 

intressant att se om ett liknande samband gick att finna mellan klienternas 

utbildningsnivå och dess kännedom och inställning till anmälningsskyldigheten. På 

denna fråga fick respondenterna fyra olika svarsalternativ på utbildningsnivåer. Vi valde 

att göra en bred kategorisering då klienter består av en bred grupp och därmed rimligtvis 

har många olika typer av utbildningar. De fyra alternativen blev därför grundskole-, 

gymnasie-, högskole-/universitets- eller annan eftergymnasial examen. 

 

- f) Vårt företags revisionsbyrå är: Detta var även en bakgrundsvariabel som Larsson 

(2004) använt sig av, vilket återigen gjorde vår variabel jämförbar med hans. Vi ville se 

ifall typ av revisionsbyrå påverkade klientens kännedom och inställning till 

anmälningsskyldigheten, till följd av att de influeras av revisorn. Vi trodde oss kunna 

finna ett negativt samband mellan val av stor revisionsbyrå och kännedomen samt 

inställningen till anmälningsskyldigheten. Respondenterna fick två olika svarsalternativ 

att välja mellan, antingen angav de att de anlitar en revisionsbyrå av the Big four (PwC, 

Deloitte, Ernst&Young eller KPMG) eller annan revisionsbyrå.  

 

- Förväntningar: Med denna variabel ville vi undersöka om det fanns ett samband 

mellan klientens förväntningar och kännedomen samt inställning till 

anmälningsskyldigheten. Då Larsson (2004) menade att revisorerna såg en risk i att 

klienternas förväntningar skulle öka om de fick högre kännedom och en positiv 

inställning till den brottsförebyggande funktionen. Vi ville därför se om höga 

förväntningar innebar en högre kännedom och en mer positiv inställning till 

anmälningsskyldigheten. Måttet på klienternas förväntningar på revisorn trodde vi oss 

fånga med påståendena 8-13. Respondenterna fick, med hjälp av en femgradig 
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likertskala, ta ställning till påståendena. Dessa utformades utifrån vår teoretiska 

referensram i form av teori och tidigare undersökningar: 

 

8. Jag förväntar mig att revisorer ska upptäcka ekonomisk brottslighet i företag: 

Påståendet skulle ge ett mått på de förväntningar klienterna har på revisorns uppgift att 

upptäcka bedrägerier i företag. Den grundar sig i Larssons (2005a) beskrivning om att 

det långt innan anmälningsskyldighetens införande av många förväntades att revisorn 

skulle upptäcka ekonomisk brottslighet i företag.  

 

9. Revisorer har kompetensen att känna igen ekonomisk brottslighet i företag: Detta 

påstående utgick från den grundläggande uppfattningen klienter hade om revisorers 

förmåga att upptäcka ekonomisk brottslighet. Även detta skulle innebära ett mått på 

klientens förväntningar gällande revisorers förmåga att upptäcka ekobrott. 

 

10. Vår revisor informerar rutinmässigt oss om sin skyldighet att anmäla företaget vid 

misstanke om brott: Detta påstående visade sig i Larssons (2004) enkätstudie påverka 

förväntningarna och vidare förtroendet klienterna hade för revisorn. Informerar 

revisorerna, skulle det enligt vissa revisorer leda till att förväntningar från klienterna 

skulle öka. Detta gjorde att påståendet, utifrån revisorernas egna resonemang, gav en 

indikation på respondenternas förväntningar på revisorn. En respondent som i hög grad 

instämde med påståendet skulle därmed ha högre förväntningar på revisorn.  

 

11. Vår revisor har en stark oberoende ställning gentemot vårt företag: Detta påstående 

mätte förväntningarna respondenterna ansågs ha på revisorns oberoende ställning. 

Påståendet grundar sig i aktiebolagslagens krav på att revisorn ska vara oberoende 

gentemot det reviderade bolaget (ABL 9:3-6). Respondenter som i hög grad instämde 

med påståendet ansågs ha höga förväntningar på revisorns oberoende och därmed på 

revisorn i allmänhet, då oberoende kravet är en grundläggande del av revisorns roll.  

 

12. Vår revisor har en stark oberoende ställning gentemot staten: Detta påstående var 

tänkt att mäta samma sak som påstående elva, fast från motsatt synvinkel. Då 

anmälningsskyldigheten infördes fanns från revisorer en farhåga att det skulle ses som 

lagens förlängda arm och därmed bli en typ av myndighetsperson, i klienternas ögon 

(Banérson, Lidhed och Malm, 2000). Detta gjorde att vissa ansåg att oberoendet skulle 
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komma att skadas.  Därmed blev även detta ett mått på respondenternas förväntningar 

på revisorerna på liknande sätt som påstående elva.  

 

13. Vår revisor skulle inte tveka att anmäla oss om vi begått ekonomiskt brott i vårt 

företag: Detta påstående mätte om respondenterna förväntade sig att deras revisor skulle 

anmäla dem om ekonomiska oegentligheter förekommit på företaget. I de fall 

respondenterna i hög grad instämde med påståendet, gav det ett mått på höga 

förväntningar på revisorerna.  

 

Tabell 2: Operationalisering av delmodell 1. 
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Modell 3: Delmodell 1 - Klientens kännedom och inställning till anmälningsskyldigheten samt vilka 

faktorer som kan tänkas påverka detta. 
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4.3.4 Delmodell 2 
Efter att vi testat våra oberoende variabler mot de två beroende i delmodell 1, ville vi se 

om detta kunde tänkas få någon effekt på klientrelationen.  Detta innebar (som framgår 

av tabell 1) att vi vidare genom delmodell 2, ville undersöka om klientens kännedom 

och inställning till anmälningsskyldigheten påverkade klientrelationen. 

Operationaliserade vi detta, innebar det att vi testade om kännedom och inställning fick 

effekter på klientens förtroende för sin revisor. Detta innebar att kännedomen i form av 

tolkningen av kan misstänkas, samt inställningen till den brottsförebyggande 

funktionen, blev de två oberoende variablerna som testades mot förtroendet. Vidare 

användes tre kontrollvariabler som genom både Larssons (2004) enkätstudie och 

teoretisk utgångspunkt ansetts påverka förtroendet. Dessa var klientens verksamhetsort, 

storlek på klientföretag samt förväntningar. Såväl verksamhetsort som storlek på 

klientföretag visade sig påverka mängden information klienterna gav till revisorn i 

Larssons (2004) enkätstudie. Vi valde variabeln förväntningar då den genom såväl 

Larssons (2004) enkätstudie som teori på området visat sig få en stor inverkan på 

förtroendet, varpå detta blev av intresse att kontrollera. Larsson (2004) fann även en 

ytterligare faktor som påverkade informationsflödet, nämligen antalet klienter revisorn 

hade. Denna variabel var inte applicerbar i vår undersökning och gick därmed inte att 

kontrollera ur ett klientperspektiv. 

 
4.3.4.1 Beroende variabeln 
 
- Effekter på klientrelationen: Vi ville se om anmälningsskyldigheten skulle få effekter 

på relationen mellan klient och revisor. Detta gjorde vi genom aspekten förtroende, då 

det är just förtroendet ligger till grund för en god klientrelation (Jacobsen och Thorsvik, 

2002). Vi ville med hjälp av de fyra följande påståendena mäta klientens förtroende för 

sin revisor. Samtliga påståenden mättes genom likertskala, där respondenterna fick ange 

hur väl de instämde med påståendet. 

 

1. Vi är i mitt företag försiktiga med vilken information vi lämnar ut till vår revisor: 

Med detta påstående ville vi se hur försiktiga respondenterna var i fråga om att lämna ut 

information om företaget till sin revisor. Svarade de högt på detta påstående, innebar det 

en försiktighet i informationsutgivandet och vice versa. Om respondenten var försiktig 

med att lämna information, kunde det antas att de hade ett lägre förtroende för sin 

revisor. 
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2. Vi har en misstro till vår revisor: Med detta påstående ville vi mäta huruvida 

respondenten litade på sin revisor eller inte. Svarade respondenten högre på detta 

påstående, innebar det att en högre misstro förelåg. 

 

3. Vi är oroliga för att vår revisor ska anmäla misstanke om brott i företaget: Med detta 

påstående ville vi ta reda på om respondenterna kände oro för att bli anmälda av sin 

revisor. Kände klienterna en oro för att bli anmäld, gav det en indikation på ett lägre 

förtroende för revisorn. 

 

4. Vi har ett gott intryck av vår revisionsbyrå. Detta påstående skulle mäta klientens 

intryck av sin revisionsbyrå. Hade denna ett gott intryck skulle det rimligtvis även 

innebära ett högre förtroende för revisorn. 

 

5. Vi har förtroende för vår revisor. Detta påstående mäter egentligen samma sak som 

påstående nummer två.  Det vill säga ett konkret mått på respondentens förtroende för 

sin revisor. Dessa frågor gjorde att vi försäkrade oss om att vi mätte det vi verkligen 

ville mäta. 

 

6. Vår revisor skulle aldrig lämna ut information till en tredje part. Detta påstående är 

ett mått på hur väl revisorerna förhåller sig till tystnadsplikten, genom dess benägenhet 

att föra vidare information utanför företaget. Instämde respondenten med detta 

påstående visade det på ett högt förtroende för revisorn.  

 

4.3.4.2 Oberoende variabler 
Då kännedomen och inställningen till anmälningsskyldigheten utgör de två oberoende 

variablerna i delmodell 2, används samma mått på dessa som i delmodell 1. (se tabell 1) 

 

4.3.4.3 Kontrollvariabler 
Då klientrelationen i såväl teori som tidigare studier visat sig påverkats av 

bakgrundsvariablerna verksamhetsort, storlek på klientföretag samt förväntningar, ansåg 

vi det var viktigt att beakta dessa i delmodell 2. Detta för att inte dra felaktiga slutsatser 

kring vilka de faktiska huvudsambanden i vår undersökning var. I vårt fall innebar det 

att vi ville kontrollera att det inte var dessa tre bakgrundsfaktorer som direkt påverkade 

förtroendet oberoende av kännedom och/eller inställning till anmälningsskyldigheten.  

Kontrollvariablerna testas på samma sätt som i delmodell 1. (se tabell 2) 
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                       Modell 4: Delmodell 2 - Effekter på klientrelationen 
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4.4  Genomförande 
 
4.4.1  Urval 
För att kunna göra en generalisering av hela populationen i vårt resultat, gjorde vi ett 

urval på 1000 svenska aktiebolag. Vi valde att använda oss av ett slumpmässigt urval. 

Det krävs att urvalet är slumpmässigt för att slutsatser ska kunna dras på hela 

populationen, samtidigt som ett mått fås på reliabiliteten i slutsatsen. Att vi valt att 

använda oss av ett urval av den totala populationen i Sverige, beror främst på att det 

vore praktiskt omöjligt för oss att undersöka hela populationen.  Ett slumpmässigt urval 

gjorde att vi effektiviserade vår undersökning och vi fick ett mätbart resultat. (Bryman 

och Bell, 2005) 

 

Företagen som ingick i vårt urval hämtade vi från databasen Affärsdata. Affärsdata är en 

databas vilken erbjuder information om företag. (Affärsdata, 2013) Företagsnamnen 

som kommer från Affärsdata gjorde det möjligt för oss att snabbt och effektivt få 

tillgång till ett stort urval av företag. Detta gjorde att vi sparade tid och även andra 

resurser i vår undersökning. (Bryman och Bell, 2005) Från Affärsdata exporterade vi 

vår företagslista, som bestod av alla svenska aktiebolag med mellan 10-400 anställda, 

till Excel. Denna avgränsning gjordes då statistik från Ekonomifakta visade att 99,9 

procent av alla företag i Sverige år 2012 utgjordes av små eller medelstora företag 

(Ekonomifakta, 2013) Enbart 0,1 procent av företagen var storföretag vilket 

klassificerades som företag med 250 anställda eller fler. Då vi i vårt urval ville göra en 

så liten exkludering som möjligt valde vi ett urval på mellan 10-400 anställda. På så vis 

innefattas såväl små och medelstora och den lilla andel stora aktiebolag som alla 

omfattas av anmälningsskyldigheten. Då revisionsplikten avskaffats för de minsta 

aktiebolagen men en omsättning på högst 3 miljoner valde vi att sätta en undre gräns på 

minst 10 anställda (ABL 9:1) och därigenom säkerställa att företaget hade en revisor. På 

så vis hoppades vi minska risken för bortfall tillföljd av att respondenterna inte hade 

revisor.  I Excel använde vi sedan funktionen (=SLUMP) för att generera slumpmässiga 

tal, utan ordningsföljd, vilket gjorde det möjligt för oss att göra vårt slumpmässiga urval 

på 1000 företag. På grund av att Affärsdatas företagsförteckning är upprättad i 

bokstavsordning ansåg vi att vårt urval skulle bli slumpmässigt vilket gjorde det 

representativt för populationen. Från den företagsinformation vi fick i vårt 

slumpmässiga urval, kunde vi sedan via internet och sökmotorn Google söka upp 

företagens hemsidor och där finna deras mailadresser. Vi försökte i så hög utsträckning 
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som möjligt hitta mailadresser till någon med ekonomifunktion inom företaget, hittade 

vi inte detta, nöjde vi oss med företagets info-mail.  

 

4.4.2 Enkät 
Som nämnts tidigare gjorde vårt stora urval att en enkät lämpade sig bäst för vår 

undersökning. Vi utformade vår enkät med hjälp av Google drive’s webbaserade 

enkätprogram. Viktigt att tänka på när en enkät utformas är att ställa klara och tydliga 

frågor som är lätta att besvara. För att försäkra oss om att enkäten var väl utformad 

genomförde vi en pilotstudie där vi testade vår enkät på en testgrupp bestående av fem 

personer. Detta gjordes för att säkerställa att enkäten var formulerad och framställd på 

ett sätt som gjorde att vi kunde bevara våra forskningsfrågor. De fem personer i 

pilotstudien valdes utifrån att vi de ansåg de vara representativa för vårt urval och 

därmed ge oss en bra indikation på responsen på vår enkät. I och med att vi i så stor 

utsträckning som möjligt ville få ut enkäten till någon med en ekonomifunktion i 

företagen, bestod dessa fem personer av individer med ekonomiansvar inom olika 

företag. Responsen av denna pilotstudie blev bra och enbart ett antal mindre 

korrigeringar i formuleringen av vissa av påståendena i enkäten gjordes.  

 

För att minska bortfallet, som tyvärr kan vara stort vid enkäter, utformade vi ett 

introduktionsbrev (se bilaga 4).  Detta blev inledningen till vår enkät, där vi förklarade 

syftet med vår undersökning, varför vi valt att utföra den och varför den är viktig.  

 

Elektroniska enkäter som respondenterna själva får fylla i och besvara, är enkelt att 

skicka ut till ett stort antal på samma gång, i ett enda tillfälle. Det är lättare att anpassa 

enkäter utifrån respondenternas behov, då de besvaras vid möjlighet och när det finns 

tid för det. Vi ville minska bortfallet genom att utforma enkäten på ett så enkelt sätt som 

möjligt. Detta innebar att 22 av de 25 frågor och påståenden i enkäten bestod av givna 

svarsalternativ (se bilaga 4). Detta gjordes i syfte att få upp svarsfrekvensen då enkäten 

inte skulle ta mer än 5 minuter att besvara. Undersökningen löpte då heller inte risken 

att drabbas av att intervjuade formulerar svar på olika sätt, vilket gjorde att vi fick ett 

mer lättanalyserat material då svaren blev standardiserade. Ytterligare en fördel med 

enkätstudier av detta slag, är att respondenterna inte blir påverkade av oss då vi inte 

direkt ställer frågorna till dem. Därmed undviks intervjueffekten som kan uppstå vid 

intervjuundersökningar. Nackdelar med enkätstudier är som tidigare beskrivits att 

svarsfrekvensen riskerar att bli låg men även att det är svårt att kontrollera hur 
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sanningsenliga svaren är. (Bryman och Bell, 2005) För att minska denna risk gavs även 

möjligheten att kontakta oss vid eventuella frågor. 

 

När vi sammanställt vår enkät infogade vi våra mailadresser från de företag som ingick i 

vårt urval och som vi tidigare tagit fram. Nästa steg blev att skicka ut enkäten med 

tillhörande introduktionsbrev. Enkätprogrammet vi använde oss av gjorde det möjligt att 

kontinuerligt se antalet respondenter. Under första dygnet var det en tydligt ökande 

svarsfrekvens som sedan avtog efter ett par dagar. Vi fick i vårt första utskick svar från 

cirka 50 respondenter. En vecka efter första utskicket skickade vi ut enkäten igen och 

skrev att det var en påminnelse. Det är vid enkätundersökningar viktigt att tänka på att 

enkäterna inte kommer tillbaka lika fort som de skickats ut. Detta kan ta upp till ett par 

veckor och det är en god idé att skicka ut en påminnelse. (Bryman och Bell, 2005) Detta 

gjorde att vi efter påminnelsen kunde se en uppgång i svarsfrekvensen och därmed få en 

högre frekvens. Efter påminnelsen erhöll vi de resterande 52 svaren och när vi avslutade 

enkätunderökningen efter 14 dagar, gav det oss en svarsfrekvens på 102, det vill säga 

cirka 10 procent. 

 

4.4.3 Forskningsetiska överväganden 
Vår undersökning och då det tillhörande forskningsarbetet har genom hela arbetets gång 

genomsyrats med hänsyn till forskningsetiska överväganden.  Patel och Davidson 

(2011)  framhäver fyra viktiga etikregler som har satts upp av vetenskapsrådet. 

Vetenskapsrådet är en svensk myndighet som ansvarar för just de etiska krav som ställs 

på forskningen. (Patel och Davidson, 2011) 

 

Det är viktigt att forskaren informerar om syftet med forskningen samt vilka som berörs 

av den, detta benämns informationskravet.  Vidare har de som deltar i undersökningen 

rätt att själva avgöra dess medverkan, detta kallas för samtyckeskravet. De uppgifter 

personer som medverkar i undersökningen lämnar ska hanteras med sekretess så att 

obehöriga inte får tillgång till dessa, vilket kallas konfidentialitetskravet. Det sista 

kravet kallas nyttjandekravet och innebär att de uppgifter, vilka samlats in gällande 

enskilda individer endast ska användas till forskningsändamål. 

 

Samtliga av dessa krav har vi tagit i beaktning under vår undersökning och vi har på 

bästa möjliga sätt försökt att uppfylla dessa. Vi har tydligt informerat om syftet med vår 

studie i vår enkätundersökning och förklarat för våra respondenter att deras svar 
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kommer att behandlas med anonymitet. Det var helt och hållet upp till våra tillfrågade 

respondenter att avgöra i vilken utsträckning de velat deltaga. 

 

4.4.4  Datasammanställning 
Våra enkätsvar presenterades i Excel-format i vårt enkätprogram Google drive, vilket 

gjorde det smidigt för oss att exportera in materialet i statistikprogrammet SPSS. En stor 

del av vårt insamlade material var redan färdigkodat genom Google Drive. Detta gällde 

våra påståenden som var besvarade med likterskalor, vilka var kodade 1-5 eftersom de 

hade fem svarsalternativ. De frågor som hade två svarsalternativ kodade vi om till 0 

eller 1. Detta gällde verksamhetsort, typ av revisionsbyrå och branschtillhörighet. De 

frågorna med flera svarsalternativ kodade vi om till en siffra per svarsalternativ och 

detta gällde utbildningsnivå, som kodades 0-3. Vi blev dessutom tvungna att omvända 

kodningen på tre av våra påståenden gällande förtroendet då de var ställda på ett motsatt 

sett jämfört med resterande påståenden av mått på samma variabel. De påståenden vi 

fick omvända kodningen på var ”vi är i mitt företag försiktiga med vilken information 

vi lämnar ut till vår revisor”, ”vi har en misstro till vår revisor” och ”vår revisor skulle 

aldrig lämna ut information till en tredje part”. Vi var nu redo för att genomföra testerna 

i SPSS. 

 

4.4.5  Bortfallsanalys 
Enligt Jacobsen (2002) kan en studie drabbas av bortfall i fyra olika stadier. Vår studie 

tenderade att drabbas av bortfall i tre stadier. Vårt första bortfall uppkom då vi gjorde 

vårt slummässiga urval av företag, då det för oss var en omöjlighet att undersöka hela 

populationen. Vårt totala bortfall här blev 34 415 företag (34 415-1000). Det andra 

stadiet av bortfall i vår studie uppkom då våra tänkta respondenter inte fanns 

tillgängliga, när vi skulle hitta deras mailadresser. Ett antal av företagen i vårt urval 

hade inga hemsidor, vilket gjorde vi inte fick tillgång till deras mailadresser. Detta ledde 

till att vi fick utesluta dessa företag. Av vårt totala urval föll 203 företag bort på grund 

av att de inte hade några hemsidor och att vi därför inte fick tillgång till deras 

mailadresser. 

Det tredje bortfallet uppstod genom att respondenterna inte besvarade enkäten. Av de 

797 (1000-203) företag vi skickade ut vår enkät till svarade 102 företag. Det tillkom 

sedan även ett litet bortfall då vissa av respondenterna inte besvarat enkäten fullständigt. 

Vi tog bort de enkätsvar som innehöll färre än fyra bevarade frågor. Detta gjorde vi för 

att vi ansåg att de skulle påverka vårt resultat för mycket om vi hade dem kvar. Med 
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detta sagt fick vi in mellan 75-90 användbara enkätsvar vilket gjorde att vi hamnade på 

en svarsfrekvens på cirka 10 procent. 
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5  Empirisk analys 
I vår empiriska analys presenterar vi vårt empiriska material utifrån vår 

enkätundersökning.  Den empiriska analysen baseras på de tester som vi genomfört i 

SPSS, samt de analyser vi gjort utifrån testerna. Vi börjar med att redogöra för 

inledande analyser, vilket var en förutsättning för de resterande analyserna vi 

genomförde. Därefter presenterar vi våra övergripande resultat för att sedan 

presentera de enskilda faktorerna för sig utifrån våra genomförda tester. Kapitlet 

avslutas med en tolkning och analys över vår undersöknings resultat. 

 
5.1  Inledande analys 
Då vår utskickade enkät ligger till grund för vår empiri blev det för vår undersökning 

viktigt att säkerställa reliabiliteten i enkäten. Vår enkät bestod till största del av frågor 

och påståenden som skulle hjälpa oss att mäta våra beroende och oberoende variabler, 

blev det första steget därför att se till hur de olika frågorna och påståendena mätte 

aspekter av samma underliggande faktor. Detta gjorde vi använde oss av faktoranalys 

och Cronbachs alpha. Genom dessa tester kunde vi skapa endimensionella mått på våra 

faktorer. Detta blev nödvändigt för att vi skulle kunna fortsätta genomföra resterande 

tester i SPSS. 

 

5.1.1  Faktoranalys 
På grund av att vår enkät, som ovan nämnts, till största del bestod av frågor och 

påståenden som skulle mäta våra beroende och en av våra oberoende variabler, ville vi 

identifiera om det mått vi genom dessa faktiskt mätte det vi avsett dem att mäta. Med 

andra ord ville vi se ifall det fanns olika mönster i de svar vi fick in. Genom att göra en 

faktoranalys kunde vi hitta likheter i vårt insamlade datamaterial, vilket gjorde det mer 

hanterbart och för att vi sedan skulle kunna gruppera våra påståenden utifrån olika 

faktorer till sammansatta variabler. För att det skulle vara möjligt tog vi bort de 

påståenden som inte laddade med faktorn i tillräckligt hög utsträckning. Detta gjorde att 

vi kunde få en indikation på vilka av frågorna och påståendena i enkäten som mätte 

kännedomen, inställningen, förväntningarna samt förtroendet, vilka var de fyra 

variablerna som mättes genom mer än en fråga eller påstående. Den roterade 

faktorlösningen indikerade på att fyra olika faktorer fanns. Resultatet visade på att 

flertalet av de frågorna eller påståendena mätte samma underliggande faktor som vi 

avsåg dem mäta. Dock visade sig vissa laddade på någon annan faktor än vad vi tänkt 

och vissa även laddade på fler en faktor.   
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Då vi valt att mäta kännedomen genom dels den grundläggande vetskapen om 

anmälningsskyldighetens existens och dels genom grad av kännedom, genom två 

enskilda mått, gick således inte dessa att ta med i faktoranalysen. Detta innebar att fråga 

sju (Hur säker tror du revisorer måste vara innan de anmäler ekonomiska brott i företag 

till myndigheterna?) och påstående 14 (Jag kände innan denna enkät besvarades till att 

revisorer enligt lag ska anmäla vid misstanke om ekonomisk brottslighet i företag?) inte 

togs med i faktoranalysen.  

 

 

 

 
           

Tabell 3: Faktoranalys: Av tabellen framgår resultatet av vår roterade faktorlösning vilket visade 

vilka frågor/påstående som gav utslag på respektive olika faktorer.  
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Faktor ett visade utslaget på inställningen till anmälningsskyldigheten. Detta då 

frågorna/påståendena åtta, 16-19 fångade den brottsförebyggande funktionen, vilket var 

tre av fyra av de tänkta måtten. Här visade sig alltså påstående åtta, (Jag förväntar mig 

att revisorer ska upptäcka ekonomisk brottslighet i företag) mäta inställningen istället 

för förväntningarna på revisorn som vi avsett. Påstående 15 (Jag har god kännedom om 

revisorers skyldigheter avseende anmälan om misstänkt brottslighet), som vi tänkt som 

ett mått på inställningen, visade sig inte mäta detta utan istället vara ett mått på 

förväntningarna. Vidare fångades även påstående nio (Revisorer har kompetensen att 

känna igen ekonomisk brottslighet i företag) av såväl förtroende som inställningen, 

vilket bör beaktas.  

 

Faktor tre fångade måtten för förväntningarna där tre av fem av de tänkta måtten gav 

utslag på denna faktor. Förväntningarna visade sig totalt fångas av påståendena tio-13 

samt 15. Som ovan beskrivits trodde vi oss även kunna mäta förväntningarna genom 

påstående åtta och nio, vilket istället visade sig mäta inställningen. Påstående 15 var 

även ett mått på förväntningarna, snarare än inställningen. Här bör även beaktas att 

påstående tio även fångades av faktorn två, förtroende.  

 

Slutligen visade sig som framgår av tabellen, att förtroendet fångas av de två separata 

faktorerna två och fyra. Detta är en följd av att tre av påståendena var avsedda att mäta 

förtroende och tre fånga misstro. För att sedan få ett gemensamt mått på förtroendet 

vändes svaren på misstron till att vara på samma skala som förtroendet. Påstående vi 

avsett mäta förtroende var 1-6, detta visade sig stämma väl överrens med utslaget. Dock 

gav påstående tre även utslag på förväntningarna, vilket på samma sätt som påstående 

nio och tio bör beaktas i kommande tester. Resultatet av den roterade faktorlösningen 

tog vi sedan med oss då vi fortsatte med våra Cronbachs alpha tester. 

 

5.1.2  Cronbachs alpha 
Cronbachs alpha användes för att vi skulle få ett reliabelt mått på våra faktorer. Detta 

genom att se hur likartade våra påståenden från enkäten var om de slogs samman som 

en grupp. Cronbachs alpha antar ett värde mellan noll och ett. Värdet ett innebär en 

stark samvariation mellan påståendena i varje faktor. Den interna reliabiliteten är hög 

mellan påståendena om Cronbachs alpha värdet är högt. Vi testade samtliga av våra 

påståenden vilka fångade respektive faktor och fick fram ett Cronbachs alpha värde. För 

att ett sådant värde ska anses som godkänt ska det helst överstiga värdet 0,7. (Djurfeldt 
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och Barmark, 2009) De som hade ett värde som var högre än 0,7 påvisade alltså att de 

var närbesläktade. 

 
Tabell 4: Cronbachs alpha. Av tabellen framgår vilka påståenden som tillsammans bildar våra hopsatta 

variabler. Påståendena markerade med * är de vi tog bort, då de sänkte Cronbachs alpha värdet. De 

påståenden som är markerade med ** är enskilda mått och bildar alltså en egen faktor, vilket innebar att 

vi inte kunde göra en faktoranalys eller mäta Cronbachs alpha på dessa. 

 

I tabell 4 går det att utläsa vilka av våra påståenden vi valde ut genom Cronbachs alpha 

och vilka som tillsammans bildade våra hopsatta variabler. De påståenden som är 

markerade med * är de påstående vi tog bort, då de sänkte Cronbachs alpha värdet. 

Påstående markerade med **, är enskilda mått som bildar en egen faktor vilket gjorde 

att vi inte kunde göra en faktoranalys eller mäta Cronbachs alpha på dessa. Den 

brottsförebyggande funktionen visade sig i faktoranalysen finna att påståendena 16-19 

samt åtta och nio mätte denna variabel. Dock gav fråga nio även utslag på måttet för 

förtroendet (se tabell 3). Detta gjorde att vi genomförde två olika tester i Cronbachs 

alpha, en med fråga nio och en utan. Resultatet visade att Cronbachs alpha i och för sig 

blev marginellt högre 0,826 med påstående nio, jämfört med 0,816 utan. I och med att 
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påståendet laddade på två faktorer och alltså inte påverkade Cronbachs alphat nämnvärt, 

valde vi att ta bort detta påstående. Samma gällde för påstående tre där utslag i 

faktoranalys visades på att påståendet mätte såväl förväntningar som förtroende (se 

tabell 3). Påstående tre och även ett visade sig vidare påverka Cronbachs alpha negativt 

där vi med dessa två påstående fick ett alpha på 0,67 jämfört med utan dessa där alphat 

då blev 0,733. Detta summerat gjorde att vi valde att ta bort påstående ett och tre från 

faktor för förtroende.  

 

De påståenden som gav högst utslag på Cronbachs alpha-värdet tillsammans inom varje 

faktor slog vi samman med hjälp av funktionen compute variable i SPSS. Dessa 

skapades som medelvärden av påståendena. Vi säkerställde sedan att faktoranalysens 

sammanslagning av påståenden var riktiga genom att vi dubbelkollade och genomförde 

Cronbachs-alpha testet en gång till. Testet visade att påståendena stämde överens med 

det faktoranalysen påvisade.  

 

När vi genomfört vår faktoranalys och använt oss av Cronbachs alpha bildade vi 

hopsatta variabler av de frågor och påståenden, vilka tillsammans påvisade det högsta 

Cronbachs alpha värdet och som samtidigt grupperats ihop av faktoranalysen. 

(Ejlertsson, 2005) Vi plockade bort de påståenden som inte förklarade faktorn i så hög 

utsträckning. 
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5.2 Inledande översikt 
 
5.2.1  Klienternas kännedom och inställning till anmälningsskyldigheten - 
Delmodell 1 
Studien av Larsson (2004) visade att enbart fem procent av revisorerna ansåg att 

klienterna hade god kännedom om anmälningsskyldigheten. Detta var något som 

klienterna, när de själva fick frågan, inte verkade hålla med om. Hela 79 respondenter 

av de totalt 90 angav att de innan de besvarade vår enkät kände till att 

anmälningsskyldigheten existerade. Detta svar gav en indikation på att revisorerna haft 

en feluppfattning i sina klienters kännedom om lagen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Diagram 1: Kännedomen om anmälningsskyldigheten 

 

 När vi sedan analyserade resultatet av klienternas tolkning av anmälningsskyldigheten 

som ett mått på kännedomen, visade det sig dock att den faktiska kännedomen var 

relativt låg. Då respondenterna angav vilken misstankegrad som de trodde lagen krävde 

innan anmälan skulle göras av revisorn, angav hela 37 av 98 klienter att de trodde att en 

100 procentig säkerhet krävdes. Enbart tre respondenter angav en procentsats som 

hamnade inom lagens angivna misstankegrad på fem till 20 procent. Resultatet visar 

därmed att klienterna anser sig ha det en kännedom av anmälningsskyldighetens 

existens, men att kännedomen om den faktiska innebörden är relativt låg. Resultatet på 
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misstankegraden styrker därmed resultatet i Larssons enkätstudie (2004), där 

revisorerna ansåg att en låg kännedom fanns hos klienterna.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2: Tolkning av kan misstänkas 

 

Resultatet som rörde inställningen till anmälningsskyldigheten visade att nära hälften av 

klienterna var positivt inställda. Resultatet visade på medianen 4,0, på en femgradig 

skala, vilket innebar att majoriteten instämde till att anmälningsskyldigheten utgör en 

viktig del i den brottsförebyggande funktionen i samhället.  Dock kan detta resultat 

ifrågasättas om det verkligen mäter klienternas inställning till specifikt 

anmälningsskyldighetens brottsförebyggande funktion. I och med att resultatet av 

kännedomen visade på att klienterna har en låg insikt i anmälningsskyldighetens 

innebörd, bör det haft svårt att ta ställning till dess brottsförebyggande funktionen. Det 

framstår som mer rimligt att respondenterna snarare svarat på inställningen de har till 

revisorers brottsförebyggande funktion i samhället som stort och inte specifikt 

anmälningsskyldighetens.  
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Diagram 3: Inställning till anmälningsskyldigheten - brottsförebyggande funktionen 

 
5.2.2  Påverkan på klientrelationen – skadar det förtroendet? – Delmodell 2 
Som framgår av diagram 4 nedan visar resultatet att respondenternas förtroende för sin 

revisor var högt. Detta genom en median på 4,6, på en femgradig skala, samt att 71 av 

de totalt 85 respondenterna som svarade på påståendena gällande förtroendet för 

revisorn, angav svar på 4-5 på skalan. Alltså instämde det i hög utsträckning med 

påståendena, vilket innebar ett högt förtroende. Detta resultat kan ses som en första 

indikation på anmälningsskyldighetens effekter på klientrelationen. Att så många av 

respondenterna angav ett så pass högt förtroende, kan tyda på att 

anmälningsskyldigheten inte fått någon nämnvärd inverkan på klienternas förtroende för 

revisorn och därmed inte påverkat klientrelationen negativt. Detta skulle även stödja 

resultatet i Larssons (2004) enkätstudie, där revisorernas åsikt gällande 

anmälningsskyldighetens faktiska påverkan på klientrelationen var liten. Detta 

grundades i att revisorerna hade en låg kännedom om anmälningsskyldigheten. Dock 

visade vår undersökning på att klienterna i hög utsträckning och i motsats till 

revisorernas uppfattning, anser sig känna till anmälningsskyldigheten. Som tidigare 

nämnts är en tänkbar möjlighet att den grava feltolkningen av anmälningsskyldigheten 

vi fick fram, tyder på en faktisk okunskap, vilket kulle innebära att revisorerna haft rätt i 

att klientrelationen inte påverkats. Farhågan om att ökad kunskap bland klienterna 

skulle leda till ett ökat förväntansgap och försämrat förtroende för revisorn, skulle 

därför kunna stämma. En ytterligare tänkbar orsak till att klienternas förtroende inte 

påverkats negativt av anmälningsskyldigheten, skulle även kunna vara att klienten helt 
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enkelt inte anser att anmälningsskyldigheten påverkar dem, vilket leder till att det inte 

påverkat deras relation till revisorn. Detta skulle i sådant fall förklara respondenternas 

höga kännedom om anmälningsskyldighetens existens, samt deras höga förtroende för 

revisorn. Är klienterna medvetna om att anmälningsskyldigheten enbart påverkar 

styrelsen och den verkställande direktören är denna förklaring inte otänkbar.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Diagram 4: Förtroende 

 
5.3 Analysens förutsättningar och resultat 
Vi blev i behov att testa om våra beroende- och även oberoende variabler var 

normalfördelade. Detta gjorde vi genom att vi utförde ett skewness- och kurtosistest. 

Detta test mäter en fördelnings skevhet (skewness) och toppighet (kurtosis). Skevheter i 

testet visar på i vilken utsträckning värden skiljer sig från symmetrin runt medelvärdet. 

(Hair, Black, Babin och Anderson, 2010) Antagandet om normalfördelning bedöms 

utifrån normalsannolikhets tabeller. Då skewness och kurtosis värdena ligger innanför 

+/-2,58 kan slutsatsen om normalfördelning dras.  (Hair, Black, Babin och Anderson, 

2006), 

 

Skewness- och kurtosistestet kan inte göras på dummyvariabler och inte heller på 

ordinalvariabler. Vi gjorde alltså detta test på samtliga av våra beroende variabler vilka 

alla låg på intervallskala. De av våra oberoendevariabler som det utifrån testets 
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förutsättningar blev möjligt att genomföra detta test på blev alltså ålder, antal anställda 

och förväntningar, vilka var utformade på kvot- eller intervallskala.  

 

5.3.1 Beroende variabler 
 
5.3.1.1  Kännedom 
Diagram 2 över beroende variabeln kännedomen om anmälningsskyldigheten, som 

mättes genom frågan om tolkningen av kan misstänkas i lagtexten, visade på en något 

sned fördelning. Skewness låg på en acceptabel nivå på -1,877 medan kurtosis låg på 

2,839, vilket är något högt. Därför testade vi att logaritmerade denna. Dock blev 

resultatet inte bättre, då vi fick ett sämre värde på såväl skewness (-3,013) som kurtoisis 

(9,723). Vi accepterar därför den ringa snedfördelning som finns, då skewness värdet 

ligger innanför det godkända -/+ 2,58 (Hair et al, 2006). Anledningen till att 

fördelningen är något skev beror på att många angett en och samma säkerhetsgrad på 

100 procent vilket fått påverkan på fördelningen.  

 

 
5.3.1.2  Inställning 
Diagram 3 över beroende variabeln inställning till anmälningsskyldigheten, som mättes 

genom inställning till den brottsförebyggande funktionen, visade på en 

normalfördelning. Både skewness på -0,688 och kurtosis på 0,331, värdena låg inom 

ramen för vad som accepteras. Vi kan genom avläsning av diagramet se att 

respondenterna haft en relativt jämn fördelning i sina svar. I motsats till kännedomen 

om anmälningsskyldigheten, förekom här ingen märkvärd överrepresentation av något 

svarsalternativ. 

 

5.3.1.3   Förtroende 
Diagram 4 över resultatet av beroende variabeln förtroende, som ett mått på 

anmälningsskyldighetens effekter på klientrelationen, visade även på en 

normalfördelning. Såväl skewness på -1,437, som kurtosis på 1,855, låg inom ramen för 

de accepterade värdena. Liksom inställningen till anmälningsskyldigheten tyder detta på 

att inget svarsalternativ är markant överrepresenterat. Vi kan utifrån diagrammet se att 

frekvensen ökar från de som svarat fyra till fem på den femgradiga likertskalan vilket vi 

i vår inledande analys anger att det klienterna generellt hade högt förtroende för 

revisorerna. 
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5.3.2 Oberoende variabler 
 
5.3.2.1  Ålder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                Diagram 6: Ålder 

 

Eftersom värdet för normalfördelning väl låg innanför +/-2,58 med skewness på -0,348 

och kurtosis på -0,741, drogs slutsatsen att ålder var normalfördelat. 

 
5.3.2.2  Storlek på klientföretaget  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

 

 

                                        Diagram 7: Storlek på klientföretag 

 

Här låg värdet för skewness och kurtosis utanför gränserna, med skewness på 8,940 och 

kurtosis på 81,967, därför kan vi se att den inte är normalfördelad. Värt att beakta här, är 

 74 



  
 

att vi har ett extremvärde på 4500 (vilket framgår i grafen ovan). För att försöka få 

variabeln mer normalfördelad testade vi att logaritmera den. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Diagram 8: Storlek på klientföretag - logaritmerad 

 
Då vi logaritmerade denna variabel blev resultatet bättre. Då hamnade skewness på 

0,717 vilket accepteras för normalfördelning. Kurtosis ligger nu på gränsen, på 2,6. 

Detta gör att vi i våra tester valde att använda oss av den logaritmerade variabeln av 

antal anställda som mått på storleken på klientföretaget. Anledningen till den skevhet 

som uppstod beror sannolikt på det extremvärdet. Då vi i vårt urval begränsat oss till 

svenska aktiebolag, med mellan 10-400 anställda, blir detta extremvärde värt att 

uppmärksamma. En tänkbar anledning kan till exempel vara att respondenten har fyllt i 

ett felaktigt antal eller att Affärsdata inte uppdaterats.  
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5.3.2.3 Förväntningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Diagram 9: Förväntningar 

 
Eftersom värdet för normalfördelning även här låg innanför +/-2,58 med skewness på 

 -0,346 och kurtosis på -0,394, visar även variablen för förväntningar på en 

normalfördelning. 

 
5.4 Bivariata och mulitvariata analyser 
Vi genomförde bivariata och multivariata analyser. Detta med syfte att testa hur 

respektive av våra oberoende variabler kunde relateras till våra beroende variabler samt 

vilka effekter detta skulle kunna få. Då vi delat in vår modell i två delmodeller var vi i 

de flesta fall varit tvungna att testa varje delmodell för sig. Vi började med delmodell 1 

(se modell 3), vi gick sedan vidare till delmodell 2 (se modell 4). I delmodell två testade 

vi även mot våra kontrollvariabler verksamhetsort, storlek på klientföretag och 

förväntningar. 

 

5.4.1 Korrelationsanalys  
I våra bivariata tester genomförde vi Pearsons r (korrelationsanalys). Pearsons r 

genomförs för att se relationer mellan intervall- och kvotvariabler. Korrelationsanalyser 

görs för att se om det finns samband mellan två variabler. (Bryman och Bell, 2005)  

Pearsons r gav oss därför en bekräftelse på om våra oberoende variabler korrelerade 

med våra beroende variabler. Vi kunde här testa de båda delmodellerna i en och samma 

korrelationsanalys. Vidare genomfördes en regressionsanalys för varje delmodell för 
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sig, för att även här undersöka samband mellan våra oberoende och beroende variabler. 

Efter att vi gjort våra korrelations- och regressionsanalyser kunde vi utifrån dessa 

resultat avgöra ifall något statistiskt signifikanta samband fanns mellan några av våra 

variabler. Gick statistisk signifikans att påvisa, innebar det att vi kunde generalisera vårt 

resultat på populationen av vårt urval. (Bryman och Bell, 2005) 
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 Tabell 5: Korrelationsmatris 
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Av tabell 5 framgår det hur våra oberoende variabler i delmodell 1 korrelerar med våra 

beroende variabler, kännedom och inställning till anmälningsskyldigheten. Den 

brottsförebyggande funktionen korrelerar positivt med förväntningar och visar en 

signifikans på 1 %-nivån. Därmed styrks hypotes 7b (Förväntningar på revisorn är 

positivt korrelerat med inställningen till anmälningsskyldigheten) Den visar även att 

ålder korrelerar positivt med kännedomen om anmälningsskyldigheten och är 

signifikant på 1 %-nivån. Detta innebär att hypotes 1a (Ålder är negativt korrelerat med 

kännedomen om anmälningsskyldigheten) inte styrks av testet, utan snarare visar på det 

motsatta. Resterande av våra oberoende variabler i delmodell 1 visade inte på några 

samband med våra beroende variabler kännedom och inställning till 

anmälningsskyldigheten. 

 

I delmodell 2 framgår att ingen av våra två oberoende variabler kännedom och 

inställning till anmälningsskyldigheten korrelerar med förtroendet. Därmed gick inga 

signifikanta samband att finna i delmodell 2, varpå varken hypotes 8a eller 8b styrks av 

testet. Dock visade sig kontrollvariabeln förväntningar korrelera positivt med förtroende 

på 5 %- nivån. Testet visar således att det finns ett samband mellan förväntningar direkt 

påverkar förtroendet. Det innebär i så fall att högre förväntningar på revisorn är 

korrelerat med ett högre förtroende hos klienterna. Detta är värt att notera för våra 

vidare tester, analys och slutsats.  

 

5.4.2  Regressionsanalys 
Utöver korrelationanalysen genomfördes linjära regressionsanalyser för att se i fall 

samband gick att finna mellan variablerna. Visade denna analys samma resultat som 

korrelationsanalysen, stärker det trovärdigheten i vårt resultat. Regressionsanalyserna 

genomfördes enligt minsta kvadratmetoden, vilket gjorde att vi minimerade felen i 

funktionen och därmed bestämdes den bästa linjen (Andersson, Jorner och Ågren, 

2007). I regressionsanalysen undersökte vi även om det förelåg multikollinearitet, det 

vill säga korrelation mellan våra oberoende variabler.  Hade detta påvisats hade det 

kunnat få effekter på resultatet. För att undvika multikollinearitet ska det så kallade 

VIF-värdet (variance inflation factor) inte överstiga 10 (Hair et al, 2010). Av våra 

värden visade samtliga på låga VIF-värden, vilket innebär att det inte föreligger någon 

multikollineritet mellan våra oberoende variabler.  
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5.4.2.1 Regressionsanalys - kännedom om anmälningsskyldigheten 
Likt resultatet i korrelationsanalysen indikerade regressionsanalysen enbart på ett 

samband mellan variabeln ålder och kännedomen om anmälningsskyldigheten. Det gick 

här att finna ett positivt samband på 5 %-nivån. Denna analys, tillsammans med 

korrelationsanalysen, stödjer således att ett positivt signifikant samband finns mellan en 

ökad ålder och en högre kännedom om anmälningsskyldigheten. Då detta innebär att 

hypotes 1a inte stöds av något av testerna utan visar på motsatt samband, verkar inte en 

lägre ålder leda till ökad kännedom utan tvärtom.  Resultatet av analysen bör dock tas 

med en viss försiktighet då modellen som helhet inte visade sig vara signifikant. Detta 

är inte ett oväntat resultat med bakgrund av resultatet i korrelationsanalysen där få 

samband gick att finna.  

Tabell 6: Regression – kännedom om anmälningsskyldigheten. 
 

5.4.2.2 Regressionsanalys - inställning till anmälningsskyldigheten 
Även denna analys stödjer resultatet i korrelationsanalysen, där det indikerar på ett 

positivt samband mellan förväntningar och inställningen anmälningsskyldigheten. 

Regressionsanalysen gav indikation på att ett positivt samband på 5 % -nivån förelåg. 

Denna analys, tillsammans med korrelationsanalysen, stödjer således att ett positivt 

signifikant samband finns mellan klienterna inställning till anmälningsskyldigheten och 

deras förväntningar på revisorn. Detta stödjer på samma sätt som korrelationanalysen 

hypotes 7b, där ett högt förtroende för revisorn antogs leda till en positiv inställning till 

anmälningsskyldigheten. Likt resultatet av den föregående analysen, var inte heller 

denna modell som helhet signifikant, vilket gör att även denna bör tas med en viss 

försiktighet. 
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Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Tolerance VIF
(Constant) 67,206 22,762 2,953 ,004
Ålder ,742 ,318 ,289 2,333 ,022 ,982 1,018
Typ av revisionsbyrå

6,361 5,551 ,136 1,146 ,256 ,866 1,154

Förväntningar -3,092 5,186 -,071 -,596 ,553 ,834 1,199
Branschtillhörighet -6,221 5,510 -,134 -1,129 ,262 ,818 1,222
Utbildningsnivå -1,923 5,716 -,039 -,336 ,737 ,765 1,308
Storlek på klientföretag -2,257 2,091 -,118 -1,079 ,284 ,874 1,144
Verksamhetsort 2,200 5,743 ,044 ,383 ,703 ,831 1,203

Collinearity Statistics
Kännedom om anmälningsskyldigheten (delmodell 1)

Unstandardized Coefficients
t Sig.



  
 

Tabell 7: Regression – inställning till anmälningsskyldigheten. 

 

5.4.2.3 Regressionsanalys - effekter på klientrelationen  
Även regressionsanalysen över delmodell 2 visade på ett liknande resultat som i 

korrelationsanalysen. Inget samband gick att finna mellan de två oberoende variablerna 

kännedom och inställning till anmälningsskyldigheten och den beroende variabeln 

förtroende. Detta gör att hypotes 8a och 8b inte heller stöds. Dock visade 

regressionsanalysen, precis som korrelationsanalysen, att ett positivt samband gick att 

finna mellan förtroendet och vår kontrollvariabel förväntningar. Detta samband visade 

en signifikans på 1 % -nivån, vilket även korrelationsanalysen gjorde. Även detta test 

styrker att det finns ett direkt samband mellan högre förväntningar på revisorn och 

högre förtroende.  

 

Tabell 8: Regression – effekter på klientrelationen. 
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Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Tolerance VIF
(Constant) 1,867 ,847 2,203 ,031
Ålder ,003 ,011 ,034 ,263 ,793 ,986 1,014
Typ av revisionsbyrå

,183 ,197 ,114 ,930 ,356 ,827 1,209

Förväntningar ,467 ,191 ,311 2,448 ,017 ,850 1,176
Branschtillhörighet -,002 ,193 -,001 -,010 ,992 ,774 1,292
Utbildningsnivå ,148 ,212 ,086 ,696 ,489 ,770 1,299
Storlek på klientföretag ,043 ,074 ,065 ,574 ,568 ,872 1,147
Verksamhetsort ,103 ,202 ,061 ,507 ,614 ,831 1,204

Collinearity Statistics
Inställning till anmälningsskyldigheten (delmodell 1)

Unstandardized Coefficients
t Sig.

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Tolerance VIF
(Constant) 3,726 ,534 6,983 ,000
Kännedom om 
anmälningsskyldigheten -,001 ,003 -,042 -,369 ,713 ,976 1,024

Inställning till 
anmälningsskyldigheten -,076 ,087 -,105 -,880 ,382 ,882 1,133

Förväntningar ,355 ,134 ,317 2,655 ,010 ,877 1,140
Storlek på klientföretaget -,025 ,054 -,052 -,462 ,646 ,985 1,015
Verksamhetsort ,203 ,140 ,163 1,449 ,152 ,986 1,014

Collinearity Statistics
Effekter på klientrelationen (delmodell 2)

Unstandardized Coefficients
t Sig.



  
 

 

5.5  Sammanfattning 
När vi genomfört de olika testerna visade våra oberoende variabler i liten grad påverka 

våra beroende variabler varpå få samband fanns. I tabellen nedan presenteras huruvida 

de genomförda testerna stödjer respektive hypotes eller ej. I tabellen visas vilka 

variabler som testats mot vilka hypoteser. Då tester visar sig stödja hypoteserna visar 

det på en statistisk signifikans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          

 

 

 

 

 

 
            Tabell 9: Sammanfattning av bivariata och multivariata tester. 
 

 

5.6 Analys av varje faktor för sig 
Syftet med vår undersökning var att kartlägga vilka faktorer som påverkar klienters 

kännedom och inställning till anmälningsskyldigheten samt ifall det gav effekter på 

relationen till revisorn. Detta för att vidare jämföra med revisorers uppfattning om sina 

klienter. Med hjälp av teorier och tidigare studier kommer vi analysera dessa faktorer 

med utgångspunkt i vårt empiriska resultat.  
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5.6.1  Ålder 
Av tabell 9 kan det utläsas att inga av testerna varken stödjer hypotes 1a eller 1b. Detta 

innebär att det inte finns något negativt samband mellan ålder och kännedomen om 

anmälningsskyldigheten, vilket vi trodde oss finna. Vi förkastar således båda 

hypoteserna. Dock visade våra tester ett positivt signifikant samband mellan klientens 

ålder och dess kännedom om anmälningsskyldigheten. Detta resultat talar emot den 

teori som hävdar att äldre personer är mindre förändringsbenägna och därmed har 

svårare att ta till sig nya saker (Chiu et al, 2001). Detta borde i vårt fall inneburit att de 

skulle haft svårare eller varit mer motvilliga fråga om att ta del av 

anmälningsskyldigheten. Hade detta stämt gällande dess kännedom om 

anmälningsskyldigheten, hade ett negativt samband mellan ålder och kännedomen 

påvisats. Istället visar resultatet på att ju äldre klienten är desto högre grad av kännedom 

föreligger. Detta gör att vår hypotes inte kan bekräftas av den stereotypi som beskrivits i 

teorin. En av anledningen till detta tror vi kan bero på att anmälningsskyldigheten är 

tvingande och generellt sett lett till en rädsla att bli anmäld bland alla klienter, oavsett 

ålder. Därmed har alla tvingats att skaffa sig kännedom om den, gamla som unga.  

 

Anmärkningsvärt är att vårt resultat tyder på att ju äldre klienten är, desto högre 

kännedom föreligger, vilket helt går emot teorin. En tänkbar anledning är att det 

positiva sambandet beror på att ekonomifunktionen inom företag är så pass viktig att 

den kräver några års arbetslivserfarenhet, vilket också borde innebära att en ökad ålder. 

Då vi i vår undersökning specifikt bad om att någon ansvarig ekonom på företaget 

skulle besvara enkäten tror vi att detta kan ha haft en påverkan på resultatet. Dock var 

detta samband relativt svagt, vilket tyder på att ålder alltså inte borde ha någon påtaglig 

inverkan på klientens kännedom om anmälningsskyldigheten. 

 

Att det inte heller fanns något samband mellan en högre ålder och en mer kritisk 

inställning till anmälningsskyldigheten, tyder på att Larssons (2004) resultat inte var 

applicerbart ur ett klientperspektiv. Larsson (2004) kom i sin enkätstudie fram till att 

revisorer av den äldre generationen var mer kritiska till anmälningsskyldigheten. 

Variabeln generation bland revisorerna kunde i vårt fall inte överföras till klientens 

ålder. Revisorerna som deltog i Larssons (2004) enkätstudie hade inte heller gett 

indikationer på att klientens ålder skulle ha någon påverkan på dess inställning till 

anmälningsskyldigheten. Då klienter, tillskillnad från revisorer, utgör en så pass stor 

 83 



  
 

och heterogen grupp, kan detta vara en anledning till varför det inte gick att finna något 

samband.  

 

I praktiken tror vi att teorin kring förändringsbenägenheten därmed skulle kunna 

stämma gällande revisorers inställning till anmälningsskyldigheten men alltså inte på 

klienternas kännedom och inställning.  Äldre revisorer blir därmed automatiskt mer 

kritiska till följd av att det kan vara svårt att ta till sig eller ändra på något som alltid har 

varit som det varit. Revisorer berörs även av anmälningsskyldigheten på ett helt annat 

sätt än klienter, vilket också kan vara en av anledningarna till att det inte kan dras 

samma slutsatser. 

 

5.6.2 Verksamhetsort 
Storleken på verksamhetsort fick inte stöd i några av våra tester, vilket innebär att inga 

signifikanta samband kunde påvisas, varken gällande kännedom eller inställning till 

anmälningsskyldigheten. Därför förkastar vi såväl hypotes 2a som 2b. 

 

Statistik från 2012, över anmälda ekobrott i Sveriges olika län, visade på en 

överrepresentation av anmälningar per 100 000 invånare i länen där de tre största 

städerna finns, alltså i Stockholms-, Västra Götalands- och Skåne län (Statistiska 

centralbyrån, 2013). Anledningen till det stora antalet anmälningar trodde vi skulle 

kunna bero på en lägre kännedom, vilket innebär en omedvetenhet om riskerna. Vidare 

drogs kopplingen att fler anmälningar tyder på fler ekonomiska brottslingar, vilket 

skulle kunna påverka inställningen till anmälningsskyldigheten negativt. Vi byggde 

även detta resonemang på Larssons (2004) enkätstudie, som visade på att revisorer, 

vilka var verksamma i Stockholm, Göteborg eller Malmö, hade en mer kritisk 

inställning till anmälningsskyldigheten. 

 

Då det av största sannolikhet förekommer fler företag i dessa städer är troligtvis detta 

den främsta orsaken till att statistisken visar på att fler anmälningar, per 100 000 

invånare, gjorts här. Fler begångna brott skulle därför inte bero på att klienterna i 

storstäderna har en lägre kännedom och därför oavsiktligt begår fler brott. 

Brottsstatistiken skulle inte heller bero på att det finns fler ekonomiska brottslingar i de 

större städerna och att det därför är kritiska till anmälningsskyldigheten. Statistiken 

borde snarare bero på att det finns ett större antal företag i de större verksamhetsorterna, 

vilket gör att brottsligheten sannolikt ökar i takt med en större mängd företagen. 
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Därmed beror den större mängd anmälda ekobrott 2012 i det tre länen alltså inte på en 

överrepresentation som vi trodde, utan snarare på fler antal företag, per 100 000 

invånare, vilket leder till fler brott. Således kunde inte heller variabeln verksamhetsort 

förklara klienternas kännedom eller inställning till anmälningsskyldigheten. 

 

5.6.3  Storlek på klientföretaget 
Hypotes 3a och 3b stöds inte i några av våra tester och vi förkastar därmed båda 

hypoteserna. Det gick alltså inte att finna något positivt signifikant samband mellan 

större klientföretag och kännedom om anmälningsskyldigheten. Det gick inte heller att 

finna något negativt signifikant samband mellan större klientföretag och inställningen 

till anmälningsskyldigheten. Detta innebär att större företag har lika stora 

tolkningssvårigheter som de mindre företagen av begreppet kan misstänkas.  Resultatet 

känns inte särskilt förvånande då respondenterna visade på en samstämd okunskap i 

tolkningen, där majoriteten angav en nära 100 procentig misstankegrad innan anmälan. 

Vidare inverkar inte storleken på klientföretaget till inställningen till 

anmälningsskyldigheten.  

 

Teori på området hävdar att behovet av att lägga över ekonomiansvaret på en enskild 

individ i företaget ökar i takt med att komplexiteten i organisationen växer (Tabone och 

Baldacchiono, 2003; Svanstöm, 2008). På så vis får en eller flera individer i företaget 

fördjupade kunskaper inom den specifika funktionen. Vårt resultat stödjer således inte 

teori då det skulle inneburit att det funnits en fördjupad kunskap om 

anmälningsskyldigheten på de större företagen vilket inte var fallet. Larsson (2004) 

kunde vidare påvisa att revisorerna ansåg att det fanns en större allmän kunskap om 

lagar och regler på större företag. Vilket vi i vår underökning alltså inte kunde bekräfta.  

 

Larsson (2004) kunde i sin studie påvisa ett samband men att revisorer verksamma i de 

fyra största byråerna var mer kritiska till anmälningsskyldigheten. Detta visade sig 

liksom variabeln ålder alltså inte vara överförbart ur ett klientperspektiv. Det går enligt 

vår studie inte att finna någon koppling mellan storleken på klientföretaget och 

inställningen till anmälningsskyldigheten. Att inte heller inställningen till 

anmälningsskyligheten visade sig påverkas av storleken på klientföretaget var logiskt då 

inte heller kännedomen gjorde det. En större kännedom borde rimligtvis ha inneburit att 

de större företagen lättare bildat sig en uppfattning till anmälningsskyldighetens 

brottsförebyggande funktion.  
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Resultatet tror vi har fått stor påverkan av vår urval och varsfrekvens. Då enbart en 

procent av alla företag i Sverige utgör stora företag var dessa svåra att fånga upp i vår 

undersökning. Av våra respondenter var det få som angav att antal anställda översteg 

250 var den övervägande andel var små eller medelstora företag. För att få ett 

jämförbart resultat som givit en rättvisare bild hade förmodligen ett större urval krävts 

för att fånga in fler stora företag. Vi tror då att samband hade gått att finnas som hade 

kunnat stödja teorin kring att större och mer komplexa företag leder till fördjupade 

kunskaper om anmälningsskyldigheten (Tabone och Baldacchiono, 2003; Svanstöm, 

2008).  

 

5.6.4  Utbildningsnivå 
Varken hypotes 4a eller 4b kunde stödjas i våra tester, vilket gör att vi förkastar båda 

hypoteserna. Detta innebär att det inte gick att finna några signifikanta samband mellan 

klientens utbildningsnivå och deras kännedom och inställning till 

anmälningsskyldigheten.  Teori kring hur utbildning får påverkan på individer, visar att 

likartad utbildning leder till liknande värderingar och handlingar i yrkeslivet. Detta var 

något som kunde bekräftas i Larssons (2004) enkätstudie, där ett samband gick att 

påvisas mellan inställning till anmälningsskyldigheten och auktoriseringsgrad. Detta 

visade sig på samma sätt som ålder och verksamhetsort inte vara överförbart på 

klienterna. Den största anledningen anser vi åter vara att klienterna utgör en så pass bred 

grupp och därmed kan inga generella slutsatser dras gällande utbildningsnivå och 

klienterans kännedom och inställning till anmälningsskyldigheten. Vi trodde att ett 

samband skulle kunna finnas mellan utbildning på högre nivå, så som universitet eller 

annan eftergymnasial utbildning och en högre kännedom och negativ inställning. 

Förmodligen var detta en för bred indelning vilket gjorde att inga samband gick att 

finna. Troligtvis hade resultatet blivit annorlunda ifall vi kunnat specificera typ av 

utbildning i större utsträckning. Det kan även tänkas att det snarare är typ av utbildning 

som påverkar och inte själva nivån. Exempelvis kan det tänkas att individer med 

ekonomiutbildning har mer kunskaper inom området, än de som har en 

ingenjörsutbildning.   

 

5.6.5 Branschtillhörighet 
Vad gäller branschtillhörighet kunde vi i våra tester inte heller finna några signifikanta 

samband till klienternas kännedom och inställning till anmälningsskyldigheten. Detta 
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innebär att vi förkastar hypotes 5a och 5b. Enligt Ekobrottsmyndigheten tenderar vissa 

branscher att ha en högre ekonomisk brottslighet. Här beskrivs branscher med hög 

kontanthantering vara överrepresenterade vad gäller ekonomisk brottslighet i Sverige. 

Variabeln bransch var inget Larsson (2004) belyste i sin undersökning ur revisorernas 

perspektiv.  Därför byggde vår indelning av variabeln på Ekobrottsmyndighetens 

upplysningar. Vi trodde oss kunna finna samband med att det i branscher med större 

risk för ekonomisk brottslighet, förelåg en lägre kännedom om anmälningsskyldigheten. 

Vi drog kopplingen att den låga kännedomen i dessa branscher var en bidragande orsak 

till en högre benägenhet att begå ekonomiska brott. Vidare trodde vi oss även kunna 

finna samband till att högre benägenhet även påverkar inställningen till den 

brottsförebyggande funktionen negativt. Detta var alltså inget vi i vår undersökning 

kunde bekräfta, vilket tyder på att klienternas kännedom och inställning till 

anmälningsskyldigheten inte påverkar sannolikheten att de ska begå ekonomiska brott.  

Anledningen till att det begås fler brott i högriskbranscherna tror vi snarare beror på att 

det i dessa branscher är ”lättare” att begå brott, till följd av en hög kontanthantering, inte 

för att de har en låg kännedom om anmälningsskyldigheten. Därför påverkas 

förmodligen inte deras inställning heller. 

 

5.6.6 Typ av revisionsbyrå 
Några samband mellan klientens val av revisionsbyrå och deras kännedom och 

inställning till anmälningsskyldigheten gick inte att finna. Detta gör att vi även förkastar 

hypotes 6a och 6b.  Typ av revisionsbyrå påverkar alltså inte klienternas kännedom och 

inställning till anmälningsskyldigheten. Då tidigare studier visat att revisionskvaliteten 

skiljer sig åt beroende på typ av revisionsbyrå och detta i viss mån bekräftades av 

Larsson (2004), trodde vi klienternas val av revisionsbyrå skulle påverka deras 

kännedom och inställning till anmälningsskyldigheten. Vi trodde oss finna ett samband 

mellan revisorernas och klienternas inställning och tolkning av anmälningsskyldigheten. 

Detta då revisorernas uppfattning skulle influera klienternas uppfattning, tillföljd av att 

klienterna lyssnar på revisorerna.  

 

En orsak till att vi inte kunde påvisa att revisionsbyråns inställning influerade 

klienteranas, kan bero på den orsak som framkom i Larssons (2004) enkätstudie. Där 

angav få revisorer att de faktiskt informerade sina klienter om anmälningsskyldigheten. 

På så vis nås informationen om anmälningsskyldigheten och revisorernas inställning 
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och tolkning ut till klienterna i så pass liten utsträckning, vilket gör att de inte influeras 

av dem. 

 

5.6.7  Förväntningar 
Inga samband gick att påvisa mellan klienternas förväntningar på revisorn och deras 

kännedom om anmälningsskyldigheten. Detta gör att vi förkastar hypotes 7a. Då det 

redan innan anmälningsskyldighetens införande funnits förväntningar på att revisorer 

skulle upptäcka ekonomiska brott i företag, kan detta haft inverkan på resultatet. I fall 

respondenterna innan anmälningsskyldighetens införande haft dessa förväntningar på 

revisorerna, förändrades detta därför inte efter införandet. Resultatet visade att 

klienternas grad av kännedom var låg, vilket kan ha fått effekter på resultatet. 

Klienterna anser sig själva ha en hög kännedom och en god insikt 

anmälningsskyldighetens brottsförebyggande funktion. Dock tolkar innebörden av den 

gravt felaktigt, vilket visar på att den faktiskt kunskapen är låg och deras egen 

uppfattning kanske inte riktigt speglar verkligheten (se bilaga 5). Det kan tänkas att de 

modifierar sin tolkning av anmälningsskyldigheten utefter de förväntningar de redan 

innan införandet hade på sin revisor. Detta tyder på att den rädsla som fanns bland 

revisorer, att förväntansgapet skulle öka till följd av anmälningsskyldigheten, verkar 

obefogad (Larsson, 2004). Revisorer trodde att klienternas förväntningar skulle öka i 

takt med att anmälningsskyldigheten blev mer känd, vilket inte verkar ha inträffat 

(Larsson, 2004). 

 

För hypotes 7b indikerar de genomförda testerna att det föreligger ett samband mellan 

klientens förväntningar och inställningen till den brottsförebyggande funktionen. Detta 

gör att vi accepterar hypotes 7b. Även fast vi accepterar hypotesen vill vi 

uppmärksamma att respondenternas grad av kännedom var låg, vilket rimligt sett borde 

göra det svårt för dem att ta ställning till anmälningsskyldigheten. Vi tror därför att de 

snarare angivit sin inställning till revisorers brottsförebyggande funktion i samhället och 

inte specifikt anmälningsskyldigheten. Återigen förklaras detta samband av att 

intressenter redan innan anmälningsskyldighetens införande, i stor utsträckning 

förväntade sig att revisorers uppgift var att upptäcka ekonomisk brottslighet.  

 

Det bekräftar även teorin kring att förväntningar får inverkan på hur kunder ser på 

kvaliteten på tjänsten, i detta fall hur klienterna ser på den levererade revisionskvaliteten  
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(Parasuraman et al, 1985). Det är i grund och botten förväntningar som påverkar en 

persons inställning. Förväntar sig klienter att revisorn ska upptäcka ekonomiska 

oegentligheter har de rimligt sätt även en positiv inställning till revisorn som en 

brottsförebyggande funktion i samhället. Detta oavsett om de har kännedom om 

anmälningsskyldigheten eller inte. 

 

5.6.8  Förtroende 
Det gick utifrån våra tester inte att påvisa att klientens förtroende för sin revisor skulle 

påverkas av dess kännedom eller inställning till anmälningsskyldigheten. Det fanns 

alltså inget samband varken mellan ett minskat förtroende och kännedomen eller ett 

högt förtroende och en mer positiv inställning till anmälningsskyldigheten. Vi förkastar 

därför hyposterna 8a och 8b.  

Detta bekräftar Larssons (2004) resultat, som visade på att revisorerna inte ansåg att 

klientrelationen, vilken i stor mån bygger på förtroende, inte påverkats nämnvärt av 

anmälningsskyldigheten. Detta berodde främst på att revisorerna ansåg att klienter 

generellt sett hade en låg kännedom om anmälningsskyldigheten. Därmed kom 

förtroendet inte att påverkas. I vår undersökning framgick som tidigare nämnts att 

många klienter ansåg sig känna till anmälningsskyldigheten, dock kunde vi genom deras 

tolkning av grad av misstanke, dra slutsaten att deras kännedom om 

anmälningsskyldighetens innebörd var låg (se bilaga 5). Detta kan vara en av de främsta 

förklaringarna till att förtroendet inte direkt påverkas av deras kännedom eller 

inställning, utan att det istället påverkas av andra underliggande faktorer. 

Anmälningsskyldigheten är en så pass liten del av tjänsten revision att den i sig 

troligtvis inte påverkar förtroendet, så länge klienten inte kommer i kontakt med 

anmälningsskyldigheten genom en anmälning. Detta gör även att 

anmälningsskyldigheten i sig inte utgör en risk för försämrat förtroendet på det sätt 

teorin kring förtroende som ett riskbeteende hävdar (Eckel och Wilson, 2004). Sålänge 

klienterna inte berörs av anmälningsskyldigheten, uppstår alltså ingen risk i att 

förtroendet för revisorn skadas.  

Larssons (2004) resultat visade på att de revisorer som ansåg att förtroendet blivit sämre 

till följd av anmälningsskyldigheten hävdade att informationsflödet försämrats. De 

ansåg vidare att det berodde på klientföretagets storlek, verksamhetsort och antalet 

klienter revisorn hade. Detta påvisar att det skulle kunna finnas underliggande faktorer 

som påverkats av anmälningsskyldigheten. Då vi testade våra tre konrollvariabler 
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utifrån Larssons (2004) resultat och teori kring tjänstekvalitet, fick vi fram att 

förväntningar var en faktor som direkt påverkade klienternas förtroende för revisorn 

(Parasuraman et al, 1985). Vi kunde inte bekräfta att Larssons (2004) förklarande 

faktorer, ur ett klientperspektiv, påverkade förtroendet för revisorn. Det resultatet visar 

sammanfattningsvis på att revisorerna förmodligen hade rätt i att klientrelationen inte 

påverkats nämndvärt av anmälningsskyldigheten. Vår undersökning visar att varken 

kännedomen eller inställningen till anmälningsskyldigheten verkat påverka klienternas 

förtroende för revisorn och därmed inte fått några större effekter på klientrelationen. Det 

är istället förväntningarna klienten har på sin revisor som direkt påverkar förtroendet 

oavsett kännedom eller inställning till anmälningsskyldigheten.  

 
5.7 Resultat  
 
5.7.1 Klienternas kännedom om anmälningsskyldigheten 
Vår undersökning visar på att klienterna själva anser sig har en hög kännedom om 

anmälningsskyldighetens existens. Dock indikerar graden av kännedom i vår 

undersökning på att klienterna tror sig ha bättre koll än vad de faktiskt har. Därmed är 

det många klienter som känner till anmälningsskyldigheten, men få som vet vad den 

egentligen innebär. Vi fann få förklarande variabler till grad av kännedom. Det enda 

samband som gick att finna var att en ökad ålder verkade leda till en något högre grad 

av kännedom.  

 

5.7.2 Klienternas inställning till anmälningsskyldigheten 
Klienternas inställning till anmälningsskyldigheten visade sig vara positiv. Även här 

fanns få förklarande variabler. Den enda variabeln som verkade påverka klienternas 

inställning till anmälningsskyldigheten och specifikt den brottsförebyggande 

funktionen, var klientens förväntningar på revisorn. Då den faktiska kännedomen om 

anmälningsskyldigheten var låg och att vi vidare inte fann något samband mellan 

kännedomen och förväntningarna, gör att vi drar slutsatsen att respondenterna snarare 

svarat utefter förväntningarna de hade på revisorns brottsförebyggande funktion som 

stort. Resultatet visar således på att det troligtvis finns ett samband mellan höga 

förväntningar på revisorer som en god brottsförebyggande funktion i samhället och inte 

specifikt anmälningsskyldigheten. Vidare beror förmodligen klientens inställning, både 

till anmälningsskyldigheten och revisorerna i stort, snarare på enskilda individers 

benägenhet att begå brott.  
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5.7.3 Anmälningsskyldighetens effekter på klientrelationen 
Att döma av resultatet av undersökningen har anmälningsskyldigheten inte påverkat 

klientens relation till revisor. Återigen är detta resultat inte helt oväntat med tanke på 

resultatet av klientens kännedom och inställning till anmälningsskyldigheten, som tyder 

på att den fått en liten påverkan på dem. Varken klienternas kännedom eller inställning 

till anmälningsskyldigheten var faktorer som förklarade förtroendet för revisorn. Det var 

istället förväntningarna som direkt påverkade förtroendet. Då vi tidigare konstaterat att 

förväntningar verkat förändrats till följd av anmälningsskyldigheten, tyder detta på att 

den inte lett till ett ökat förväntansgap gällande revisorernas förmåga att upptäcka 

ekonomiska oegentligheter.  Detta beror troligtvis på att klienterna, redan innan 

införandet av anmälningsskyldigheten, förväntade sig detta av revisorerna.   

 
5.7.4 Hade revisorerna rätt? 
Revisorernas uppfattning om klienternas kännedom och inställning verkar i stor 

utsträckning stämma överrens med klienternas egen uppfattning. Även fast vetskapen 

om anmälningsskyldighetens existens är högre än vad revisorerna trott, är graden av 

kännedom låg, vilket visade sig i att majoriteten av klienterna hade tolkningssvårigheter 

av anmälningsskyldigheten.  Det är dock anmärkningsvärt att de flesta trodde att en 

misstankesgrad på 75-100 procent  krävdes innan en anmälan görs. Även om detta var 

en feltolkning av lagtexten, där en misstankegrad på fem till 20 procent anges, visade 

sig att klienternas tolkning, stämde överrens med hur revisorerna tillämpar 

anmälningsskyldigheten. Denna slutsats bekräftar det Larsson (2004) kom fram till, 

nämligen att det finns stora tolkningssvårigheter bland revisorerna. Dessa visade sig 

även finnas hos klienterna.  

 

Resultatet gällande inställningen till anmälningsskyldigheten stämmer överrens med 

revisorernas uppfattning. Åsikten var att de få klienter som faktiskt kände till 

anmälningsskyldigheten, även var positiva till den. Vår undersökning visade även på en 

positiv inställningen hos klienterna. Dock tror vi att detta resultat är en bättre måttstock 

på klienternas inställning till revisorers brottsförebyggande funktion i samhället, 

frånkopplat inställningen till just anmälningsskyldighetens brottsförebyggande funktion. 

Sammanfattningsvis kan vi efter genomförandet av vår undersökning ur ett 

klientperspektiv, konstatera att revisorerna verkar känna sina klienter väl. Framförallt 

verkar de haft rätt i att förtroende hos klienter inte försämrats till följd av 
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anmälningsskyldigheten. Resultatet tror vi beror på två huvudorsaker, dels att 

anmälningsskyldigheten i liten utsträckning påverkar det typiska svenska företaget. De 

flesta företag har inte som avsikt att begå ekonomiska brott och anser sig förmodligen 

inte beröras av anmälningsskyldigheten i större utsträckning. Detta skulle förklara den 

höga vetskapen om anmälningsskyldighetens existens men låga kännedom om vad den 

faktiskt innebär. Att anmälningsskyldigheten enbart innefattar styrelsen och 

verkställande direktörer, förstärker troligtvis uppfattningen om att den enskilda 

individen på företaget inte anser att den berör dem. Resultatet känns rimligt, då det inte 

finns någon anledning för ”hederliga” klienter att ställa sig negativa till 

anmälningsskyldigheten. Det är först när en klient har något att dölja, som denne berörs 

av anmälningsskyldigheten vilket förmodligen leder till en negativ inställning. Det som 

förklarar en klients brottsbenägenhet är antagligen helt andra faktorer än de variabler vi 

undersökt. Därmed påverkar faktorer som storlek på företag och ålder inte kännedomen 

eller inställningen till anmälningsskyldigheten, då klienterna i liten utsträckning berörs 

av den.  

 

Den andra orsaken till resultatet är troligtvis den låga kännedom som fanns bland 

klienterna. Hade en större grad av kännedom funnits, hade förmodligen klienterna blivit 

medvetna om anmälningsskyldighetens innebörd samt eventuella konsekvenser den 

skulle kunna få. Om klienterna varit medvetna om den låga misstankegrad som faktiskt 

föreligger innan anmälan ska göras, hade inställningen till anmälningsskyldigheten 

förmodligen inte varit lika positiv. Detta hade kunnat leda till det försämrade 

förtroendet som revisorerna i Larssons (2004) enkätstudie var rädda för och påvisa en 

skadad klientrelation, då den upplevda revisionskvaliteten försämrats. Nedan följer vår 

slutmodell över resultatet vi i vår undersökning kommit fram till: 
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Modell 5: Slutsats – Vad påverkade klientens kännedom och inställning till anmälningsskyldigheten 
och vad fick det för effekter på klientrelationen 
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6 Slutsatser 
I detta kapitel redogör vi för vår slutsats som vår analys lett oss fram till. Slutsatsen 

ska besvara vår uppsats problemformulering och därmed uppfylla vårt syfte. 

Avslutningsvis ger vi våra teoretiska och praktiska implikationer samt förslag till 

vidare forskning.  

 

6.1 Slutsatser 
Syftet med denna uppsats var att kartlägga klienternas kännedom och inställning till 

anmälningsskyldigheten och om detta stämde överens med revisorernas uppfattning 

om sina klienter. Vidare ville vi utforska ifall klientens faktiska kännedom och 

inställning påverkade förtroendet för revisorn och därmed fick effekter på relationen 

mellan dem. 

 

Få av de faktorer vi trodde skulle ha inverkan på klienternas kännedom och 

inställning till anmälningsskyldigheten, visade sig ha det. Vår slutsats är att dessa 

faktorer var alldeles för generella och att det istället är klientens individuella 

brottsbenägenhet som är avgörande. De klienter som uppsåtligen begår ekonomiska 

brott, ser förmodligen revisorn som en slags polis, vilket leder till en negativ 

inställning till anmälningsskyldigheten och därmed ett lägre förtroende för revisorn. 

Det kan även tänkas att dessa klienter har en högre grad av kännedom om 

anmälningsskyldighetens innebörd, tillföljd av att de vill hitta sätt att kringgå 

lagstiftningen. Då denna typ av klienter utgör en mycket liten del och majoriteten 

alltså inte har som avsikt att begå brott får anmälningsskyldigheten liten betydelse 

för gemene man. Då de inte berörs av anmälningsskyldigheten har de därför ingen 

anledning till att fördjupa sig i den och vidare ställa sig kritiska till den. De känner 

till att anmälningsskyldigheten existerar, men inte mycket mer.  Detta leder vidare 

till att klienternas förtroende för revisorn inte påverkats av anmälningsskyldigheten.  

Klientrelationen har därför förblivit densamma, vilken även var revisorernas 

uppfattning.  

 

Anledningen till att anmälningsskyldigheten inte verkat få några effekter på 

relationen till revisorn grundar vi således i att den inte berör klienterna nämnvärt. Det 

är klientens förväntningar som direkt påverkade förtroendet för revisorn, oberoende 

anmälningsskyldigheten. Deras förväntningar var förmodligen redan innan 
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anmälningsskyldighetens införande att revisorer hade detta som uppgift. Båda parter 

angav en hög säkerhetströskel, på nära 100 procent, innan anmälan skulle göras av 

revisorn. Detta visar på att klienterna inte verkar ha högre förväntningar på revisorns 

brottsförebyggande funktion är befogat. Vår uppfattning är därför att förväntansgapet 

på revisorer att upptäcka ekonomisk brottslighet, inte ökat tillföljd av 

anmälningsskyldigheten.  Dock verkar ett förväntansgap istället existera mellan 

lagstiftningens avsikt med anmälningsskyldigheten och den praktiska tillämpning av 

de berörda intressenterna,  inklusive såväl revisorer som klienter. 

Anmälningsskyldighetens angivna säkerhetströskel på fem till 20 procent verkar inte 

följas i praktiken. Revisorer vill helst vara 100 procent säkra innan anmälan görs 

vilket även förväntats av klienterna.  

 

6.1.1 Teoretiska implikationer 
Undersökningens resultat indikerar på att anmälningsskyldigheten inte fått någon 

effekt på klientrelationen. Detta kan främst bidra till den teoretiska utvecklingen 

kring vad som påverkar den upplevda tjänstekvaliteten inom revisionen.  Klienternas 

förväntningar på revisorn verkar inte påverkas av anmälningsskyldigheten. Vår 

slutsats är även att klientens förväntningar på revisorn direkt påverkar deras 

förtroende. Detta gör att effekterna på klientrelationen uteblir, då förtroendet inte 

påverkats.  

 

Resultatet tyder alltså på att klienterna inte upplever en försämrad tjänstekvalitet i 

revisionen till följd av anmälningsskyldigheten. Detta styrker teorin om att 

tjänstekvalitet är något som är svårt att mäta och  att kundkontakten därför blir 

avgörande. Om en kund upplever en försämrad kvalitet av tjänsten, minskar tilliten 

till leverantörer, som riskerar att mista kunden (Grönroos, 2008). Det gick ur ett 

revisorsperspektiv att dra slutsatsen att klientrelationen utgör en avgörande betydelse 

för revisorerna.  Vidare gick det ur ett klientperspektiv dra slutsatsen att denna 

relation inte påverkats av anmälningsskyldigheten. Detta sammantaget styrker såväl 

teorins tanke om att det främst är kundkontakten som är avgörande för den upplevda 

tjänstekvaliteten samt att en tjänst är svår att mäta. Revisorerna lägger stort fokus på 

klientrelationen och anmälningsskyldigheten inte tycks påverkat denna, vilket gör att 

den inte är ett mått på klienternas upplevda tjänstekvalitet.  
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Slutligen stärker vår undersökning teorin kring förväntansgapet, dock på ett något 

oväntat sätt. Teorin hävdar att ett gap uppstår tillföljd av att skilda uppfattningar i 

revisorns uppgift leder till olika förväntningar. Gapet anses bestå av att intressenter 

har högre förväntningar på revisorernas uppgift, än vad revisorerna själva accepterar 

att deras uppgift är (Lee et al, 2010). Vi trodde oss genom att undersöka klienternas 

kännedom och inställning, finna att detta förväntansgap, som anses föreligga mellan 

revisorer och deras intressenter, skulle öka tillföljd av anmälningsskyldigheten. I 

Larssons (2004) enkätstudie framkom nämligen att revisorerna inte ansåg att deras 

uppgift var att anmäla brott i den utsträckning lagtexten anger, utan krävde en 

betydligt högre grad av misstanke. Detta borde lett till att klienterna utifrån 

anmälningsskyldighetens angivna misstankesgrad, fick orimligt höga förväntningar 

på revisorerna.  Dock visar det sig att klienterna förväntar sig det revisorerna 

accepterar som sin brottsförebyggande funktion. Klienterna anger, i enlighet med 

revisorerna, att en hög misstankegrad ska föreligga innan revisorerna gör en 

anmälan. Därmed verkar inget ökat förväntansgap finnas mellan revisorerna och 

klienternas uppfattning om revisorernas uppgift, tillföljd av anmälningsskyldigheten. 

Gapet verkar snarare föreligga mellan lagstiftningen och de berörda intressenterna 

som påverkas av anmälningsskyldigheten.  

 

Vårt viktigaste bidrag till forskningen är den sammanföring som nu gjorts av 

revisorers och klienters perspektiv på anmälningsskyldigheten. Det finns genom vår 

undersökning nu konkreta belägg för klienteras egna uppfattning om 

anmälningsskyldigheten. Undersökningen kan därför ses som ett komplement till det 

betydligt mer utforskade revisorsperspektivet. Vi har genom vår undersökning 

pointerat att även klienterna berörs av anmälningsskyldigheten. Även om resultatet 

tyder på att de förmodligen berörs i en liten utsträckning, är detta något som framtida 

forskning kring anmälningsskyldigheten inte bör bortse från. För att kunna dra 

befogade slutsatser kring anmälningsskyldighetens eventuella effekter på relationen 

mellan revisor och klient, krävs att båda parter beaktas.  

 

6.1.2 Praktiska implikationer  
Genom vår undersökning finns nu fler belägg för anmälningsskyldighetens effekter, 

inte bara ur ett revisorsperspektiv, utan även ur ett klientperspektiv. Detta gäller 

främst effekten på relationen dem emellan. Tidigare framgick enbart revisorernas 

uppfattning om vilka effekter anmälningsskyldigheten ansetts ha fått på 

 96 



  
 

klientrelationen, vilket gör att vår undersökning bidrar till en helhetsbild.  Vi hoppas 

därför ha banat väg för en breddning av forskningen, såväl kring 

anmälningsskyldigheten som klientrelationen. 

 

Vi har genom att jämföra revisorers och klienters uppfattning om 

anmälningsskyldigheten,  kommit fram till att det föreligger ett förväntansgap mellan 

lagstiftningen och de berörda intressenter.  Detta gap borde försöka minskas så gott 

de går, vilket även forskare på området är eniga om (Sikka et al, 1998; Lee et al, 

2010). Detta anser vi främst bör ske genom att lagstiftningen anpassas till att bli mer 

i enlighetmed  den uppfattning som intressenterna har. Det innebär mer konkret att 

lagen om anmälningsskyldighet borde bli mer i linje med revisorernas och deras 

klienters tolkning av den. Både revisorer och klienter anser att en rimlig misstanke 

grad, innan anmälan bör göras, ligger runt 75-100 procent. Detta är en markant 

skillnad från den misstankegrad lagtexten förordar, på fem till 20 procent. Vidare ger 

lagtexten föga vägledning till dess tillämpning, vilket säkerligen försvårat 

tolkningen. Vi anser därför att lagen om anmälningsskyldigheten bör korrigeras och  

även förtydligas för att minska risken för tolkningsfel. Idag går gränsen för en 

anmälan redan vid ”kan misstänkas”,  vilket innebär att revisorer endast behöver anta 

att ett brott begåtts. För att göra anmälningsskyldigheten mer i enlighet med dess 

faktiskt tillämpning, bör graden av misstanke i alla fall höjas till ”skäligen 

misstänkt”. Denna misstankegrad innebär att en specifik omständighet föreligger, 

vilket pekar på att ett brott begåtts. (Ekobrottsmyndigheten, 2011 s.7 ) På detta sätt 

hade en mer rimligt balans kunnat uppnås mellan revisorernas tystnadsplikt och deras 

handlingsplikt.  

 

Att vi inte kunde se några konkreta effekter på klientrelationen och att få faktorer 

förklarade klienters kännedom och inställning till anmälningsskyldigheten, tror vi 

främst beror på att få verkligen berörs av den. Det är enbart styrelsen och den 

verkställande direktören som riskerar bli anmälda och vi ställer oss därför frågan om 

anmälningsskyldigheten verkligen  uppfyller sitt syfte? Innebär 

anmälningsskyldigheten en verklig brottsförebyggande funktion? Om den inneburit 

att samtliga på företaget riskerade att bli anmälda,  hade troligtvis dess 

brottsförebyggande funktionen varit större, då fler berörs av den. Vi anser därför, 

utöver en korrigering av misstankesgraden, att lagen borde  utvidgas, så att det inte 
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enbart är styrelse och verkställande direktör som riskerar att fällas för ekonomiska 

brott. På såvis hade fler klienter berörts av anmälningsskyldigheten, vilket i längden 

troligtvis leder till att dess brottsförebyggande funktion förbättras. 

 

6.1.3 Förslag till fortsatt forskning 
I vår undersökning fann vi få förklarande faktorer för vad som påverkar klientens 

kännedom och inställning till anmälningsskyldigheten. Detta tror vi beror på att en 

klienter som sagt, generellt sett  inte berörs av den, sålänge de har som uppsåt att 

begå brott. Vårt förslag till fortsatt forskning  blir därför att undersöka och försöka få 

en förståelse för vad det är som påverkar en klients brottsbenägenhet och vidare se 

om en högre eller lägre brottsbenägenhet påverkar kännedomen och inställningen till 

anmälningsskyldigheten. 

 

En annan intressant aspekt vore att i framtida forskning, ur såväl ett revisor- som 

klientperspektiv, undersöka vilka effekter en modifiering av anmälningsskyldigheten 

skulle innebära. Hade det gap som idag föreligger mellan lagstiftaren och de berörda 

intressenterna då kunnat minskats? Hade detta i sin tur kunnat leda till att syftet med 

anmälningsskyldighetens brottsförebyggande funktion uppfyllts på ett bättre sätt? En 

sådan typ av studie hade kunnat belysa lagstiftningens eventuella brister och ge 

förslag till korrigeringar i lagstiftningen. 

 

  

 98 



  
 

 
Referenser 
 

Affärsdata: http://www.affarsdata.se/info.php?om_affarsdata, 2013-04-02, 10:45 

Aktiebolagslagen 9 kap. 1 § 
 
Aktiebolagslagen 9 kap. 3-6 §§ 
 
Aktiebolagslagen 9 kap. 41 § 
 
Aktiebolagslagen 9 kap. 42-44 §§ 
 
Aktiebolagslagen 10 kap. 38-40 §§ 
 
Andersson, G, Jorner, U, & Ågren, A 2007, Regressions- Och Tidsserieanalys / 
Göran Andersson, Ulf Jorner, Anders Ågren, n.p.: Lund : Studentlitteratur 
 
Balans11/1998. "uttalande från FARs revisionskommitté: revisorns åtgärder vid 
misstanke om brott" Balans nr 11/1998. S 48-51  
 
Bamber, E, & Iyer, V n.d., 2007 'Auditors' identification with their clients and its 
effect on auditors' objectivity', Auditing-A Journal Of Practice & Theory, 26, 2, pp. 
1-24. 
 
Banérson, M., Lidhed, A. och Malm, C. (2000). Lagen om anmälnings- skyldighet – 
dess syfte och upplevda problem. Kandidatuppsats, Ekonomihögskolan, Växjö 
universitet. 
 
Baron CD,JohnsonDA, Searfoss D Gand Smith CH (1977), “UncoveringCorporate 
Irregularities: Are we Closing the Expectation Gap?”, Journal of Accountancy, 
October, pp. 14-24. 
 
Bazerman, M.H., Morgan, P., Loewenstein, G.F., (1997), The impossibility of 
Auditor 
Independence, Sloan Management Review, Summer, 89-94. 
 
Braithwaite, J. (1997). On Speaking Softly and Carrying Big Sticks: Neglected 
Dimensions of a Republican Separation of Powers. University of Toronto Law 
Journal, 47, s.3 05-361. University of Toronto Press. 
 
Brandt, D. och Bäcker, D. (1999). Anmälningsskyldighet – en förändring av 
revisorsrollen? Uppsats i företagsekonomi, 60p.: Karlstads universitet. 
 
Brottsförebyggande rådet: http://www.bra.se/bra/brott--statistik/bedragerier-och-
ekobrott.html, 2013-04-18, 11.52 
 
Bryman, A. & Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Upplaga 1:1 
Ljubljana. Liber AB. 
 

 99 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.affarsdata.se%2Finfo.php%3Fom_affarsdata&h=AAQFhSWum
http://www.bra.se/bra/brott--statistik/bedragerier-och-ekobrott.html
http://www.bra.se/bra/brott--statistik/bedragerier-och-ekobrott.html


  
 

Cameran, M, Gabbioneta, C, Moizer, P, & Pettinicchio, A 2010, “What do client-
firms think of their auditors? Evidence from the Italian market”, Corporate 
Reputation Review, 12, 4, pp. 316-326. 
 
Canfield, S., Ethridge, J., & Marsh, T (2007). Engagement Risk: Preliminary 
Analysis of Audit Firms’Client Acceptance Decision. Academy of Accounting and 
Financial Studies Journal, 11 (1). 
 
Carrington, T. (2010) Revision. Liber AB, Spanien. 
 
Chandler, R. A., Edwards, J. R. & Anderson, M., ‘‘Changing Perceptions of the Role 
of the Company Auditor, 1840]1940’’, Accounting and Business Research, Vol. 23, 
No. 92, 1993,pp. 443]459. 
 
Chiu, W, Chan, A, Snape, E, & Redman, T 2001, “Age stereotypes and 
discriminatory attitudes towards older workers: an East-West comparison”, Human 
Relations, 54, 5, pp. 629-661 
 
Choi, J, Kim, J, och Zang, Y n.d., (2010) “Audit Office Size, Audit Pricing, 
Auiditing-A Journal Of Practice and Theory, 29, 1, pp. 73-97. 
 

Clarke, M. (1990). Business Crime. Its Nature and Control. Oxford: Polity 
 

DiMaggio, P.J., & Powell, W.W. (1983) The iron cage revisited: Institutional 
isomorphism and collective rationality in organizational fields. American 
SociologicalReview, 48:147-160 
 
Djurfeldt, G. & Barmark, M. (2009) Statistisk verktygslåda 2 – multivariat analys. 
Lund. Studentlitteratur AB. 
 
Eljertsson, G. (2005) Enkäten i praktiken – en handbok i enkätmetodik. Lund. 
Studentlitteratur. Upplaga 2. 
 
Ekobrottmyndigheten (2004:3), Promemorian: ”Revisorers åtgärder vid misstanke 
om brott” s. 1-33  
 
Ekonomifakta, 
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Naringslivets-
struktur/ 2013-05-14, 09:04 
 
Danielsson, J. och Fredriksson, T. (2001). Misstanke om brott – en studie av 
revisorns anmälningsskyldighet. C-uppsats, Institutionen för ekonomi: Karlstads 
universitet. 
 
DeAnglo, L. E. (1981) Auditor size and Audit Quality. Journal of Accounting and 
Economics. Vol. 3 (3). pp. 183-199 
 
DeFond, M.L., Raghunadan, K., Subramanyam, K., (2002), Do non-audit services 
fees impair auditor independence? Evidence from some going concern audit 

 100 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Naringslivets-struktur/
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Naringslivets-struktur/


  
 

opinions, Journal of AccountingResearch, Vol. 40, No. 4, 1247-1275. 
 
Elm, D, & Radin, T 2012, 'Ethical Decision Making: Special or No Different?', 
Journal Of Business Ethics, 3, p. 313-328. 
 
FAR (2006). Revision – En praktisk beskrivning. Stockholm: FAR förlag. 
 
FAR, Revision: en praktisk beskrivning, s 119. 
 
FAR,(2004). Revisionsbok 2004, s. 22. 

 
Geiger, M. A. & Rama, D. V. (2006) Audit Firm Size and Going-Concern Reporting 
Accuracy. Accounting Horizons. Vol. 20 (1). pp. 1-17. 
 
Grey, C. (1998). On being a professional in a “big six” firm. Accounting, 
Organizations and Society, Vol. 23, No. 5/6, pp. 569-587  
 
Grönroos, C. (1998) ”Marketing Services: The Case of a Missing Product”, Journal 
of Business & Industrial Marketing, Vol. 13, No. 4/5, ss 322‐338. 
 
Grönroos, C. (2008) Service Management och Marknadsföring. Malmö: Liber AB. 
 

Hair J.F., Black W.C., Babin B.J., Anderson R.E. & Tatham R.L. (2006), 
“Multivariate data analysis”, 6th edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall. 
 
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2010) Multivariate Data 
Analysis – A Global Perspective. New Jersey. Pearson. Upplaga 7.  
 
Harbäck, M. och Nilsson, M. (2004). Revisorns anmälningsplikt – Ett bristfälligt 
verktyg i kampen mot ekonomisk brottslighet. Magisteruppsats inom 
företagsekonomi. Internationella Handelshögskolan i Jönköping. 
 
Herron, T, & Gilbertson, D 2004, 'ETHICAL PRINCIPLES VS. ETHICAL RULES: 
THE MODERATING OF MORAL DEVELOPMENT ON AUDIT 
INDEPENDENCE JUDGMENTS', Business Ethics Quarterly, 14, 3, pp. 499-523. 
 
Holme, I. & Solvang, B. (1997) Forskningsmetodik – Om kvalitativa och 
kvantitativametoder. Lund. Studentlitteratur. Uppl. 2. 
 
Hope, O-K. & Langli, J.C., (2007), Auditor independence in a private firm setting, 
Fourth European Auditing Research Network – EARNET, Aarhus School of 
Business. 
 
Hua H. Kandampullyb, J. & Juwaheerc T. D. (2009) ”Relationships and impacts of 
service quality, perceived value, customer satisfaction, and image: an empirical 
study”, The Service Industries Journal, Vol. 29, No. 2, ss 111–125. 
 
Ingvast, J. och Jansson, H.-E. (1999). Revisorns nya anmälningsskyldighet – enligt 
ABL 38–40 §§. Examensarbete i företagsekonomi, 80p.: Karlstads universitet. 
 

 101 



  
 

Jansson, N. och Larsson, R. (2001). Förhållandet mellan revisorer och klienter – har 
det förändrats på grund av lagen om anmälningsskyldighet. D-uppsats, Institutionen 
för ekonomi: Karlstads universitet. 
 
Jacobsen, D.I & Thorsvik, J (2002) Hur moderna organisationer fungerar, 
Studentlitteratur, Upplaga 2. 
 
Jacobsson, E. (2001). Revisorns skyldighet att anmäla vid misstanke om brott – har 
revisionen och revisorsrollen förändrats? Magisteruppsats, Institutionen för 
företagsekonomi: Handelshögskolan vid Umeå universitet. 
 
Jensen, M.C., & Meckling, W.H. (1976) Theory of the firm: Managerial behavior, 
agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4): 305- 
360. 

Justitiedepartementet (1995b). Revisors skyldigheter vid misstanke om 
brott i bolaget (PM). Stockholm: Justitiedepartementet.  
 
Justitiedepartementet (1997). Sammanställning av remissyttranden över 
promemorian Revisors skyldigheter vid misstanke om brott i bolaget. 
Stockholm: Justitiedepartementet. 

Konkurslagen 1987:672 kap 7 16 § 
 
Koo, C, & Sim, H 1999, 'On the role conflict of auditors in Korea', Accounting, 
Auditing & Accountability Journal, 12, 2, p. 206. 
 
Larsson, Bengt (2004), Revisorernas anmälningsskyldighet  Rapport 
Brottsförebygganderådet, Information och förlag: 75. Stockholm: Edita Norstedts 
 
Larsson, Bengt (2005a), ”Auditor regulation and economic crime policy in Sweden, 
1965-2000” Accounting, Organization and Society 30 127-144. 
 
Larsson, Bengt (2005b), “Patrolling the corporation – the auditors´ duty to report 
crime in Sweden”, International Journal of the Sociology of Law, Vol 33, p. 53-70. 
 
Lee, T. H.; Ali, A. Md, och Bien, D (2009) “Towards an Understanding of the Audit 
Expectation Gap”, Journal of Audit Practice, 6 (1):7-35. 
 
Ljung, C. och Stetler, C. (2000). Så tycker revisorerna om den lagstadgade 
anmälningsplikten. Balans 8–9. 
 
Nationalenzoklopydin: http://www.ne.se/lang/profession  2013-03-09, 15.45 
 
Niemi, L. (2004) Auditor size and audit pricing: evidence from small audit firms. 
European Accounting Review. Vol. 13 (3). pp. 541-560. 

Nilsson, T. och Åström, J. (2000). Revisorernas anmälningsplikt – har den påverkat 
revisionen och finns det en liknande lagstiftning i andra länder? Magisteruppsats, 
Institutionen för Företagsekonomi: Handelshögskolan vid Umeå universitet. 
 
Olin, T. och Svensson, A. (2001). Vad är en brottslig handling? en studie av 
revisorns avvägningar mellan tystnadsplikten och anmälningsskyldigheten. 

 102 

http://www.ne.se/lang/profession%20%202013-03-09


  
 

Kandidatuppsats, Ekonomihögskolan: Växjö universitet. 
 
Parasuraman, A. Zeithaml, V. A. & Berry, L. L. (1985) ”A Conceptual Model of 
Service Quality and Its Implications for Future Research”, Journal of Marketing, 
Vol. 49, Fall, ss 41‐50. 
 
Parasuraman, A. Zeithaml, V. A. & Berry, L. L. (1988) ”SERVQUAL: a multiple‐
item scale for measuring consumer perceptions of service quality”, Journal of 
Retailing, Vol. 64, Spring, ss 12‐40. 
 
 
Pratt, J., & Stice, J. (2004). The Effects of Client Characteristics on Auditor 
Litigation Risk Judgements, Required Audit Evidence, and Recommended Audit 
Fees. 69 (4), 639-656. 
 
Rani, H, Ariel, M, och Charles A., B (2007)”Auditor fees and audit quality”, 
Managerial Auditing Journal, 22, 8, pp. 761-786. 
 
Reinartz, W, & Kumar, V 2000, 'On the Profitability of Long-Life Customers in a 
Noncontractual Setting: An Empirical Investigation and Implications for Marketing', 
The Journal Of Marketing, 4, p. 17-35. 
 
Rennie, M, Kopp, L, & Lemon, W n.d., 'Exploring Trust and the Auditor-Client 
Relationship: Factors Influencing the Auditor's Trust of a Client Representative', 
Auditing-A Journal Of Practice & Theory, 29, 1, pp. 279-293. 
 
Rättegångsbalken 23 kap 1 § 1 st 
 
Rättegångsbalken 23 kap 2 §  
 
Seow, J-L., (2001), The demand for the UK small company audit – an agency 
perspective, International Small Business Journal, Vol. 19. No. 2, 61-79. 
 
Sikka, P, Puxty, A, Willmott, H och Cooper, C., (1998), “Critical Perspectives of 
Accounting”,  Academic Press, 9(3):299-334. 
 
SOU 1995: 44. Aktiebolagets organisation. Delbetänkande av Aktiebolags- 
kommittén. Stockholm: Fritzes. 
 
Statistiska centralbyrån: www.sni2007.scb.se, 2013-04-17, 14.30 
 
Statistiska centralbyrån: http://statistik.bra.se/solwebb/action/anmalda/urval/sok 
2013-05-07, 11.40 
 
Svanström, T (2008) Revision och rådgivning - Efterfrågan, kvalitet och oberoende. 
Avhandlingsarbete, handelshögskolan vid Umeå universitet 

 
 
Tabone, N. & Baldacchiono, P.J. (2003). The statutory audit of owner-managed 
companies in Malta. Manergial Auditing Journal 18(5), 387-398. 

 103 

http://www.sni2007.scb.se/
http://statistik.bra.se/solwebb/action/anmalda/urval/sok


  
 

Warren, E.D. & Alzola, M. (2009) Ensuring independent auditors: Increasing the 
Saliency of the professional identity, Group Decision and Negotiation, 18:41-56. 
 
Öhman, P: (2004) Revisorers perspektiv på revision, En fråga om att följa 
upptrampade stigar, Luleå Tekniska Universitet, kap 1-2, 5-7. 
 
Öhman, P. (2007). Perspektiv på revision: tankemönster, förväntansgap och 
dilemman. Doktorsavhandling. Mittuniversitetet Sundsvall. Sundsvall: 
Universitetstryckeriet.  
 
Öhman, P., Häckner, E., Jansson, A. Och Tschudi, F. (2006). ”Swedish 
Audistors´View of Auditing: Doing Thongs Right versus Doing the Roght Things”. 
European Accounting Review, Vol. 15, No. 1, s. 89-114. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 104 



  
 

 
Bilagor 
 
Bilaga 1 – Larssons (2004) bakgrundsvariabler 
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Bilaga 2 - Lagen och dess omfattning 
 

I aktiebolagslagen 9:42  framgår att revisorn ska vidta åtgärder då denne kan misstänka 

att brott har begåtts av antingen en styrelseledamot eller den verkställande direktören. 

(ABL 9:42) Brottet ska ha begåtts inom vad som omfattar bolaget verksamhet och 

innefattar följande brott: 

• Bedrägeri och svindleri  

• Penningtvätt 

• Skattebrott 

• Försvårande av skattekontroll 

• Förskingring och annan trolöshet 

• Olovligt förfogande 

• Oredlighet och mannamån mot borgenär 

• Bokföringsbrott 

• Bestickning och mutbrott (Balans nr 11/1998. s 48-51) 
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Bilaga 3 – Statistik över anmälda ekobrott 
 
Statistik över anmälda ekobrott i Sverige år 2012 från Brottsförebyggande rådet. 
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Andel ekobrott i storstäderna respektive annan ort 
 
 
 
Ekonomisk brottslighet 
Som ekonomisk brottslighet räknas här brott mot skattebrottslagen, borgenärsbrott, 

förskingring, undandräkt, trolöshet mot huvudman, brott mot insiderlagen, 

aktiebolagslagen och lagen om näringsförbud. Ekonomisk brottslighet har ett stort 

mörkertal, dels på grund av att det saknas offer som kan tänkas anmäla brottet, dels på 

grund av att ekobrott är ett så kallat spaningsbrott.  

 

Jönköpings län 

Kommunerna Habo och Mullsjö tillhörde till och med 1997-12-31 Skaraborgs län, som 

slogs samman med Göteborgs- och Bohus samt Älvsborgs län till Västra Götalands län. 

Uppgifter för dessa kommuner, som avser tiden till och med 1997-12-31, redovisas 

också under Jönköpings län. 

 

Skåne län 

Detta län bildades 1997-01-01 genom en sammanslagning av Kristianstads och 

Malmöhus län. Även för åren före länssammanslagningen, det vill säga för åren 1975-

1996, redovisas dessa län sammanslaget på Skåne län i databasen. 

 

Västra Götalands län 

Detta län bildades 1998-01-01 genom en sammanslagning av Göteborgs- och Bohus, 

Älvsborgs och Skaraborgs län. Även för åren innan dessa län slogs samman till ett län, 

det vill säga för åren 1975-1997, redovisas de sammanslaget på Västra Götaland i 

databasen. Kommunerna Habo och Mullsjö tillhörde till och med 1997-12-31 

Skaraborgs län, och uppgifter för dessa kommuner, som avser tiden till och med 1997-

12-31, redovisas också under Jönköpings län. 

 

 
 
 
 

 IV 

Per 100 000 inv 100%
Skåne 1,1778 17 % över
Stockholm 1,8028 80% över
väst. Götaland 1,2139 21% över
hela landet 0,0036



  
 

Bilaga 4 - Enkäten 
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Bilaga 5 – Klientens kännedom om anmälningsskyldigheten 
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 I det första diagrammet framgår det att klienterna anser sig ha hög kännedom om 

anmälningsskyldighetens existens. Det andra diagrammet visar att de även anser sig ha 

en relativt god kunskap gällande revisorers skyldighet att anmäla vid ekonomisk 

brottslighet. Det tredje diagrammet visar dock att de har en faktisk låg kunskap om 

anmälningsskyldighetens innebörd.  
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