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Sammanfattning 
 
Av de ekobrottsmisstankar som varje år lämnas till åklagare står revisorer för ungefär 1,4 
procent. Detta anses vara remarkabelt med tanke på att revisorer är den externa part med mest 
insyn i ett bolags verksamhet. Tidigare forskning menar att den låga andelen rapporterade 
brott av revisorer kan förklaras av att revisorer är beroende av ett förhållande till sina klienter 
ur både ett socialt som ett affärsmässigt perspektiv. Det finns således incitament för revisorer 
att inte anmäla en brottsmisstänkt klient. Samtidigt som revisorer kritiserats för att stå sina 
klienter för nära är det lagstadgat att dessa ska vara oberoende gentemot klienterna, vilket 
innebär att de inte ska låta sitt omdöme påverkas av exempelvis en klientrelation samtidigt 
som revisorerna själva ska bestämma revisionens inriktning och omfattning. Oberoendet bör 
således utesluta en social och affärsmässig klientrelation. Det pågår dessutom ett arbete på 
revisionsbyråerna med att sprida professionens värderingar bland de anställda för att få dessa 
att anamma oberoendet. Studier visar dessutom att oberoendet står sig starkare hos partners än 
revisorer längre ner i byråhierarkin, vilket indikerar att även auktoriserade revisorer och 
revisorsassistenter uppvisar olika grad av oberoende. 
 
I denna uppsats utgår vi från revisorers anmälningsplikt enligt Aktiebolagslagens 9 kapitel 
och undersöker om revisorer är oberoende eller om de tenderar att prioritera klientrelationen. 
Även möjliga skillnader mellan auktoriserade revisorer och revisorsassistenter belyses. För att 
kunna besvara syftet används semistrukturerade intervjuer med revisorer från de fyra största 
revisionsbyråerna, det vill säga Deloitte, EY, KPMG och PWC. 
 
I studien finner vi inget stöd för att en klientrelation utesluter oberoendet men vi finner 
indikationer på att klientrelationen hotar oberoendet. Vidare finner vi ingenting som talar 
emot att klientrelationen är den primära anledningen till varför revisorer bortser från 
anmälningsplikten. Däremot finner vi fler faktorer som kan förklara varför revisorer agerar 
som de gör vid misstänkt brottslighet och dessa är den straffrättsliga kompetensen, 
disciplinära åtgärder från Föreningen för Auktoriserade Revisorer och Revisorsnämnden, 
viljan att bli partner samt okunskapen kring revisionsbyråernas interna rutiner för hantering av 
misstänkt brottslighet. Studien indikerar vidare att revisorerna är oberoende men i olika grad, 
vilket även teorin antyder. De auktoriserade revisorerna tycks sätta oberoendet framför 
klientrelationen medan studien indikerar att revisorsassistenterna ser klientrelationen som 
primär.  
 
 
Nyckelord: Agentteorin, anmälningsplikt, identifieringsteorin, klientrelation, oberoende, 
revisorer.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Brott i näringsverksamhet och revisorers roll vid dessa är något som på senare tid 
aktualiserats i allt större utsträckning (Holmquist, 2013, s. 15). Detta i takt med 
företagsskandaler såsom Enron, Prosolvia och HQ-bank. I samtliga fall har det diskuterats 
huruvida revisorerna känt till att det förekom oegentligheter eller inte. I HQ-bank fallet har 
det år 2014 framkommit nya uppgifter som pekar på att den ansvariga revisorn varit medveten 
om att grovt bokföringsbrott och grovt svindleri förekom, utan att agera (Hellekant & 
Hedelius, 2014). Redan år 1999 kom dock nya regler i Aktiebolagslagen (ABL) för att skydda 
intressenterna och undvika scenarion som detta. Reglerna innebär att revisorer vid 
specificerade brott ska anmäla misstänkta eller uppmärksammade brott till styrelsen och i 
vissa fall till allmän åklagare (Larsson, 2005, s. 54f.).  
 

Nämnda anmälningsplikt innebär en passiv skyldighet att rapportera misstänkta brott som 
revisorer upptäcker under revisionen. Det är ingen förlängning av verksamhetsområdet i den 
meningen att revisorer ska arbeta aktivt för att upptäcka brott. Däremot innebär det att 
revisorer i högre grad än tidigare måste göra straffrättsliga bedömningar. En viktig del i 
utformningen av reglerna var att de inte fick ställa orealistiska krav på revisorer att upptäcka 
brott och därför beslutades att anmälningsplikten skulle gälla under särskilt utpekade 
förutsättningar. I förarbetena till reglerna om anmälningsplikt framgår vidare att det ligger i 
revisorers natur att upptäcka brott som sker inom ramen för bolagets verksamhet, samt att det 
kan ses som en naturlig del av revisorsprofessionens utveckling, eftersom revisorer ska ses 
som ett bolagsorgan och att dessa därför ska värna om aktieägarnas intressen (SOU 1995:44, 
s. 233). För att kunna värna om aktieägarnas intressen är det av stor vikt att en revisor är 
oberoende gentemot klienten, det vill säga företagsledningen, då denna egenskap tillsammans 
med revisorernas kompetens är det som skänker intressenterna tillit (Beck & Lindberg, 2004, 
s. 36; SOU 1995:44, s. 214). 

Anmälningsplikten anses kunna leda till ett försämrat förtroende mellan företagsledningen 
och en revisor, vilket skulle kunna försämra revisionen, men lagstiftaren ansåg det ändå 
motiverat att ålägga revisorer en anmälningsplikt eftersom det ligger i intressenternas intresse 
att utreda ekonomisk brottslighet (SOU, 1995:44, s. 232). 
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1.2 Problematisering 
Reglerna rörande revisorers anmälningsplikt mötte tidigt stark kritik (Larsson, 2005, s. 54). 
Föreningen för Auktoriserade Revisorer (FAR) och Svenska Revisorssamfundet (SRS) var 
bland de mest kritiska rösterna till införandet (Proposition 1997/98:99 s. 152). 
Revisorsprofessionen ansåg att anmälningsplikten skulle ställa orealistiska krav på revisorers 
straffrättsliga kompetens och medföra en föreställning om att professionen verkade som en 
representant för myndigheter. Det sistnämnda skulle i sin tur kunna utgöra ett allvarligt hot 
mot revisionsbyråernas och deras revisorers relation till klienterna (Larsson, 2005, s. 58). Med 
grund i kritiken tog revisorsprofessionen fram metoder som kan användas av revisorer för att 
kringgå anmälningsplikten och på så sätt inte skada klientrelationen (Larsson, 2005, s. 58ff.).  

Att revisorer kan kringgå anmälningsplikten kan ställas i relation till vad som framgår av 
senast tillgängliga siffror från Ekobrottsmyndigheten år 2007. Då inkom totalt 23 332 
ekobrottsmisstankar till åklagarmyndigheten (Källman, 2008, s. 313) varav revisorer stod för 
321 (Lundin, 2008, s. 2). Detta är beaktansvärt då revisorer är den externa part med mest 
insyn i ett bolags verksamhet (Källman, 2008, s. 305; Larsson, 2004, s. 23; SOU 1995:44, s. 
233). Den låga andelen inrapporterade misstänkta brott som revisorer står bakom, tillsammans 
med fall som HQ-bank, indikerar att revisorer faktiskt kringgår reglerna om 
anmälningsplikten för att inte riskera klientrelationen. Detta kan bero på att revisorer har 
andra preferenser än de aktieägare som väljer en revisor att se efter deras intressen 
(Kaskarelis, 2010, s. 259). Detta kan innebära att en revisor, istället för att se till aktieägarnas 
bästa, försöker maximera den egna vinningen genom att bortse från den lagstadgade 
anmälningsplikten för att bevara relationen med företagsledningen. Att maximera den egna 
vinningen kan ses ur två perspektiv. Dels är det vanligt att revisorer identifierar sig själva med 
och blir psykologiskt bundna till sina klienters öden, vilket kan innebära att de väljer 
klientfrämjande lösningar på ett problem (Stefaniak et al., 2012, s. 41). Dels kan 
revisionsbyråer ses som vinstmaximerande företag som värnar om klientrelationen för att inte 
förlora nutida och framtida intäkter (Hellman, 2011, s. 249; Nelson, 2006, s. 31).  

Oberoendet, som är den centrala pelaren i en revision och för professionens anseende (Lee, 
2002, s. 317; Suddaby et al., 2009, s. 409), talar däremot för att revisorer bortser från sociala 
och affärsmässiga fördelar och istället agerar i enlighet med reglerna om anmälningsplikten 
och lever upp till aktieägarnas preferenser (Suddaby et al., 2009, s. 414). Det finns även de 
som menar att oberoendet omöjliggör en social och affärsmässig klientrelation (Quick, 2012, 
s. 26). Är en revisor oberoende bör detta således innebära att risken för att anmälningsplikten 
ska kringgås för att främja klientrelationen är liten. Trots att oberoendet ses som en 
grundläggande egenskap för en revisor, har revisorsprofessionen mött kritik från forskare 
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(Bamber & Iyer, 2007; Francis, 2011) som pekar på att revisorer i många fall står sina klienter 
för nära. Revisionsbyråerna arbetar därför aktivt med att sprida professionens värderingar 
bland de anställda. Det har även påvisats att oberoendet är starkare bland partners än revisorer 
längre ner i byråhierarkin och det är från partners revisionsbyråerna vill att oberoendet ska 
spridas till auktoriserade revisorer och revisorsassistenter (Bamber & Iyer, 2007, s. 18; 
Francis, 2011, s. 138). Detta innebär att det även kan finnas en skillnad i graden av oberoende 
hos de båda befattningarna av revisorer. 

Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i nämnda klientrelation och oberoende. Revisorers 
anmälningsplikt kommer användas som exempel för att undersöka huruvida revisorer är 
oberoende eller om de prioriterar klientrelationen. Detta eftersom tidigare forskning belyst att 
revisorer tenderar att kringgå den lagstadgade anmälningsplikten för att främja 
klientrelationen, samtidigt som revisionsbyråerna, och dess partners, fokuserar på oberoendet 
som en lösning på en för nära klientrelation. Tidigare forskning inom området har endast lyft 
fram klientrelationen som anledning att bortse från anmälningsplikten. Vid införandet av 
anmälningsplikten utstod dock reglerna kritik som menade att de skulle ställa orealistiska krav 
på revisorer att göra straffrättsliga bedömningar. Vi tror att det kan finnas viss grund för 
kritiken och att andra faktorer, såsom exempelvis revisorers straffrättsliga kompetens, kan 
spela in i revisorers beslut att anmäla respektive inte anmäla ett misstänkt brott som kommer 
dem till känna. Detta leder fram till vårt syfte: 
 

Vi ämnar undersöka och öka förståelsen för om revisorer är oberoende eller om de 
prioriterar klientrelationen. Detta genom att undersöka hur de agerar vid misstänkta brott 
enligt Aktiebolagslagens 9 kapitel. Möjliga skillnader mellan revisorsassistenter och 
auktoriserade revisorer kommer också att belysas. Vi åsyftar även undersöka om det finns 
andra faktorer, såsom revisorers straffrättsliga kompetens, som kan tänkas påverka 
revisorers handlande vid misstänkt brottslighet. 
 
Tidigare studier inom området har berört revisorers agerande vid enskilda brott, 
problematiken kring anmälningsplikten, lagens utformning och svagheter samt de metoder 
revisorer har att tillgå för att kringgå reglerna om anmälningsplikten (Karlsson et al., 2003; 
Larsson, 2005; Taawo & Wie, 2005; Wallin & Mirza, 2011). Till skillnad mot denna tidigare 
forskning tar vi utgångspunkt i revisorers anmälningsplikt för att öka förståelsen för om 
revisorer är oberoende eller om de tenderar att prioritera klientrelationen. 
 



 

4  

1.3 Avgränsning 
Uppsatsen avgränsas till ABLs regler om revisorers anmälningsplikt vid brott då någon 
motsvarande skyldighet inte föreligger i någon annan bolagsform. Vidare behandlas inte 
revisorers roll vid misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism. Detta har sin grund i 
att dessa brott inte ger revisorer något utrymme att utnyttja de metoder som finns för att 
främja klientrelationen eftersom dessa brott direkt ska rapporteras till Polismyndigheten enligt 
lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.  
 

1.4 Disposition 
Uppsatsen disponeras enligt följande: I kapitel två ges en överblick över den anmälningsplikt 
revisorer har som skyldighet att följa enligt ABL 9 kapitlet. Även tidigare forskning kring 
anmälningsplikten, revisorers oberoende och deras relation till klienterna kommer att 
behandlas. Detta för att ge läsaren en förståelse för varför revisorer anmäler respektive inte 
anmäler misstänkta brott som kommer dem till känna. Kapitel två avslutas med en 
analysmodell för att ge en bild av hur referensramens beståndsdelar kan relateras till varandra 
och användas för att förklara varför revisorer anmäler respektive inte anmäler misstänkta 
brott. I kapitel tre redovisas den metod som använts för att besvara syftet. Där behandlas till 
exempel forskningsdesignen, hur data samlats in och hur data analyserats. Kapitel fyra består 
av presentation och analys av inhämtad data. Uppsatsen avslutas därefter i kapitel fem, där de 
slutsatser som kan göras utifrån analysen presenteras och förslag till vidare forskning ges. 
 
I stora drag kan dispositionen sammanfattas genom följande figur: 
 

    
Figur 1 - Sammanfattande disposition. Källa: Egenarbetad. 

  

2.Referensram 3. Metod 4. Empiri och 
analys 

5. Slutsatser och 
vidare forskning 
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2 Referensram 

2.1 Anmälningspliktens utformning 
Sedan år 1999 föreligger en skyldighet för revisorer att anmäla vissa specificerade brott, 
utförda inom ramen för ett bolags verksamhet. Tanken med anmälningsplikten är att den ska 
stärka revisorers brottsförebyggande roll så att intressenternas intressen kan tillvaratas bättre 
(SOU 1995:44, s. 233). Det finns således ett behov av en oberoende granskning av ett 
självständigt organ från bolagets aktieägare, anställda, borgenärer och andra intressenter 
(SOU 1995:44, s. 232f.). Ett annat skäl bakom anmälningsplikten är att det ligger i revisorers 
natur att upptäcka brott som sker inom ramen för bolagets verksamhet eftersom revisorer har 
bättre insyn i bolaget än exempelvis skatteverkets kontrollanter och konkursförvaltare 
(Larsson, 2004, s. 23; SOU 1995:44, s. 233). Vidare kan anmälningsplikten ses som en 
naturlig utveckling av revisorsprofessionen även om det innebär att revisorer i högre grad än 
tidigare måste göra straffrättsliga bedömningar (SOU 1995:44, s. 233). Detta eftersom 
revisorer ska ses som ett bolagsorgan och att de därmed ska värna om aktieägarnas intressen 
(proposition 1997/98:99, s. 152ff.; SOU 1995:44, s. 233). Anmälningsplikten ska dock inte 
ses som en förlängning av revisorers verksamhetsområde med innebörden att de löpande ska 
efterforska om brott begåtts, utan det handlar om att finna förhållanden som kan upptäckas 
inom ramen för det vanliga revisionsuppdraget (Larsson, 2004, s. 23; proposition 1997/98:99, 
s. 270f.; SOU 1995:44, s. 233).  

De misstänkta brotten som revisorer ska anmäla gäller endast fullbordade brott, därav 
förekommer inte försöks- eller förberedelsebrott som anmälningspliktiga brott (Holmquist, 
2013. s. 288). De brott som revisorer ska anmäla återfinns nedan i figur 2: 
 

(Grovt) Bedrägeri enligt Brottsbalken (BrB) 9:1-3  Otillbörligt gynnande av borgenär enligt BrB 11:4  

Svindleri enligt BrB 9:9  Bokföringsbrott enligt BrB 11:5  

(Grov) Förskingring enligt BrB 10:1-3  (Grovt) Skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69) 2 och 5 §§  

Olovligt förfogande enligt BrB 10:4 Vårdslös skatteuppgift enligt Skattebrottslagen (1971:69) 5§  

Trolöshet mot huvudman enligt BrB 10:5  Försvårande av skattekontroll enligt Skattebrottslagen (1971:69)  
10 §  

(Grov) Oredlighet mot borgenärer enligt BrB 11:1  Tagande och givande av muta enligt BrB 10:5a-e 

Försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning enligt BrB 11:2  

Figur 2 – Brottskatalogen. Källa: ABL 9:42. 

Om en revisor har en misstanke om att något av ovanstående brott skett inom ramen för 
bolagets verksamhet ska denne, enligt ABL 9:42 1 stycket, vidta de åtgärder som återfinns i 
ABL 9:43 - 44. Enligt ABL 9:43 ska en revisor utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen vid 
misstanke om brott. Underrättelsen behöver inte vara skriftlig (proposition 1997/98:99, s. 
270f.) och behöver inte lämnas om revisorn anser att styrelsen inte skulle vidta någon 
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skadeförebyggande åtgärd med ledning av underrättelsen eller om revisorn tror att en 
underrättelse är meningslös eller stridande med syftet av underrättelsen (ABL 9:43 2 stycket; 
Larsson, 2004, s. 23). Om en revisor finner att så är fallet ska denne istället direkt lämna en 
särskild handling till åklagare och redogöra för misstanken och grunderna för denna (ABL 
9:44 3 stycket). En sådan handling ska även lämnas om styrelsen underrättats och, enligt 9:44 
1 stycket ABL, ska detta ske senast fyra veckor efter att styrelsen underrättats enligt ABL 
9:43. En särskild handling behöver dock, enligt ABL 9:44 2 stycket, inte upprättas om (1) den 
ekonomiska skadan av det misstänkta brottet har ersatts och övriga menliga verkningar 
avhjälpts, (2) om brottet redan anmälts till polis eller åklagare eller (3) om brottet är 
obetydligt. Om en sådan handling lämnas till åklagare ska en revisor, enligt ABL 9:44 4 
stycket, direkt pröva om denne ska avgå från revisionsuppdraget (proposition 1997/98:99, s. 
165; proposition 2004/05:85 s. 321). År 2007 inkom totalt 23 332 sådana ekobrottsmisstankar 
till åklagarmyndigheten (Källman, 2008, s. 313), varav 321 lämnades av revisorer (Lundin, 
2008, s. 2). De vanligaste brotten var bokföringsbrott och skattebrott som tillsammans 
utgjorde 90 procent av det totala antalet anmälda brott (Källman, 2008, s. 305). 
 
Om det kan misstänkas att ett ekonomiskt brott skett inom ramen för bolagets verksamhet ska 
en revisor anmäla brottet i enlighet med reglerna i ABLs 9 kapitel. Vad gäller styrkan i 
rekvisitet ”kan misstänkas” i ABL 9:42 har tolkningen dock visat sig vara problematisk bland 
revisorer på grund av avsaknaden av rättspraxis (Larsson, 2004, s. 25; Ljung & Stetler, 2000, 
s. 1). Enligt lagstiftaren ligger misstankegraden klart under den gräns för vad som krävs för 
att väcka åtal enligt den så kallade ”misstanketrappan”, som kan ses nedan i figur 3 (Ljung & 
Stetler, 2000, s. 1; proposition 1997/98:99, s. 270f.). ”Kan misstänkas” antas ligga strax över 
den lägsta graden av misstanke som är ”anledning att anta”. Detta betyder enligt 
Ekobrottsmyndigheten att en revisor inte ska behöva fundera på om en anmälan kommer att 
leda till en fällande dom eller inte, utan att en anmälan ska lämnas vid minsta misstanke 
(Larsson, 2004, s. 58). Enligt Ljung och Stetler (2000, s. 1) ska rekvisitet tolkas som att en 
anmälan ska upprättas om en revisor är mellan 5-20 procent säker på att ett brott föreligger.  
 

 
Figur 3 – Misstanketrappan. Källa: Ljung och Stetler, 2000. 
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2.2 Agentteorin 
Ekonomer har sedan lång tid tillbaka varit intresserade av problem som kan uppstå när 
ledningen av ett företag är separerad från dess ägande (Fama, 1980, s. 288). Under 1960-talet 
och tidigt 1970-tal upptäckte ekonomer att det förekom riskdiversifiering bland individer och 
grupper inom organisationer. Agentteorin, som har sitt ursprung i denna upptäckt, utvecklade 
detta tankesätt genom att addera ytterligare ett perspektiv, nämligen ”agentproblemet”. 
Agentproblemet kännetecknas av att samarbetande parter har olika mål och arbetsfördelning 
(Eisenhardt, 1989, s. 58). Agentteorin är uppbyggd kring en situation där en ägare till en 
tillgång (vidare benämnd principalen) låter en manager (vidare benämnd agenten) förvalta 
tillgången (Eisenhardt, 1989, s. 58; Hill & Jones, 1992, s. 132; Jensen & Meckling, 1976, s. 
308; Kaskarelis, 2010, s. 259). Principalens motiv att använda en agent är att principalen 
saknar kompetens, kunskap om marknadens komplexitet och/eller tid för att förvalta 
tillgången själv. Därför låter principalen agenten förvalta tillgången i tron om att denne 
kommer göra detta på ett så effektivt sätt som möjligt så att principalen ska erhålla maximal 
avkastning. Grundantagandet i teorin är dock att varje part vill maximera den egna vinningen 
vilket medför att ett agentproblem uppstår när agentens preferenser särskiljer sig från 
principalens. För att ett agentproblem ska kunna uppstå krävs dessutom att det råder 
informationsasymmetri mellan parterna, vilket uppstår när agenten är den som praktiskt 
kontrollerar tillgången (Eisenhardt, 1989, s. 58; Jensen & Meckling, 1976, s. 308; Kaskarelis, 
2010, s. 259). Agentproblemet leder till att agenten, i sin strävan att maximera den egna 
vinningen, förvaltar tillgången utifrån vad som är bäst för denne och inte efter principalens 
preferenser (Zimmerman, 1977, s. 117).  
 
I ett aktiebolag är typexemplet att företagsledningen agerar som agent till aktieägarna, som 
därmed agerar principal. Att övervaka företagsledningens prestationer kan för aktieägarna 
vara resurskrävande, både i form av kapital och tid. Detta motiverar aktieägare i icke-
ägarledda bolag att utse en oberoende revisor för att övervaka företagsledningen i deras ställe 
(Wallace, 1991, s. 18f.). Agentrelationen kan appliceras på alla samarbeten i en organisation 
och därmed kan även revisorer ses som agenter till aktieägarna (Eisenhardt 1989, s. 60; 
Wallace, 1991, s. 20). Med fokus på samspelet mellan revisorer och aktieägare, samt 
anmälningsplikten av misstänkta brott enligt ABLs 9 kapitel, kan agentproblemet ta sig till 
uttryck genom att revisorer bortser från anmälningsplikten och istället agerar för att maximera 
den egna vinningen. Att revisorer vill maximera den egna vinningen kan ses ur både ett 
socialt (se vidare kapitel 2.3.1) och ett affärsmässigt perspektiv (kapitel 2.3.2). 
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2.3 Revisorers relation till klienterna 
Revisorer behöver en relation till klienten ur ett informativt perspektiv. International 
Standards of Auditing (ISA) 315 kräver till exempel att en revisor förstår klientens 
verksamhet och dess miljö, vilket Hellman (2011, s. 249) menar kräver ett stort samspel 
mellan revisorer och deras klienter. Vidare har Knechel (2007, s. 391) hävdat att 
substansgranskning minskat, vilket medfört att nutidens revisionsbevis till stor del kan spåras 
tillbaka till utlåtanden från klienten. Revisionsbevis som är insamlade i nära samarbete med 
klienten har också generellt ansetts vara mer relevanta än bevis som inhämtats genom att 
granska verifikationer på distans (Hellman, 2011, s. 249f.). Klientrelationen är dock inte 
enbart viktig ur ett informationsperspektiv. Carrington och Catasús (2007, s. 42f.) menar att 
relationen är viktig även ur ett riskidentifierande perspektiv. Anledningen är att om ett 
samarbete med klienten saknas så är det svårt att veta vilka risker inom företaget som är 
väsentliga. En för nära relation till klienten kan dock skada revisorns oberoende. Bamber och 
Iyer (2007, s. 18) fann i sin studie att revisorer som identifierar sig med klienten på grund av 
sociala och affärsmässiga fördelar har större benägenhet att agera på ett sätt som ligger i 
klientens intresse.  
 

2.3.1 Identifieringsteorin 

Identitetsteorin (Social identity theory) utgår från att en individs självuppfattning inkluderar 
en identitet som utgörs av faktorer såsom kunskap, förmågor och intressen. 
Identifieringsteorin, som tar sin grund ur identitetsteorin, utgörs istället av en individs 
uppfattning om sitt medlemskap i en grupp – den sociala identiteten (Stefaniak et al., 2012, s. 
42; Turner, refererad i Tajfel, 2010, s. 16).  Medan självuppfattningen inriktar sig på 
individen, fokuserar den sociala identiteten således på en individs samhörighet med en grupp 
(Turner, refererad i Tajfel, 2010, s. 17ff.). När en individ uppmärksammat att denne är 
medlem i en grupp blir denne psykologiskt bunden till gruppens öde, delar mål med gruppen 
och upplever gruppens resultat som sitt eget (Tolman, 1943, s. 143; Turner, refererad i Tajfel, 
2010, s. 17ff.). Inom forskarvärlden finns ett stort stöd för att detta har en påverkan på 
professioners beteende, däribland på revisorers (Stefaniak et al., 2012, s. 42). Bamber och 
Iyer (2007 s. 18) argumenterade vidare att revisorer som identifierar sig med klienten tenderar 
att vid problem välja den lösning som bäst passar klienten, eftersom revisorerna då erhåller 
sociala fördelar. 
 

2.3.2 Revisionsbyråer som vinstmaximerande företag  

Enligt Hellman (2011, s. 249) och Nelson (2006, s. 31) är revisionsbyråer vinstmaximerande 
företag. Både på kort sikt genom nutida intäkter, men även på lång sikt genom framtida 
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intäkter. Deras behov av intäkter kan få revisorer att värna om klientrelationen av 
affärsmässiga skäl. En bra relation till klienten anses vara viktig för att behålla de nutida 
intäkterna, men även för att generera framtida. Revisionsbyråernas intäkter utgörs idag främst 
av tjänster som inte hör till den traditionella revisionen. Dessa tjänster är således inte av 
granskande natur utan mer av rådgivande karaktär, såsom till exempel skatterådgivning 
(Moore et al., 2006, s. 16). Det är värt att nämna att den enskilda revisorn inte får agera både 
rådgivare och granskare, däremot finns det inget som hindrar ett företag att ha en revisor från 
samma bolag som de konsulter de anlitar (ABL 9:17). Enligt en studie utförd på beställning 
av FAR är det de rådgivande tjänsterna som i framtiden kommer att vara utmärkande för 
revisionsbyråerna (Kempe, 2013). Enligt Hellman (2011, s. 249) ligger det därför i 
revisionsbyråernas intresse att värna om klientrelationen för att inte gå miste om framtida 
intäkter genererade från dessa rådgivningstjänster. Notera att det är företagsledningen som 
sköter bolagets löpande förvaltning och fattar beslut i frågor om inköp av icke-revisionsnära 
tjänster (ABL 8:29). Behovet av intäkter från revisionstjänster och icke-revisionsnära tjänster 
kan medföra att revisorer känner en press att upprätthålla en klientrelation (Bamber & Iyer, 
2007, s. 18; Nelson, 2006, s. 31).  
 

2.4 Revisorers möjlighet att kringgå anmälningsplikten 
I tidigare forskning (Larsson, 2004, 2005) har det belysts att revisorer kan kringgå 
anmälningsplikten genom att använda kreativa metoder. Det har vidare visat sig att revisorer 
som arbetar mot större bolag i större utsträckning tenderar att kringgå anmälningsplikten än 
revisorer som arbetar mot mindre bolag (Larsson, 2004, s. 71). Att revisorer utvecklade 
metoderna för att kringgå anmälningsplikten kan förklaras av den kritik reglerna fick utstå 
från revisionsprofessionen vid införandet (Larsson, 2005, s. 54). Revisorsprofessionen ansåg 
att anmälningsplikten skulle medföra en föreställning om att professionen verkade som en 
representant för myndigheter, vilket i sin tur skulle utgöra ett allvarligt hot mot 
revisionsbyråernas, och deras revisorers, relation till klienterna. Professionen ansåg även att 
reglerna kring anmälningsplikten skulle ställa orealistiska krav på revisorers straffrättsliga 
kompetens (Larsson, 2005, s. 58). Larsson (2004, 2005) nämner två metoder revisorer kan 
använda sig av för att kringgå anmälningsplikten. Dessa är: (1) tänja på den lagstadgade 
veckoperioden som ska gå innan en särskild handling lämnas till åklagare, ett sätt för 
revisorer att få klienten att hinna avhjälpa felet så att anmälningsskyldigheten till åklagare 
försvinner. (2) De kan vänta med att underrätta styrelsen om det misstänkta brottet tills de är 
minst 75 procent säkra på att brott faktiskt har begåtts, ett sätt att inte skada klientrelationen 
genom att smutskasta denne i onödan. Det sistnämnda är inte i linje med misstanketrappan 
som fastslår att revisorer ska anmäla misstänkta brott vid en misstankegrad mellan 5-20 
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procent (Ljung & Stetler, 2000, s. 1). Eftersom det går att kringgå anmälningsplikten har 
forskare ansett det vara önskvärt att sträva efter en större distans mellan revisorer och deras 
klienter (Hellman, 2011, s. 249). 
 

2.5 Revisorers oberoende 
Lagstiftaren anser att det finns ett pedagogiskt värde i att uttryckligen förbjuda alla 
förhållanden som anses strida mot revisorers oberoende (proposition 1997/98:99, s. 76f.; 
proposition 2004/05:85, s. 321). Att en revisor ska vara oberoende finns lagstadgat genom 
exempelvis jävsbestämmelserna i ABL 9:17 och genom analysmodellen i Revisorslagen (RL) 
21§. Enligt jävsbestämmelserna får den som har en beroendeställning till bolaget eller 
yrkesmässigt biträder bolaget i grundbokföringen eller medelsförvaltningen inte vara revisor. 
Således får inte revisorer agera rådgivare i frågor som kan stå i strid med oberoendet1 (SOU 
1995:44, s. 223). Analysmodellen är utformad för att försäkra att revisorer både är oberoende2 
samt framstår som oberoende3 till omgivningen (proposition 2000/01:146, s. 58ff.). Modellen 
innebär kortfattat att en revisor inför och under varje uppdrag ska pröva om det finns 
omständigheter, till exempel ett vänskapshot 4 , som kan rubba förtroendet för dennes 
oberoende och därmed ligga till grund för en revisor att avsäga sig uppdraget. Med oberoende 
menas att revisorer i sin yrkesutövning ska vara opartiska och självständiga. Med opartiskhet 
menas att revisorer inte låter sitt omdöme påverkas av ovidkommande omständigheter, såsom 
exempelvis en relation till klienten. Med självständighet menas istället att revisorer själva ska 
bestämma uppdragets inriktning och omfattning (EtikR 1, regel 2).  
 
Revisorers oberoende, tillsammans med deras kompetens, är det som skänker intressenterna 
tillit (Beck & Lindberg, 2004, s. 36; SOU 1995:44, s. 214) och därmed ger revisionen styrka 
(Rubenstein, 2001, s. 237). Detta relateras till tidigare nämnda agentproblem och det faktum 
att bolagsstämman väljer en oberoende revisor för att bevaka deras intressen (Rubenstein, 
2001, s. 236; Wallace, 1991, s. 19). Det finns emellertid ett inneboende problem i begreppet 
oberoende eftersom revisionsbyråerna, likt företag inom andra branscher, konkurrerar på en 
fri marknad och är beroende av intäkter från klienten (proposition 1997/98:99, s. 143; Shore 
& Wright, 1999, s. 569). Forskare såsom Francis (2011, s. 126) och Hellman (2011, s. 249) 
menar att detta hotar oberoendet, medan Quick (2012, s. 26) går så långt som att påstå att en 
social och affärsmässig klientrelation utesluter oberoendet.  
  

                                                
1 Icke-revisionsnära rådgivning. 
2 Även kallat det verkliga oberoendet 
3 Även kallat det synbara oberoendet 
4 Med vänskapshot menas att en revisor är eller upplevs som nära vän till klienten. 
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2.5.1 Revisorsprofessionen och oberoendet 

En profession kan definieras som en yrkesgrupp som kontrollerar sitt eget arbete, en kontroll 
som legitimeras av att yrkesgruppen har expertis inom ett visst kunskapsområde och att den är 
oberoende (Carrington, 2010, s. 671; Levay & Waks, 2009, s. 510). Oberoendet har också 
lyfts fram som revisorsprofessionens kärna (Lee, 2002, s. 317; Mihret & Yismaw, 2007, s. 
471; Suddaby et al., 2009, s. 409), något som stöds av aktieägares, anställdas, borgenärers och 
andra intressenters behov av att bolagets ställning granskas av ett oberoende organ (SOU 
1995:44, s. 232f.). Utövare av ett yrke, såsom revisorer, ska agera i enlighet med 
professionens normer och arbeta aktivt med att följa dessa normer för att bevara professionens 
anseende (Brunsson & Sahlin-Andersson, 2000, s. 735). Att kunna legitimera arbetet för 
andra, att framstå som oberoende, anses dessutom vara grundläggande för professionens 
fortlevnad (Levay & Waks, 2009, s. 519). Framstår en revisor inte som oberoende kan detta 
leda till att intressenter tappar tilltron till revisorns arbete fastän revisorn i själva verket är 
oberoende (Beck & Lindberg, 2004, s. 36; Carrington, 2010, s. 671).  
  
Revisionsbranschen lever på klientarvoden men ur professionens perspektiv antas oberoendet 
stå sig starkare än kommersiella intressen (Suddaby et al., 2009, s. 414). Detta förklaras av det 
faktum att oberoendet ses som en av revisorsprofessionens grundpelare (Lee, 2002, s. 317; 
Suddaby et al., 2009, s. 409). Vidare har det, enligt Bamber och Iyer (2007, s. 18), visat sig att 
partners på revisionsbyråer, i högre utsträckning än medarbetare längre ner i organisationerna, 
påvisar oberoende till klienten. Efter en rad företagsskandaler och den kritik revisorer fått 
utstå i samband med dessa, främst det faktum att revisorer i för stor utsträckning står 
klienterna för nära, har det på revisionsbyråerna påbörjats ett arbete med att sprida och lyfta 
fram professionens värderingar uppifrån partners ner till revisorsassistenterna (Bamber & 
Iyer, 2007, s. 18; Francis, 2011, s. 138). 
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2.6 Analysmodell och operationalisering 
Nedanstående modell (figur 4) visar hur referensramen sammanfattas och hur referensramens 
beståndsdelar hör samman. Analysmodellen belyser vidare problematiken kring revisorers 
anmälningsplikt enligt ABLs 9 kapitel, revisorers oberoende och klientrelation. Modellen kan 
även kopplas mot den intervjuguide och de teman som används under intervjuerna.  

 

Figur 4 – Analysmodell. Källa: Egenarbetad. 

Nedan följer en operationalisering av ovan figur som är kopplad till den intervjuguide (se 
vidare kapitel 3.4) som används under intervjuerna.  Eftersom tidigare forskning indikerar att 
oberoendet är starkare bland partners än revisorer längre ner i revisionsbyråerna, och att det är 
från dem byråerna vill att oberoendet ska spridas, anser vi det vara intressant att belysa 
möjliga skillnader mellan auktoriserade revisorer och revisorsassistenter.  
 
Ruta 1: Till att börja med så framgår det av reglerna kring anmälningsplikten att revisorer är 
förpliktigade att till styrelse eller åklagare rapportera misstänkt brottslighet som sker inom 
bolagets verksamhet och som kommer dem till känna. För att ta reda på om revisorerna varit i 
kontakt med brott, hur respektive byrås interna rutiner vad gäller anmälningsplikten ser ut och 
om revisorerna agerar i enlighet med ABLs 9 kapitel, används fråga 4 och 5 i bilaga 1 
”Intervjuguide”.  
 

Ruta 2: I denna studie används agentteorin för att belysa den problematik som kan uppstå när 
ägandet i ett företag är separerat från företagsledningen. Samtidigt används agentteorin för att 
belysa den problematik som uppstår när revisorer har andra preferenser än aktieägarna. Om 
det visar sig att revisorer faktiskt åsidosätter den övervakande funktion de tilldelats av 
aktieägarna (och således anmälningsplikten) för att de kan gynnas av en relation till 
företagsledningen, finns ett problem eftersom detta bör resultera i att revisorerna använder de 
metoder som finns för att kringgå anmälningsplikten. 

Ruta 3: Klientrelationen har lyfts fram som anledningen till varför revisorer väljer att kringgå 
anmälningsplikten. Enligt teorin gynnas revisorer av en relation till klienten genom att de kan 
tillskriva sig sociala fördelar i form av ett socialt band till klienten, men också affärsmässiga 
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fördelar i form av intäkter. Oberoendet har lyfts fram som en lösning på problematiken med 
en för nära klientrelation och revisionsbyråerna arbetar aktivt med att sprida oberoendet bland 
sina medarbetare. Oberoendet anses vidare vara revisorsprofessionens kärna och sägs vara det 
som styr efterfrågan av revisorer. För att undersöka hur revisorer upplever klientrelationen 
och om den anses vara viktig för revisorerna används frågorna 6-11. Fråga 7 och 8 anspelar 
på den affärsmässiga relationen till klienten, medan fråga 9 och 10 anspelar på den sociala 
relationen. För att undersöka hur revisorerna upplever oberoendet samt hur viktigt revisorerna 
anser oberoendet vara används frågorna 12-15. Vidare hävdar vissa forskare att en 
affärsmässig och social relation till klienten hotar oberoendet och andra går så långt som att 
påstå att en sådan relation omöjliggör oberoendet. För att se hur det föreligger och för att 
direkt ställa oberoendet mot klientrelationen, används två situationsbaserade frågor, vilka är 
fråga 16 och 17. Enligt tidigare forskning är dessutom partners mer oberoende till klienter än 
medarbetare längre ner i organisationen. Detta indikerar att olika befattningar av revisorer 
uppvisar varierande grad av oberoende. Samtliga frågor används därför vidare för att urskilja 
om så är fallet.  

Ruta 4: Även om klientrelationen nämnts som den faktor som utlöser att revisorer kringgår 
anmälningsplikten, och att oberoendet lyfts fram som en lösning på en för nära klientrelation, 
så är det fullt möjligt att även andra faktorer, såsom exempelvis revisorers straffrättsliga 
kompetens, påverkar revisorerna i deras beslut att anmäla respektive inte anmäla misstänkt 
brottslighet. Övriga faktorer som kan tänkas påverka beslutet belyses med en avslutande 
situationsbaserad fråga, vilken är fråga 18. 
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3 Metod 

3.1 Forskningsdesign 
I denna studie används en kvalitativ metod. En kvalitativ metod är inte inriktad på att pröva 
om information har generell giltighet utan det centrala är att samla information för att öka 
förståelsen för ett problem (Bryman & Bell, 2013, s. 409; Holme et al., 1997, s. 14). De två 
vanligaste metoderna för empirisk datainsamling inom kvalitativ forskning är intervjuer och 
enkäter (Bryman & Bell, 2013, s. 475ff.; Holme et al., 1997, s. 173).  Empiri insamlad genom 
personliga intervjuer anses dock vara mer pålitlig än empiri insamlad på distans (Holme et al., 
1997, s. 173). Detta, tillsammans med det faktum att det vid en enkätstudie finns en risk för 
att enkäterna bara delvis fylls i, eftersom det underlättar för informanterna att aktivt låta bli att 
besvara en fråga (Bryman & Bell, 2013, s. 248), ansåg vi talade för en användning av 
intervjuer framför enkäter. Enkätstudier anses också vara ledande eftersom frågornas 
utformning och svarsalternativ påverkar den data som samlas in. Därmed skulle teman som 
eventuellt påverkar revisorer i sina val att anmäla misstänkta brott eller inte kunna gå 
förlorade (Bryman & Bell, 2013, s. 247f.). På grund av uppsatsens syfte ansåg vi dessutom att 
en enkät skulle ta lång tid att fylla i och behöva vara mycket uttömmande för att tillräcklig 
data skulle kunna erhållas för att besvara syftet. Efter kontakt med revisionsbyråerna 
upplevdes revisorerna som upptagna och det fanns ett fåtal revisorer som kunde avvara tid för 
en intervju. På grund av detta ansågs det inte troligt att vi skulle kunna samla in en tillräcklig 
mängd data via enkätstudier för att detta tillvägagångssätt skulle anses motiverat. Även vid 
personliga intervjuer finns en risk att antalet informanter är för få för att erhålla tillräcklig 
data för att kunna uttala en slutsats. Vi har till denna uppsats tagit hjälp av tio informanter. Vi 
ansåg att detta räckte för att erhålla en förståelse för problemet och för att urskilja ett mönster 
bland informanterna för att uttala en trovärdig slutsats. Vi ämnade undersöka och öka 
förståelsen för ett problem och ändamålet var inte att pröva om informationen hade generell 
giltighet. Därför ansågs inte fler intervjuer vara behövliga. 

 

3.2 Forskningsansats 
Tillsammans med den kvalitativa metoden användes en deduktiv ansats för att finna en 
relation mellan teori och empiri. Det som kännetecknar en deduktiv ansats är att teorierna är 
det som ligger till grund för vilken information som samlas in och hur denna information 
tolkas och analyseras (Holme et al., 1997, s. 56ff.; Saunders et al., 2009, s. 489f.). Den 
information som samlades in har främst utgått från reglerna angående revisorers 
anmälningsplikt, agentteorin, revisorers klientrelation och revisorers oberoende. Som nämns 
av Holme et al. (1997, s. 51) finns det dock alltid ett inslag av induktion i den deduktiva 
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ansatsen. Denna uppsats är inget undantag då intervjuerna tillät ytterligare förståelse för 
problemet och ny teori kunde skapas eftersom ytterligare faktorer som påverkar revisorer vid 
beslutet att anmäla respektive inte anmäla brott erhölls. 
 

3.3 Val av företag och informanter 
Samtliga informanter i denna studie är revisorer.  De intervjuade personerna är antingen 
auktoriserade revisorer som ännu inte är partners eller revisorsassistenter med minst två års 
erfarenhet. Anledningen till detta är att oberoendet, enligt teorin (Bamber & Iyer, 2007; 
Francis, 2011), är starkare hos partners än medarbetare längre ner i organisationerna. Därför 
ansåg vi det naturligt att intervjua dessa två olika befattningar av revisorer för att belysa 
möjliga skillnader. Att revisorsassistenterna ska ha arbetat i minst två år är för att de dels ska 
ha hunnit präglats av professionens värderingar, dels ha praktiskt erfarenhet ute hos kund och 
dels för att de ska ha hunnit genomgå utbildningar rörande anmälningsplikten. Vidare var det 
viktigt att dessa personer arbetade mot bolag som inte är ägarledda eftersom i annat fall finns 
inte behovet av en revisor i ett övervakande syfte.  
 
Slutligen kom samtliga informanter från Deloitte, EY, KPMG eller PWC. Anledningen till 
detta är att det främst är dessa byråer som arbetar mot större icke-ägarledda bolag. Det har 
också visat sig att revisorer som arbetar mot större bolag tenderar att kringgå 
anmälningsplikten i större utsträckning än revisorer som arbetar mot mindre bolag (Larsson, 
2004, s. 71). Detta anser vi göra det än mer relevant att undersöka oberoendet och 
klientrelationen hos revisorer i större icke-ägarledda bolag.  Geografiskt begränsades studien 
till Uppsala och Stockholm men detta anser vi inte ha någon inverkan på resultatet eftersom 
samtliga fyra byråer finns representerade inom området samtidigt som det möjliggjorde 
personliga intervjuer. Ytterligare en anledning till valet av de fyra största byråerna är att dessa 
bolag har liknande utbildningar för sina medarbetare, vilket möjliggör jämförelser av 
informanternas svar. 
 

3.4 Intervjuguide  
För att samla in empirisk data har semistrukturerade intervjuer använts. Anledningen är att 
semistrukturerade intervjuer är att föredra när forskarna inleder undersökningen med ett 
tydligt fokus (Bryman & Bell, 2013, s. 475ff.). En annan fördel med semistrukturerade 
intervjuer är att de som intervjuar inte låser sig till faktorer som antas ha en inverkan på det 
undersökta problemet, utan att en bredare förståelse kan nås. Detta eftersom 
semistrukturerade intervjuer öppnar upp för följdfrågor inom givna teman (Bryman & Bell, 
2013, s. 475f.; Saunders et al., 2009, 323ff.). Detta motiverade användningen av 
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semistrukturerade intervjuer och tillvägagångssättet gav oss möjligheten att belysa de 
ytterligare faktorer som kan påverka revisorer vid deras tillämpning av anmälningsplikten.  
Vid användningen av semistrukturerade intervjuer skapas en intervjuguide som innehåller en 
lista över de teman och frågeställningar som ska beröras under intervjun (Bryman & Bell, 
2013, s. 482). De teman som användes under våra intervjuer utgjordes av de områden som 
behandlas i referensramen och som sammanfattas i Figur 4. Dessa anses centrala för att kunna 
besvara studiens syfte. Eftersom revisorer fått utså mycket kritik kring oberoendet och ansetts 
fokusera för mycket på klientrelationen valde vi vidare att avdramatisera begreppen och 
studiens fokus för att inte erhålla politiska svar. Istället för att använda begreppet 
”oberoendet” valde vi att fokusera på begreppen ”självständighet och opartiskhet”5. På samma 
sätt operationaliserades begreppet ”klientrelation” och istället användes ”förhållande till 
klienten” (se bilaga 1 ”Intervjuguide”). 
 
Vid arbetet med utformningen av frågorna inför intervjuerna kontaktades professor Bengt 
Larsson vid Göteborgs universitet som i Larsson (2004, 2005) undersökte revisorers 
anmälningsplikt och hur revisorer kan kringgå reglerna. Kontakten gjordes för att en 
undersökning kring anmälningsplikten ansågs vara av känslig natur och därav fanns en 
önskan att ta del av de frågor Larsson använt sig av i sina studier. Han var tillmötesgående 
och skickade frågorna tillsammans med ytterligare lästips. De frågeställningar som användes i 
våra intervjuer inspirerades därför till stor del av hans frågor, ett sätt för att säkerställa att 
syftesrelaterade svar kunde erhållas.  
 

3.5 Förstudie 
Eftersom frågor angående revisorers anmälningsplikt kan anses vara av känslig natur 
genomfördes en förstudie med en revisor från en av de fyra största revisionsbyråerna. En 
informant ansågs vara tillräcklig till förstudien eftersom vi fick svar på vår största farhåga, det 
vill säga att revisorerna inte skulle vilja besvara frågorna. Förstudien genomfördes också för 
att se huruvida relevanta resultat skulle kunna uppnås (Saunders et al., 2009, s. 394). 
Resultatet från den intervjuade revisorn kommer inte att presenteras då syftet var att testa 
frågorna och inte att inhämta empirisk data. Däremot uppgav revisorn att om så var fallet hade 
denne velat vara anonym för att inte riskera att byrån, eller dennes person, skulle lida skada av 
de återgivna svaren.  
 

                                                
5 Vilka är de begrepp som används i de yrkesetiska regler som revisorer ska följa för att uppfylla god 
revisionssed (EtikR 1, regel 2). 
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Förstudien gav oss möjligheten att ta bort och lägga till frågor. Den fråga som togs bort 
handlade om revisorers inställning till anmälningsplikten och vi ansåg den inte vara relevant 
för att besvara syftet. Anledningen var att vi ville undersöka om revisorer är oberoende eller 
inte och vilka faktorer som påverkade tillämpningen av anmälningsplikten. Den fråga som 
lades till var: ”Brukar du hjälpa klienter med andra tjänster än de som omfattas av den 
vanliga granskningen?”. Vi ansåg att denna fråga hjälpte till att framhäva om den enskilda 
revisorn var oberoende eller inte eftersom denne inte får syssla med både icke-revisionsnära 
rådgivning och granskning för en och samma klient. Vidare ansågs det relevant att definiera 
vad som menades med klienten, det vill säga företagsledningen, eftersom informanten i 
förstudien ställde sig frågande till vilken klientrelation som åsyftades. 
 

3.6 Datainsamling 

3.6.1 Insamling av empirisk data 

För att kunna utföra studien genomfördes intervjuer med tio revisorer. Fem av dessa var 
auktoriserade revisorer och fem var revisorsassistenter. Tio informanter ansågs räcka eftersom 
vi efter detta erhöll en ökad förståelse för problemet och kunde urskilja ett mönster bland 
informanterna. Dels bland de auktoriserade revisorerna men även bland revisorsassistenterna 
och de båda befattningarna emellan. Den första kontakten med revisionsbyråerna togs via 
mejl med respektive byrås studentansvarige. I mejlet gjordes en intervjuförfrågan och 
studentansvarig återkom med svar på revisorer som var villiga att ställa upp på en intervju. 
Tillsammans med intervjuförfrågan bifogades en omarbetad version av syftet och 
problematiseringen där orden oberoende och klientrelation var ersatta enligt 
operationaliseringen i kapitel 3.4. Att revisorerna fick ta del av syftet var för att de skulle 
kunna ta ställning till om det var en studie de ville medverka i. I samband med 
intervjuförfrågan erbjöds informanterna också anonymitet. Detta med anledningen av att 
informanten i förstudien hade velat vara anonym om dennes svar presenterats. Efter 
återkoppling från studentansvarige togs kontakt med respektive revisor där plats och tid för 
intervjun bestämdes. 
 
Intervjuguiden som arbetades fram enligt kapitel 3.4 innehöll öppna frågor vilket medförde att 
vi under intervjuerna kunde ställa följdfrågor. Detta bidrog till att informanterna fick 
möjlighet att erinra om alternativa idéer och tankar så att syftesrelevanta svar kunde nås 
(Bryman & Bell, 2013, s. 482f.). Anonymiteten, tillsammans med det faktum att 
informanterna tagit del av problematiseringen och syftet redan innan, bidrog vidare till 
intervjuer där revisorerna upplevdes som avslappnade och svaren som återgavs kändes 
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trovärdiga. Intervjuerna varade mellan 40 minuter och en timme och samtliga intervjuer 
spelades in för att senare transkriberas (Bryman & Bell, 2013, s. 489f.).  
 

3.6.2 Transkribering, tolkning och analys av intervjuer 

De intervjuer som genomfördes i anslutning till denna studie transkriberades för att underlätta 
tolkningen och analysen av empiriska data. Varje intervjuad informant erbjöds även att ta del 
av transkriberingen för att få möjligheten att påpeka om något missuppfattats under intervjun. 
Detta ansåg vi öka studiens pålitlighet, vilket stöds av Bryman och Bell (2013, s. 403). När 
transkriberingen slutförts analyserades intervjuerna utifrån möjligheten att informanterna 
tillhandahållit motsägelsefulla svar, en metod som användes för att skapa en föreställning 
huruvida informantens svar var att betrakta som trovärdiga eller inte. Vidare tolkades och 
kategoriserades den erhållna informationen utefter de teman och frågeställningar som finns i 
intervjuguiden. Vi tolkade och kategoriserade det transkriberade materialet på varsitt håll i ett 
första skede. I ett andra skede diskuterades de individuella tolkningarna och en gemensam 
tolkning växte fram. Genom ett tillvägagångssätt som sådant neutraliserades möjligheten till 
att felaktiga individuella tolkningar på grundval av missuppfattning letade sig in i uppsatsen. I 
ett tredje och sista skede analyserades tolkningarna gemensamt för att erhålla en djupare 
förståelse för om revisionsbyråerna, och deras partners, lyckats förankra oberoendet till en 
sådan grad att klientrelationen inte står i vägen för att anmäla ett misstänkt brott enligt ABL 9 
kapitel. Eftersom strukturen och temana var på förhand bestämda blev analysen också lättare 
då empirin kunde kopplas mot tidigare forskning. Samtidigt gavs en garanti för att alla teman 
kom med. Dessa två punkter nämns också som semistrukturerade intervjuers fördelar (Bell & 
Nilsson, 2006, s. 162).  
 

3.7 Validitet, reliabilitet och metodkritik 
Enligt Bryman och Bell (2013, s. 400) är validitet och reliabilitet bland de viktigaste 
kriterierna inom forskning. Begreppet validitet handlar om att mäta det som sägs vilja mätas, 
medan reliabilitet handlar om att använda pålitliga metoder så att en studie kan upprepas (Bell 
& Nilsson, 2006, s. 117; Bryman & Bell, 2013, s. 400f.). Användandet av begreppet 
reliabilitet har dock ifrågasatts i samband med kvalitativa metoder (Bell & Nilsson, 2006, s. 
117; Bryman & Bell, 2013, s. 400f.; Holme et al., 1997, s. 94). Detta beror dels på att 
forskarna vid en kvalitativ metod alltid, i större eller mindre utsträckning, påverkar 
informanterna och därmed riskerar reliabiliteten att minska (Bell & Nilsson, 2006, s. 117; 
Bryman & Bell, 2013, s. 401ff.). Användandet av en kvalitativ metod med semistrukturerade 
intervjuer som metod för inhämtning av data ställer därför stora krav på forskarna för att 
informanterna inte ska färgas av författarnas egna förutfattade meningar (Bryman & Bell, 
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2013, s. 476; Holme et al., 1997, s. 105). För att undvika detta skapades intervjufrågorna så 
öppna som möjligt så att de inte skulle upplevas som ledande. Vidare har den 
semistrukturerade intervjumetoden kritiserats för att det är viktigt att intervjuguiden och 
frågorna tillhörande denna ska täcka alla teman forskarna är intresserade av. Om så inte sker 
kan inte tillräcklig empirisk data inhämtas för att besvara uppsatsens syfte (Bryman & Bell, 
2013, s. 482f.). För att undvika att missa viktiga områden har intervjufrågorna förankrats i och 
hela tiden återkopplats till valda teorier. Med anledning av detta anser vi den interna 
validiteten vara hög. Att grunda intervjufrågor i vald teori och att diskutera den från två 
perspektiv anses också vara ett vanligt sätt att öka en studies validitet på (Saunders et al., 
2009, s. 384). Även det faktum att frågorna var förankrade i och byggde vidare på Larssons 
(2004, 2005) tidigare studier, att vi fick ta del av de frågor han använde sig av, anser vi stärka 
den externa validiteten (Saunders et al., 2009, s. 335).  
 
Den kvalitativa metoden har kritiserats för att forskningsresultaten är svåra att generalisera 
utöver den situation i vilken de skapats, vilket anses minska validiteten (Bryman & Bell, 
2013, s. 400ff.; Saunders et al., 2009, s. 327ff.). Eftersom resultaten i denna uppsats erhållits 
på grundval av tio intervjuer kunde resultaten inte generaliseras. Däremot kan resultaten 
användas för att ge en vägledning för i vilken utsträckning revisorer uppvisar oberoende och 
vilka faktorer som påverkar revisorer vid tillämpningen av anmälningsplikten, något som 
även vidare forskning kan ta utgångspunkt i. Att resultaten kopplats mot teori och tidigare 
forskning är också något som ökar den interna validiteten (Saunders et al., 2009, s. 335). För 
att säkerställa en hög intern reliabilitet så tolkades data på varsitt håll i första skedet. Den 
interna reliabiliteten konstaterades vara hög eftersom vi båda hade snarlika tolkningar av 
intervjuerna och kom fram till samma resultat. Den externa reliabiliteten kan däremot 
ifrågasättas eftersom undersökningen kan vara svår att återupprepa med identiska resultat. Av 
denna anledning finner vi det mer lämpligt att prata om begreppet tillförlitlighet i anslutning 
till denna uppsats snarare än extern reliabilitet. Av samma anledning har vi i empirin (kapitel 
4) valt att presentera vad varje informant svarat på respektive fråga för att läsaren själv ska 
kunna bilda sig en uppfattning om de återgivna svaren från intervjuerna är trovärdiga och inte 
motsägelsefulla. Dock analyseras informanternas svar gemensamt för att kunna svara på om 
revisorer tenderar att vara oberoende eller prioritera klientrelationen. I första fallet utrycker vi 
oss således enligt följande ”informant 1 och 5”, medan vi i analysen skriver ”två av 
informanterna”. 
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4 Empiri och analys 

4.1 Disposition av empiri och analys 
Kapitlet inleds med underkapitel 4.2 där informanterna i studien presenteras vad gäller 
befattning, antal yrkesverksamma år som revisor och om informanterna siktar på partnerskap. 
Resterande del av kapitel 4 är upplagt enligt följande: I kapitel 4.3 behandlas 
anmälningsplikten, i kapitel 4.4 klientrelationen, i kapitel 4.5 oberoendet och i kapitel 4.6 
behandlas revisorernas tillämpning av klientrelationen och oberoendet med utgångspunkt i 
anmälningsplikten. Dessa kapitel är disponerade på samma sätt och upplagda enligt följande 
typexempel: I kapitel 4.3.1 presenteras revisorsassistenternas svar angående 
anmälningsplikten och dessa följs av de auktoriserade revisorernas svar i kapitel 4.3.2. I 
kapitel 4.3.3 presenteras sedan en jämförande analys mellan revisorassistenternas och de 
auktoriserade revisorernas svar angående anmälningsplikten för att urskilja möjliga skillnader 
och återkoppla dessa till teorin. Kapitel 4 avslutas med underkapitel 4.7 som innehåller en 
avslutande analys kopplad till analysmodellen i kapitel 2.6. I detta underkapitel sammanvävs 
tidigare analyser och återkopplas till tidigare nämnda agentproblem, något som leder fram till 
de senare slutsatserna. 
 

4.2 Presentation av informanter 
I tabell 1 presenteras informanterna. Samtliga revisorer arbetar på Deloitte, EY, KPMG eller 
PwC. 
 

 ≈ Antal år som revisor Befattning Siktar på partnerskap 
Informant 1 3,5 Revisorsassistent Nej 
Informant 2 3 Revisorsassistent Ja 
Informant 3 3 Revisorsassistent Nej 
Informant 4 2,5 Revisorsassistent Nej 
Informant 5 2,5 Revisorsassistent Ja 
Informant 6 25 Auktoriserad Ja 
Informant 7 8,5 Auktoriserad Ja 
Informant 8 6 Auktoriserad Nej 
Informant 9 8 Auktoriserad Ja 
Informant 10 9 Auktoriserad Nej 

Tabell 1 - Presentation av informanter. Källa: Egenarbetad. 

Ur tabellen kan utläsas att fem av informanterna är revisorsassistenter och att fem är 
auktoriserade revisorer. Revisorsassistenterna har arbetat mellan 2,5 år och 3,5 år. Ett av 
kraven vi hade var att revisorsassistenterna arbetat i minst två år. Vidare vill två av 
revisorsassistenterna bli partners, medan resterande tre inte har detta som mål. De 
auktoriserade revisorerna har arbetat mellan 6 år och 25 år och tre av dessa önskar bli 
partners.  
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4.3 Anmälningsplikten 

4.3.1 Anmälningsplikten ur revisorsassistenternas perspektiv 

Den första frågan i temat om anmälningsplikten (fråga 4) rör revisionsbyråernas interna 
rutiner och vad revisorerna ska göra om de kommer i kontakt med misstänkt brottslighet. 
Ingen av revisorsassistenterna är helt säkra på hur rutinerna är utformade. Däremot uppger de 
att de fått instruktioner att vid brottsmisstanke kontakta ansvarig revisor. När kontakt med 
ansvarig revisor tagits och om brottsmisstanken kvarstår berättar informant 1 och 5 att den 
ansvariga revisorn i ett nästa skede ska konsultera specialister för den straffrättsliga 
bedömningen. Informant 1 och 5 betonar vidare att om brott har begåtts men sedan åtgärdats 
så anses det utagerat. Vad gäller om revisorsassistenterna kommit i kontakt med misstänkt 
brottslighet (fråga 5) svarar informant 5 att denne gjort det vid ett tillfälle, och då rörde det sig 
om bokföringsbrott. Ingen av de övriga fyra revisorassistenterna har kommit i kontakt med 
misstänkt brottslighet.   
 

4.3.2 Anmälningsplikten ur de auktoriserade revisorernas perspektiv 

På frågan hur de interna rutinerna ser ut i respektive informants organisation och vad de 
auktoriserade revisorerna ska göra om de kommer i kontakt med misstänkt brott svarar 
informant 6, 7, 8 och 9 att det finns tydliga instruktioner och rutiner för hur ett misstänkt brott 
som kommer dem till känna ska behandlas. Informant 10 framstår dock som mer osäker på de 
interna rutinerna och lyfter inte fram några uttalade instruktioner eller rutiner. Samtliga 
auktoriserade revisorer lyfter vidare fram att det finns specialister de kan vända sig till som är 
specialiserade i frågor kring anmälningsplikten, vilka kan hjälpa dem om de är osäkra på om 
ett brott begåtts eller inte.  Informant 6, 8 och 9 säger vidare att det inom organisationen finns 
policydokument kring hanteringen av ett misstänkt brott. En informant svarar exempelvis 
såhär: 
 

”Vi har fastställda rutiner för hur vi ska göra och det finns dokument, alltså styrdokument, för hur vi 

ska agera vad gäller den här typen av frågor” (Informant 6, Auktoriserad revisor, 2014-11-27) 
 

Samtliga auktoriserade revisorer säger att de, vid kontakt med misstänkt brottslighet, ska lyfta 
frågan till en överordnad kollega och vid behov kontakta specialisterna, för att sedan erinra 
styrelsen. Kontakten med överordnad kollega är ett sätt för revisorerna att säkerställa att de 
gör rätt val gällande det fortsatta handlandet. På frågan om revisorerna kommit i kontakt med 
ett misstänkt brott under granskning svarar informant 6 att denne kommit i kontakt med 
misstänkta brott vid 5-6 tillfällen och informant 7 att denne kommit i kontakt med misstänkt 
brott vid ett tillfälle. Vid samtliga tillfällen handlade det om misstänkt bokföringsbrott på 
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grund av till exempel sena årsredovisningar. Informanterna 8-10 svarar att de aldrig kommit i 
kontakt med misstänkta brott. 
  

4.3.3 Jämförande analys avseende anmälningsplikten 

Bland revisorsassistenterna är samtliga överens om att vid fall där brott kan misstänkas ska 
kontakt tas med ansvarig revisor. Informant 1 och 5 svarar vidare att om osäkerhet kvarstår 
efter att ansvarig revisor kontaktats så ska denne kontakta specialister. Informant 2, 3 och 4 är 
däremot osäkra på vad som ska ske efter att de pratat med ansvarig revisor. Bland de 
auktoriserade revisorerna svarar informanterna 6-9 att det inom byråerna finns tydliga 
instruktioner och rutiner för hur ett misstänkt brott ska behandlas, medan informant 10 
framstår som mer osäker. Samtliga auktoriserade revisorer lyfter fram att de innan en anmälan 
till åklagare eller en erinran till styrelsen ska lyfta frågan till överordnad kollega och vid 
behov rådfråga specialister. Vad går att utläsa från intervjuerna är att de auktoriserade 
revisorerna verkar mer insatta i de interna rutinerna än vad revisorsassistenterna är.  
 
Endast en av revisorsassistenterna har kommit i kontakt med misstänkt brottslighet. 
Motsvarande siffra bland de auktoriserade revisorerna är två. Således har endast tre av tio 
revisorer kommit i kontakt med misstänkt brottslighet och i samtliga fall rörde det sig om 
misstänkt bokföringsbrott. Detta är inte förvånansvärt då det enligt senast tillgängliga siffror 
från Ekobrottsmyndigheten år 2007 lämnades 321 ekobrottsmisstankar av revisorer till 
åklagare (Lundin, 2008, s. 2), vilket kan jämföras med det totala antalet på 23 332 inkomna 
ekobrottsmisstankar (Källman, 2008, s. 313). Inte heller är det förvånansvärt att 
bokföringsbrottet var det brott revisorerna kommit i kontakt med eftersom detta, tillsammans 
med skattebrott, utgör 90 procent av alla misstänkta ekobrott som lämnas till åklagare 
(Källman, 2008, s. 305). Det kan dock fortfarande anses vara förvånansvärt eftersom revisorer 
är den externa part med mest insyn i ett företag (SOU 1995:44, s. 233) och revisorerna i 
studien har sammanlagt arbetat i 71 år6. 
 

4.4 Klientrelationen 

4.4.1 Klientrelationen ur revisorsassistenternas perspektiv 

På frågan om hur viktig ett förhållande till klienten är (fråga 6) svarar samtliga 
revisorsassistenter att det är viktigt. Bland orden som används för att beskriva 
klientrelationens betydelse används superlativen superviktigt, jätteviktigt och oerhört viktigt. 
Informanterna 1-4 säger att en bra relation till klienten möjliggör en bra revision eftersom det 

                                                
6 3,5 + 3 + 3 + 2,5 + 2,5 + 25 + 8,5 + 6 + 8 + 9 = 71 år (Tabell 1 – Presentation av informanter). 
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underlättar informationsinsamlandet. Informanterna 2-5 nämner dock de affärsmässiga 
incitamenten som de främsta fördelarna med en klientrelation. Bland annat svarar två 
informanter såhär: 
 

”Dels för att det blir lättare att revidera om man har bra kundkännedom och det är mycket trevligare 

om man har ett bra förhållande. Man vill ju ha kvar sina kunder och man vill bygga ett långsiktigt 

förhållande för även om kunden inte vill ha kvar oss eller om den känner att det är bra att byta revisor 

vart femte år så kan ju den rekommendera oss vidare som i vilket annat kundförhållande som helst.” 

(Informant 4, Revisorsassistent, 2014-11-25) 
 

”Klienterna är ju dom vi som byrå lever av. Det är ju deras pengar vi går runt på. Om vi inte har en 

relation till klienten så kommer vi ju inte ha några intäkter. Det gäller att vårda relationen, liksom för 

att kunna få intäkter från dom i framtiden [...]” (Informant 5, Revisorsassistent, 2014-11-26) 
 

Samtliga revisorsassistenter upplever även att det finns nackdelar med en nära klientrelation. 
De anser att en för nära klientrelation kan öka vänskapshotet och att oberoendet därmed kan 
påverkas. Alla revisorsassistenter anser däremot att vänskapshotet i realiteten inte är ett 
problem. Informant 4 lyfter fram att det kan vara svårt att avgöra när relationen blir för bra, 
men samtliga revisorsassistenter anser att den oberoendeprövning som görs enligt 
analysmodellen i RL 21§ är ett tillräckligt skydd mot vänskapshotet. Informant 5 pekar vidare 
på att en för nära klientrelation kan påverka det synbara oberoendet då denne säger att: 
 

”En annan nackdel är att potentiella kunder måste uppleva oss som oberoende annars kommer det bli 

svårt att få nya klienter [...]” (Informant 5, Revisorsassistent, 2014-11-26) 
 

Alla revisorsassistenter anser vidare att det finns olika viktiga klienter (fråga 7), och de lyfter 
fram de affärsmässiga fördelarna som en förklaring till detta. Informant 1 och 2 menar 
däremot att alla klienter behandlas lika oavsett den ekonomiska vinningen medan informant 3, 
4 och 5 istället anser att viktiga klienter i viss mån behandlas favoriserande, eftersom det är 
viktigare att behålla dessa. Vikten av att behålla en klient (fråga 8) är också något som 
diskuteras internt på byråerna hos informanterna 2-5. På frågan hur lång tid 
revisorsassistenterna anser det ta att bygga upp en klientrelation (fråga 9) svarar samtliga att 
det är en process som tar tid. Alla revisorsassistenter pekar också på att förhållandet stärks 
med tiden. En av informanterna uttrycker sig enligt följande:  
 

”Man kan inte vara lika buddy med någon man precis har träffat, man måste känna av folk” 

(Informant 1, Revisorsassistent, 2014-11-21) 
 

När revisorsassistenterna väl byggt upp en relation till klienterna anser samtliga att de bryr sig 
om hur det går för klienterna (fråga 10). Informant 1 och 5 nämner bland annat att det kan få 
affärsmässiga konsekvenser för deras respektive byrå om det går dåligt för klienterna. 
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Informant 2, 3 och 4 vill att det ska gå bra för klienterna eftersom det är trevligare att arbeta 
hos klienter där sinnesstämningen är god. På fråga 11, om informanterna anser att en anmälan 
av ett misstänkt brott skulle kunna ha en inverkan på klientrelationen svarar samtliga 
revisorsassistenter att om det är någon i företagsledningen som begått det misstänkta brottet, 
så anser de att det skulle ha en negativ inverkan på relationen. En informant svarar såhär: 
 

”Det är klart att det påverkar klientrelationen, ingen vill ju liksom bli anmäld”  

(Informant 5, Revisorsassistent, 2014-11-26) 

4.4.2 Klientrelationen ur de auktoriserade revisorernas perspektiv 

På frågan om klientrelationens betydelse svarar samtliga auktoriserade revisorer samstämmigt 
att en klientrelation är jätteviktig. Informant 6, 7, 9 och 10 svarar att klientrelationen är viktig 
ur ett affärsmässigt perspektiv. Informant 6 säger till exempel att ett förhållande till klienten 
är A och O för att de annars inte kan få några nya klienter och att det är relationen som 
medför att det är möjligt att behålla existerande klienter. Som fördel med en klientrelation 
lyfter informant 10 fram att ”Relationen till klienten är jätteviktig. Det är ju dom vi fakturerar, där 

vi får våra intäkter” (Informant 10, Auktoriserad revisor, 2014-12-08). Informant 9 säger att ” Det 

är ju egentligen ytterst dom som betalar min lön så det är klart att relationen är viktig” (Informant 9, 

Auktoriserad revisor, 2014-12-05). Informant 6 säger dock: 
 

”Relationen till klienten är jätteviktig. Sen gäller det ju att vara professionell och att vara oberoende 

och så vidare. Att våga stå på sig och inte backa om det inträffar någonting och man måste skriva en 

anmärkning i revisionsberättelsen.” (Informant 6, Auktoriserad revisor, 2014-11-27) 
 

Informant 8 lyfter inte fram det affärsmässiga som skäl till varför en klientrelation är viktig. 
Denne säger istället att en relation till klienten gör arbetet enklare för revisorn eftersom det 
leder till en öppen och transparent revision där klienten vet vad denne kan förvänta sig. 
Informant 10 ser ingen nackdel med en nära klientrelation. Det gör däremot informanterna 6-
9. De anser att en för nära klientrelation kan ge upphov till att ett vänskapshot växer fram. 
Informant 6, 7 och 9 lyfter vidare fram att vänskapshotet strider mot analysmodellen i RL 21§ 
och informant 7 och 9 tar upp att vänskapshotet kan leda till disciplinära åtgärder från 
Revisorsnämnden (RN). Informant 8 lyfter inte fram analysmodellen specifikt utan säger 
följande om vänskapshotet: 
 

”[…] man får inte ses som att man sitter i samma båt som kunden men samtidigt vill man kunden väl, 

och ofta har man kunden över många år och bygger en nära relation. Det är en gråzon där.” 

(Informant 8, Auktoriserad revisor, 2014-12-01). 

På frågan om det finns olika viktiga klienter svarar informanterna 6-10 unisont att så är fallet 
men att alla klienter ändå anses viktiga. Samtliga auktoriserade revisorer lyfter fram den 
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affärsmässiga aspekten som en faktor som särskiljer betydelsen av klienterna. Informanterna 
7-10 svarar även att vissa klienter är viktigare för att de ingår i nätverk som bidrar till att 
revisorernas organisationer kan erhålla framtida intäkter. En informant säger såhär: 
 

”Dels finns det klienter som ingår i större nätverk med varandra där byrån har nytta av att vara på 

plats eftersom vi antingen får revisionsuppdrag eller rådgivningsuppdrag. Kanske har några av dom 

andra företagen i nätverket skatteproblem och eftersom vi är top-of-mind så hör dom av sig till oss.” 

(Informant 7, Auktoriserad revisor, 2014-11-28). 

På frågan om informanterna upplever att det pratas internt om vikten att behålla en klient 
särskiljer sig de auktoriserade revisorernas svar. Informant 6, 7, 9 och 10 svarar att det pratas 
om vikten att behålla klienter generellt men nämner att det inte pratas om specifika klienter. 
Informant 8 svarar istället att det inte pratas om att behålla nuvarande klienter utan att fokus 
ligger på framtida klienter och att dra in nya. Vad gäller hur lång tid det tar att bygga upp en 
relation till klienten säger informanterna 6-10 att det är personbaserat. Informant 6-9 är dock 
överens om att det vanligtvis är en process som tar längre tid, medan informant 10 inte anser 
det vara en lång process.  En informant säger exempelvis att:  
 

”Det är väldigt beroende på. Det är ju som personkemi skulle man kunna säga. Vissa är väldigt lätta 

att ha att göra med och det går fort, medan med andra tar det lite längre tid.” 

(Informant 9, Auktoriserad revisor, 2014-12-05) 
 

På frågan om de auktoriserade revisorerna bryr sig om hur det går för sina klienter svarar 

samtliga att det är något de gör för att det är roligare att arbeta med en klient som det går bra 

för ekonomiskt. Informanterna 7-9 säger även att granskningen blir enklare hos en klient som 

det går bra för. Som anledning lyfter de fram att klienter som det går bra för ekonomiskt 

tenderar att endast ha problem med mindre väsentliga saker, vilket innebär mindre extrajobb 

för revisorerna. På frågan om revisorerna anser att en anmälan av ett misstänkt brott skulle ha 

en inverkan på klientrelationen svarar informanterna 6-10 att en anmälan skulle påverka 

klientrelationen negativt. Informant 6, 8 och 10 säger exempelvis att det är självklart att en 

anmälan skulle påverka klientrelationen negativt men att revisorer likväl är skyldiga enligt lag 

att anmäla. Informant 7 och 9 lyfter inte fram lagplikten men är överens med övriga om att 

klientrelationen är subsidiär när det kommer till en klient som misstänks för ett brott. 

Samtliga auktoriserade revisorer uppger även att en klient som misstänks för ett brott inte 

skulle vara en klient de som revisorer vill ha kvar. Två av informanterna uttrycker sig enligt 

följande: 
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”Är det så att det är något brottsligt i grunden så är det kanske inte en kund man vill ha kvar. Är det 

verkligen så att man misstänker brott så måste man enligt lagen anmäla, och frågan är om man vill ha 

kvar den kunden” (Informant 8, Auktoriserad revisor, 2014-12-01) 
 

”[…] om jag lämnar en erinran till styrelsen och jag ändå inte uppfattar att styrelsen vill ta tag i 

grundproblemet, då hamnar jag troligen i den situationen att förhållandet ändå är så pass skadat att 

jag skulle vilja avgå. Det finns inget självändamål för mig att vara kvar som revisor i ett sådant läge.” 

(Informant 7, Auktoriserad revisor, 2014-11-28) 

4.4.3 Jämförande analys avseende klientrelationen 

Som synes är det fler revisorsassistenter än auktoriserade revisorer som lyfter fram att 
klientrelationen är viktig ur ett informativt syfte. Att en klientrelation är viktig ur ett 
informativt syfte är i linje med ISA 315 som kräver att revisorer förstår klienters verksamhet 
och miljö, vilket kräver ett stort samspel mellan revisorer och klienter (Hellman, 2011, s. 
249). Att fler revisorsassistenter lyfter fram den informativa fördelen anser vi kunna förklaras 
av att de auktoriserade revisorerna har mer erfarenhet och har lärt sig mer om de olika 
branschernas verksamheter och miljöer. Detta styrks av att den auktoriserade revisor som 
uppgav att klientrelationen är viktig ur ett informativt perspektiv är den auktoriserade revisor 
som arbetat kortast tid. Vad gäller de affärsmässiga skälen tycks revisorsassistenterna och de 
auktoriserade revisorerna vara överens om att dessa är klientrelationens främsta fördel. Fyra 
av revisorsassistenterna och fyra av de auktoriserade revisorerna betonar detta. Detta är i linje 
med Hellman (2011, s. 249) och Nelson (2006, s. 36) som menar att en bra relation till 
klienten är viktig för att behålla nuvarande intäkter, men också för att generera framtida 
intäkter. Enligt studien utförd av Kempe (2013) så är det de rådgivande tjänsterna som i 
framtiden kommer vara utmärkande för revisionsbyråerna. Detta innebär att framtida intäkter 
från rådgivningstjänster kommer ha stor betydelse för revisionsbyråerna. Att fyra av de 
auktoriserade revisorerna anser vissa klienter vara viktigare än andra för att de ingår i nätverk 
som kan bidra till framtida intäkter styrker detta. Sammantaget visar revisorernas svar att 
revisionsbyråer är vinstmaximerande företag och att klientrelationen, i enlighet med tidigare 
forskning, är viktig för revisorer ur ett affärsmässigt perspektiv. 
 
Att tre av revisorsassistenterna och samtliga auktoriserade revisorer lyfter fram att det är 
roligare att arbeta hos klienter det går bra för och att samtliga revisorer bryr sig om hur det går 
för klienterna tyder vidare på att revisorerna identifierar sig med klienterna. Detta är i linje 
med Tolman (1943, s. 143) och Turner, refererad i Tajfel (2010, s. 17ff.), som menar att när 
en individ uppmärksammat att denne är medlem i en grupp så börjar individen dela gruppens 
öde och upplever gruppens resultat som sitt eget. Revisorsassistenterna anser vidare att en 
anmälan kan ha en negativ effekt på klientrelationen, framförallt om det är en anmälan som 
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senare inte visar sig vara ett brott. Att en anmälan kan ha en negativ inverkan på förhållandet 
menar även de auktoriserade revisorerna. De senare menar däremot att detta inte är något de 
tar hänsyn till vid en eventuell anmälan eftersom klientrelationen är subsidiär 
anmälningsplikten och att brottsmisstänka klienter inte är önskvärda, något 
revisorsassistenterna inte nämner. I vår mening tyder detta på att revisorsassistenterna är mer 
måna om att vårda alla klientrelationer. De auktoriserade revisorernas svar indikerar istället 
att de inte väljer klientfrämjande lösningar på ett problem, vilket enligt Bamber och Iyer 
(2007, s. 18) kan vara en risk när en individ börjar identifiera sig med en grupp.  
 

4.5 Oberoendet  

4.5.1 Oberoendet ur revisorsassistentens perspektiv 

På frågan huruvida viktigt det är att en revisor är oberoende (fråga 13) svarar 
revisorsassistenterna att det är extremt viktigt. Informant 5 uttrycker sig som att det är 
oberoendet som rättfärdigar revisorernas arbete och informant 1 ser oberoendet som ett 
absolut krav. Samtliga revisorsassistenter menar vidare att revisorer inte kan utföra sitt arbete 
om de inte är oberoende. Däremot anger samtliga revisorsassistenter att det inte går att vara 
fullständigt oberoende (fråga 14). Revisorsassistenterna menar att detta beror på den 
affärsmässiga relation revisorer har till klienterna. En informant säger: 
 

”[…] det går att vara oberoende i den utsträckningen att man kan göra ett bra jobb men man är ju 

alltid beroende av klienten i ett pengasyfte, det går ju liksom inte att komma ifrån.”  

(Informant 2, Revisorsassistent, 2014-11-24) 
 

Att det går att vara oberoende till den grad att revisorsassisterna kan sköta sitt jobb vittnar 
även informant 1, 3, 4 och 5 om. Eller som en informant uttrycker sig: 
 

”[…] fullständigt oberoende kanske man inte är, men så oberoende att man inte låter sig influeras av 

klienten går definitivt att vara.” (Informant 5, Revisorsassistent, 2014-11-26) 
 

Samtidigt lyfter ingen av revisorsassistenterna fram någon nackdel med oberoendet. 
Revisorsassistenter uppger också att de inte hjälper klienterna med icke-revisionsnära tjänster 
i samband med granskningen (fråga 12). Däremot uppger samtliga revisorsassistenter att de 
ibland hjälper till med revisionsnära tjänster och ger synpunkter på förbättringsåtgärder, något 
som är i enlighet med ABL och tillämpliga ISA. När det slutligen diskuteras hur mycket det 
pratas internt om oberoendet på respektive byrå (fråga 15) så svarar samtliga 
revisorsassistenter att stort fokus ligger på oberoendet. Alla revisorsassistenter vittnar om att 
det varje år hålls utbildningar och seminarier rörande oberoendet och informant 2, 3 och 4 
säger dessutom att oberoendet diskuteras inför varje uppdrag.  
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4.5.2 Oberoendet ur de auktoriserade revisorernas perspektiv 

På frågan om revisorerna hjälper till med andra tjänster än de som är revisionsnära svarar 
informanterna 6-10 att så inte är fallet, men att de i så stor utsträckning som möjligt hjälper 
klienter med tjänster som anses vara revisionsnära. Två av informanterna uttrycker sig enligt 
följande: 
 

”Det är ju ganska strikt vad man får och inte får göra som en del av revisionsteamet. För min del, jag 

kan hjälpa klienterna med revisionsnära rådgivning, det som ligger inom ramen för vad man får göra 

som revisor” (Informant 8, Auktoriserad revisor, 2014-12-01) 
 

”Vi fattar ju aldrig beslut åt kunden av förklarliga skäl. Då skulle vi aldrig klara ett 

självgranskningshot och vi skulle vara tvungna att avgå.  Det finns ju alltid en risk att kunden 

missuppfattar det jag säger, säg att vi säger ”en sales and leaseback kan du redovisa på det här 

sättet.” Kommer dom senare och säger att ”Calle (fingerat namn) sa att vi skulle redovisa det på det 

här sättet”, då har vi ett problem. Men det är viktigt för vår del att vi förklarar hur dom kan göra.” 

 (Informant 9, Auktoriserad revisor, 2014-12-05) 
 

På efterföljande fråga som berör vikten av att vara oberoende, svarar samtliga auktoriserade 
revisorer att det är mycket viktigt. Informant 7 och 10 utrycker sig som att det är oberoendet 
som utgör grunden för revisorers ”license to operate” och informant 8 och 9 är inne på samma 
spår när dessa säger att oberoendet är grundstenen för allt revisorer gör. Informant 6 nämner 
också det verkliga liksom det synbara oberoendet och uttrycker sig enligt följande: 
 

”Man pratar ju om två typer av oberoende, ”in fact” och ”in apperance”. I det verkliga oberoendet 

måste man se till att man inte hamnar i en situation där något kan ifrågasättas. Att man inte sätter sig 

ner och ger för långtgående råd i till exempel redovisningsfrågor. Det är ju oerhört viktigt. Sen in 

appearance, det handlar ju om hur andra uppfattar oss och det är ju extremt viktigt att man uppfattas 

på marknaden som oberoende.” (Informant 6, Auktoriserad revisor, 2014-11-27). 
 

Ingen av de auktoriserade revisorerna kan heller se några nackdelar med oberoendet. Däremot 
belyser informant 7 att det finns ett problem i att denne inte kan hjälpa klienterna med allt de 
vill ha hjälp med. Informant 7 utrycker sig nästintill tacksamt om oberoendet när denne säger: 
 

”Det går ju att gnälla mycket på lagarna som reglerar oss men vi har ju också en jäkla särställning. 

Vi har ju en licens att göra saker som andra inte får och som blir värdefull just därför. Och där blir 

det ju någon slags samhällsnytta. Vi har ju en situation med en bransch som är ganska lönsam och det 

är den för att det finns ett legalt monopol. Villkoren för att vi ska få behålla det legala monopolet är ju 

också att vi är oberoende.” (Informant 7, Auktoriserad revisor, 2014-11-28) 
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Ingen av informanterna 6-9 anser däremot att det går att vara fullständigt oberoende. Det gör 
dock informant 10, även om denne inte kan utveckla sin tanke. Övriga auktoriserade 
revisorers svar på fråga 14 sammanfattas bra av informant 9 som säger: 
 

”Det där är en filosofisk fråga eftersom ingen person är immun för påverkan. Det är omöjligt. Därför 

kan man inte heller vara fullständigt oberoende i alla frågor. Det handlar istället om hur mycket 

oberoende man är och om man är mer eller mindre oberoende i relation till olika frågor. Jag anser att 

man kan vara oberoende till den grad att man kan sköta granskningen på ett korrekt sätt.” (Informant 

9, Auktoriserad revisor, 2014-12-05). 
 

Informant 7 och 8 betonar vidare att revisorer måste ha integritet, att de måste våga säga ifrån 
och lita på det egna omdömet. Vidare vittnar samtliga auktoriserade revisorer att det hålls 
löpande utbildningar och anordnas seminarier årligen på revisionsbyråerna för att diskutera 
oberoendet. Informant 7 säger att utbildningarna på dennes byrå ofta utgår från senaste praxis 
från RN och vad som hänt sedan senast. Detta för att se om de behöver uppdatera de interna 
rutinerna.  
 

4.5.3 Jämförande analys avseende oberoendet 

Oberoendet är revisorsprofessionens kärna och grundpelare (Lee, 2002, s. 317; Mihret et al., 
2007, s. 471; Suddaby et al., 2009, s. 409), vilket är i linje med vad samtliga revisorer i 
studien anger. Däremot anser bara en av revisorsassistenterna att oberoendet är det som 
rättfärdigar dennes arbete. Motsvarande siffra för de auktoriserade revisorerna är tre. Enligt 
Carrington (2010, s. 671) och Levay och Waks (2009, s. 510) är det oberoendet som 
rättfärdigar revisorsprofessionens arbete. Levay och Waks (2009, s. 519) menar vidare att 
oberoendet är grundläggande för professionens fortlevnad. Att det är fler auktoriserade 
revisorer än revisorsassistenter som anser att oberoendet är det som rättfärdigar deras arbete 
indikerar att de auktoriserade revisorerna har bättre förståelse för var oberoendet innebär. 
Detta eftersom revisorsassistenterna anser oberoendet vara viktigt men inte tycks inse dess 
betydelse för professionen, att det är oberoendet som styr efterfrågan av revisorer och ger 
revisionen dess makt (Rubenstein, 2001, s. 236f.).  
 
Ingen av revisorerna anser att det går att vara fullständigt oberoende. Att revisorsassistenterna 
lyfter fram den affärsmässiga klientrelationen som anledning till detta är i linje med Hellman 
(2011, s. 249) och Francis (2011, s. 126) idé om att en affärsmässig och social klientrelation 
hotar oberoendet. De auktoriserade revisorerna pekar istället på den mänskliga faktorn, att det 
inte går att vara fullständigt oberoende eftersom ingen är immun mot påverkan. Två av de 
auktoriserade revisorerna lyfter även fram vikten av integritet. En tredje auktoriserad revisor 
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är inne på samma sak när denne säger att revisorer i största möjliga mån ska arbeta för att 
framstå som och vara oberoende gentemot klienterna. Ingen av revisorsassistenterna lyfter 
fram något liknande. Detta indikerar enligt oss att revisorsassistenterna accepterar att de inte 
är helt oberoende medan de auktoriserade revisorerna strävar efter att i så stor utsträckning 
som möjligt framstå som och vara oberoende. De auktoriserade revisorernas svar är mer i 
linje med Beck och Lindberg (2004, s. 36) som menar att det är viktigt att framstå som 
oberoende för att intressenterna i annat fall kan tappa tilltron till deras arbete. Något som ändå 
tyder på att samtliga revisorer i studien är oberoende till en viss grad det är att ingen av dem 
hjälper klienter med andra tjänster än de som anses vara revisionsnära, vilket är i linje med 
jävsbestämmelserna i ABL 9:17 och RL 21§ samt tillämpliga ISA. Samtliga revisorer påpekar 
även att stort fokus varje år läggs på utbildningar och seminarier kring oberoendet och tre 
revisorsassistenter lyfter fram att oberoendet diskuteras inför varje uppdrag. Detta styrker 
Bamber och Iyer (2007, s. 18) och Francis (2011, s. 138) påstående att det på revisionsbyråer 
pågår ett arbete för att sprida oberoendet uppifrån partners ända ner till revisorsassistenterna. 
 

4.6 Tillämpningen av klientrelationen och oberoendet 

4.6.1 Revisorsassistenters tillämpning av klientrelationen och oberoendet 

På frågan om revisorerna upplever att klienter försöker påverka revisionens inriktning eller 
omfattning (fråga 16) svarar informant 1 och 4 att klienterna bara försöker påverka 
inriktningen och omfattningen på så sätt att de vill att något ska granskas mer omfattande. 
Exempelvis svarar informant 4: 
 

”Det beror på hur man ser på det. Vissa kunder har ju ofta problem med allt så då blir det ju så att 

man måste hjälpa dom med andra delar också som det kanske inte hade varit fokus på annars.” 

(Informant 4, Revisorsassistent, 2014-11-25) 
 

Informant 2, 3 och 5 svarar istället att det förekommer att klienterna försöker påverka 
inriktningen eller omfattningen i den mening att de vill att revisorerna ska göra en mindre 
omfattande granskning. Från revisorsassistenternas svar går det dock att utläsa att de inte låter 
sig påverkas av dessa önskningar. En av informanterna svarar: 
 

”Vi har redan innan vi börjar en klar bild för oss över vad vi ska kolla på så man säger bara ”tyvärr” 

och förklarar varför man måste kolla på det igen. Men säg att jag skulle låta mig påverkas och typ 

missade något, då skulle ju det se jättedåligt ut.” (Informant 2, Revisorsassistent, 2014-11-24) 
 

På frågan vad det absolut första revisorerna gör om de skulle komma i kontakt med misstänkt 
brottslighet (fråga 17) svarar samtliga revisorsassistenter att de skulle ta det vidare till den 
ansvariga revisorn. Informant 1, 4 och 5 lyfter dock fram att de i ett första skede skulle sätta 
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sig in i det misstänkta brottet för att öka misstankegraden om att ett brott verkligen skett innan 
de tar det vidare. Exempelvis svarar en informant såhär:  
 

”Då utreder jag det lite mer först så att jag själv har lite mer att gå på. Och om jag själv känner att 

det här verkar tyda på att någonting konstigt har hänt. Då stämmer jag av med påskrivande revisor.” 

(Informant 1, Revisorsassistent, 2014-11-21). 
 

Informant 1, 4 och 5 anser att innan en anmälan upprättas så vill de vara säker på sin sak 
eftersom en anmälan som senare inte visar sig vara ett brott skulle återspegla dåligt på den 
egna byrån och att klientrelationen skulle kunna skadas. Om detta skulle inträffa utrycker sig 
en informant att ”[…] det reflekterar skitilla på oss” (Informant 1, Revisorsassistent, 2014-11-21). 

På den avslutande frågan om det finns några övriga faktorer än klientrelationen och 
oberoendet som revisorsassistenterna tror kan spela in i revisorers val att upprätta en anmälan 
eller inte (fråga 18). Informant 2, 3 och 5 lyfter fram disciplinära åtgärder såsom anmälan från 
FAR eller RN som faktorer som kan tänkas påverka beslutet. Informant 2 och 5 uppger 
dessutom att de siktar på att bli partners och menar att detta skulle kunna ha en påverkan på 
revisorers fortsatta beslut.  Informant 5 menar också att ryktet spelar in när denne säger: 
 

”Skulle jag få en anmälning så skulle de få stora konsekvenser för min möjlighet att bli partner. Som 

partner är det viktigt att få in klienter och om mitt rykte då är skadat så kan man i princip säga tack 

och hej till nya klienter.” (Informant 5, Revisorsassistent, 2014-11-26) 

4.6.2 Auktoriserade revisorers tillämpning av klientrelationen och oberoendet 

På den första av de situationsbaserade frågorna så svarar informant 6, 8 och 9 att det är vanligt 
förekommande att klienterna försöker påverka revisionens inriktning eller omfattning, både i 
bemärkelsen att de ska granska mer, men också mindre. Detta för att minska kostnaderna. 
Informant 10 svarar att det är ovanligt men att det händer att klienterna vill att något ska 
granskas ytterligare. Att granska mer anses inte vara ett problem, enligt informant 6, 8, 9 och 
10, eftersom de får betalt för den extra tid de lägger ner. Informant 6, 8 och 9 säger dock att 
de aldrig låter revisionens inriktning eller omfattning begränsas på grund av klienterna. 
Informant 8 lyfter återigen fram integriteten som en viktig faktor. Informant 6 uttrycker sig 
vidare enligt följande: 
 

”Alltså, vi har ju alltid en ganska bra uppfattning för hur vi ska genomföra vår revision, hur många 

timmar det kommer ta och vad som krävs. Sen kan det ju alltid bli diskussioner över vad som ingår 

och vad som inte ingår. Vi presenterar ju vår revisionsansats eller revisionsstrategi, vad vi ska göra, 

när vi ska göra det och hur mycket tid vi behöver och vad det kommer kosta för kunden innan 

uppdraget börjar […] och det är ju för att motverka den här typen av dispyter.”  

(Informant 6, Auktoriserad revisor, 2014-11-27) 
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Informant 7 säger att det är mindre vanligt att klienterna försöker påverka omfattningen eller 
inriktningen av revisionen. Denne uppger däremot att det är vanligt att klienter ifrågasätter det 
denne gör och att det kan uppstå diskussioner. Detta är dock något informant 7 välkomnar 
eftersom diskussioner ger denne en chans att förbättra sin pedagogiska förmåga, samtidigt 
som det minskar förväntansgapet mellan denne och klienten. Informant 7 betonar återigen, 
liksom informant 8, vikten av att ha integritet. På frågan vad det absolut första de 
auktoriserade revisorerna skulle göra om de kom i kontakt med ett misstänkt brott svarar 
informant 6 och 10 att kontakt skulle tas med specialister för att se att det misstänkta brottet 
verkligen är ett brott i enlighet med ABL 9:42. Efter kontakt med specialister säger informant 
6 att styrelsen skulle erinras enligt de policys som finns inom dennes byrå. Informant 7 och 9 
svarar att de skulle samla revisionsteamet och gå igenom misstanken inom gruppen för att 
sedan kontakta specialister. Detta för att försäkra sig om att misstanken faktiskt rör ett brott. 
Om så är fallet skulle kontakt tas med styrelsen. Informant 8 är tydlig med sitt tilltänkta 
handlande när denne säger att: 
 

”Då erinrar jag styrelsen och sedan går jag till överordnad eller partner och bollar frågan och 

därifrån kommer man nysta i det och se vad som ska göras.” 

 (Informant 8, Auktoriserad revisor, 2014-12-01) 
 

Intervjuerna avslutas med frågan om det finns några övriga faktorer, utöver klientrelationen 
och oberoendet, som kan tänkas spela in i valet att upprätta en anmälan eller inte. 
Informanterna 7-9 nämner att de tar hänsyn till praxis från RN i beslutet. Samtidigt lyfter 
informanterna 6-9 fram att om det gått så långt att misstanken visar sig vara ett brott så finns 
det inget som skulle hindra dem i sina beslut att lämna en anmälan till åklagare. Informant 6 
säger att detta kan bero på det skadestånd som annars skulle kunna utdömas samt det faktum 
att det annars förmodligen skulle sluta i ett revisorsnämndsärende. Informanterna 6-9 säger 
slutligen att den straffrättsliga kompetensen skulle kunna spela in men att det inte upplevs 
som ett problem eftersom det i respektive byrå finns specialister de kan rådfråga. Informant 
10 kan inte nämna några andra faktorer som kan tänkas påverka beslutet.  
 

4.6.3 Jämförande analys avseende tillämpningen av klientrelationen och 
oberoendet 

Enligt analysmodellen i RL 21§ ska revisorer vara opartiska och självständiga i sin 
yrkesutövning. Det betyder att revisorer inte ska låta sig påverkas av omständigheter såsom en 
klientrelation och låta revisionens inriktning eller omfattning påverkas av denna (EtikR 1, 
regel 2). Att ingen av revisorerna låter klientrelationen påverka omfattningen eller 
inriktningen indikerar att revisorerna till viss del är oberoende. Att tre revisorsassistenter och 
fyra auktoriserade revisorer uppger att de skulle sätta sig in i det misstänkta brottet innan 
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vidare handlande tyder å andra sidan på att de inte agerar i enlighet med rekvisitet ”kan 
misstänkas” i ABL 9:42. Enligt misstanketrappan (Ljung och Stetler, 2000, s. 1) ska brott 
rapporteras vid en misstankegrad mellan 5-20 procent och enligt Larsson (2004, s. 58) betyder 
detta att revisorer inte ska behöva tänka på om anmälan leder till en fällande dom eller inte. 
De båda revisorsassistenter som uppger att de direkt skulle prata med ansvarig revisor, samt 
den auktoriserade revisor som direkt skulle kontakta styrelsen är således de som skulle agera 
enlig lag. Att tre av revisorsassistenterna i ett första skede skulle sätta sig in i problemet för att 
inte riskera klientrelationen indikerar att de sätter klientrelationen i fokus framför oberoendet. 
Att fyra av de auktoriserade revisorerna sätter sig in i misstanken genom att rådfråga 
specialist eller överordnad kollega kan förklaras av att de saknar viss straffrättslig kompetens 
och inte av att de prioriterar klientrelationen.  Detta för att dessa vill vara säkra på att brottet 
omfattas av anmälningsplikten och således inte kontaktar specialist eller överordnad kollega 
för att främja klientrelationen. 
 
Att revisorerna saknar viss straffrättslig kompetens styrks av att fyra av de auktoriserade 
revisorerna på den avslutande frågan upplever detta som något som kan spela in i valet att 
anmäla respektive inte anmäla ett misstänkt brott. Detta är inte så konstigt med tanke på den 
kritik Larsson (2005, s. 58) lyfte fram i sin studie som visade på att revisorsprofessionen 
ansåg att anmälningsplikten skulle ställa orealistiska krav på revisorers straffrättsliga 
kompetens. Vidare nämner tre av de auktoriserade revisorerna praxis från RN som en faktor 
och en av dem nämner disciplinära åtgärder från RN. Även tre revisorsassistenter nämner 
disciplinära åtgärder som en ytterligare faktor som kan tänkas påverka. Slutligen nämner två 
revisorsassistenter att viljan att bli partner och ryktet kan spela in. Tidigare forskning har visat 
att klientrelationen är det som får revisorer att kringgå anmälningsplikten (Larsson, 2005, s. 
58). Att revisorerna nämner fler faktorer som skulle kunna påverka valet att kringgå reglerna 
indikerar dock att klientrelationen inte är den enda utlösande faktorn. 
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4.7 Sammanfattande analys kopplad till analysmodellen 
Revisorer har kritiserats för att de står sina klienter för nära och samtidigt har klientrelationen 
lyfts fram som anledningen till varför revisorer kringgår anmälningsplikten. Enligt ISA 315 är 
det dock viktigt för revisorer att ha en klientrelation eftersom det underlättar 
informationsinsamlandet och hjälper revisorer att få en förståelse för klientens verksamhet 
och miljö.  Enligt tidigare forskare (exempelvis Hellman, 2011 och Francis, 2011) är dock 
inte denna typ av klientrelation ett hot mot oberoendet, utan det är den affärsmässiga och 
sociala klientrelationen som ansetts hota oberoendet. I denna studie har fyra 
revisorsassistenter och fyra auktoriserade revisorer pekat på att den främsta fördelen med en 
klientrelation är ur ett affärsmässigt perspektiv, vilket indikerar att det kan finnas ett 
agentproblem. Revisorer väljs av bolagsstämman för att övervaka företagsledningen 
(Kaskarelis, 2010, s. 259). Grundantagandet i agentteorin är dock att varje part vill maximera 
den egna vinningen, vilket sker på bekostnad av motparten (Eisenhardt, 1989, s. 58; Jensen & 
Meckling, 1976, s. 308; Kaskarelis, 2010, s. 259). Att revisorernas svar tyder på att 
revisionsbyråerna är vinstmaximerande företag kan ur ett agentteoretiskt perspektiv innebära 
att revisorer känner en press att inte anmäla ett misstänkt brott som kommer dem till känna. 
Detta för att inte skada klientrelationen och på så sätt gå miste om nuvarande och framtida 
intäkter, vilket stöds av Nelson (2006, s. 31). Att samtliga revisorer i studien uppger att de 
identifierar sig med och bryr sig om hur det går för klienterna kan även det vara problematiskt 
ur ett agentteoretiskt perspektiv. Detta eftersom de i fall där de identifierar sig med klienten 
kan komma att välja lösningar som bäst passar klienten (Bamber & Iyer, 2007, s. 18), vilket 
skulle kunna vara att inte anmäla misstänkt brottslighet.   
 
Samtliga revisorer i studien anser att en anmälan av ett misstänkt brott skulle ha en negativ 
inverkan på klientrelationen. Revisorsassistenterna pekar på att ingen vill bli anmäld och att 
en anmälan av ett misstänkt brott som senare inte visar sig vara ett brott skulle reflektera illa 
på byråerna och att detta är något de måste ta hänsyn till. De auktoriserade revisorerna är 
däremot tydliga med att en möjlig negativ påverkan på klientrelationen är subsidiär 
anmälningsplikten eftersom revisorer enligt lag är skyldiga att anmäla ett misstänkt brott och 
att brottsmisstänkta klienter inte är klienter revisorer vill ha kvar. Detta indikerar att de 
auktoriserade revisorerna vid misstänkt brottslighet bortser från tidigare nämnda 
affärsmässiga och sociala fördelar som en klientrelation kan ge och anmäler de brott som 
kommer dem till känna. Att revisorsassistenterna inte lyfter fram klientrelationen som 
subsidiär och att brottsmisstänka klienter inte är några de vill ha kvar, tillsammans med att de 
påpekar att klientrelationen är viktig ur ett affärsmässigt och socialt perspektiv, anser vi 
indikerar att revisorsassistenterna är mer måna om att vårda alla klientrelationer. Detta, 
tillsammans med det faktum att revisorsassistenterna är dåligt insatta i revisionsbyråernas 
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interna rutiner vid brottsmisstankar, indikerar att det är mer sannolikt att revisorsassistenterna 
skulle agera enligt agentteorin och kringgå anmälningsplikten.  
 
Tre revisorsassistenter och fyra auktoriserade revisorer uppger vidare att de, vid misstänkt 
brottslighet, skulle sätta sig in i brottet innan erinran till styrelse eller anmälan till åklagare. 
Detta är inte i linje med misstanketrappan som ska tolkas som att så fort ett misstänkt brott 
kommer en revisor till känna så ska det anmälas. Däremot verkar det ligga en skillnad i 
motiven till varför revisorerna i studien agerar som de gör. Revisorsassistenterna tycks göra 
detta för att inte skada klientrelationen och för att en anmälan av ett misstänkt brott som 
senare inte visar sig vara ett brott skulle kunna slå tillbaka på klientrelationen och därmed 
revisorerna. De auktoriserade revisorerna tycks sätta sig in i det misstänkta brottet för att de 
saknar viss straffrättslig kompetens. Att revisorsassistenterna i studien anser att en anmälan 
kan påverka klientrelationen negativt, att de inte vill skada klientrelationen, indikerar att 
revisorsassistenterna skulle välja den lösning som bäst passar klienterna, det vill säga att 
kringgå anmälningsplikten. Detta alternativ skulle även gynna revisorerna eftersom om de kan 
behålla relationen så gynnas de både ur ett affärsmässigt som ett socialt perspektiv. Således 
kan det finnas ett agentproblem. Anledningen är att aktieägare inte får kännedom om någon i 
företagsledningen begått ett brott då revisorerna inte uppfyller sitt övervakande syfte, vilket 
innebär att revisorer maximerar sin egen vinning på bekostnad av aktieägarnas. Något som 
ytterligare pekar på ett agentproblem är att samtliga revisorsassistenter i studien menar att det 
inte går att vara fullständigt oberoende på grund av den affärsmässiga klientrelationen. De 
auktoriserade revisorerna lyfter fram den mänskliga faktorn, det vill säga att ingen är immun 
mot påverkan, men betonar vikten av integritet och att framstå som och vara oberoende. De 
auktoriserade revisorerna verkar eftersträva att vara så oberoende som möjligt och pekar på 
att det är oberoendet som skänker intressenterna tillit. Revisorsassistenterna lyfter inte fram 
detta utan tycks acceptera att de inte är fullständigt oberoende. Detta på grund av 
klientrelationen.  
 
Att revisorer bortser från anmälningsplikten kan förklaras av att de vill maximera den egna 
vinningen, vilket de gör genom den sociala och affärsmässiga klientrelationen. Något som 
däremot talar emot att revisorer agerar enligt agentteorin är oberoendet. Samtliga revisorer i 
studien betonar att det varje år hålls utbildningar och seminarier angående oberoendet. Detta 
indikerar att revisionsbyråerna arbetar aktivt med att sprida oberoendet från partners till 
medarbetare längre ner i organisationerna, vilket är i linje med Bamber & Iyer (2007, s. 18) 
och Francis (2011, s. 138) uppfattning. Att ingen av revisorerna hjälper klienter med andra 
tjänster än de revisionsnära indikerar att byråerna till viss del har lyckats. Att fler 
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auktoriserade revisorer än revisorsassistenter har förståelse för oberoendets innebörd och 
betydelse för revisorsprofessionens existens, tillsammans med att revisorsassistenterna tycks 
prioritera klientrelationen, indikerar däremot att revisionsbyråerna inte lyckats sprida 
oberoendet fullt ut hela vägen ner. Det sistnämnda indikerar återigen på att sannolikheten för 
att revisorsassistenterna skulle kringgå anmälningsplikten är större än för de auktoriserade 
revisorerna. Trots att klientrelationen framstår som den främsta anledningen till ett 
kringgående av anmälningsplikten verkar det finnas ytterligare anledningar till detta. I denna 
studie identifierades även den straffrättsliga kompetensen, disciplinära åtgärder från FAR och 
RN, viljan att bli partner och ryktet i samband med detta samt okunskapen kring de interna 
rutinerna som möjliga anledningar. 
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5 Slutsatser och vidare forskning 

5.1 Slutsatser 
Revisorer står för en mycket låg andel av de ekobrott som rapporteras till åklagare varje år 
(Lundin 2008). Studien tyder på att det finns en klientrelation ur ett affärsmässigt, informativt 
och socialt perspektiv vilket skulle kunna förklara detta. Den informativa klientrelationen 
medför däremot inte ett hot mot oberoendet och förmågan att anmäla ett misstänkt brott, 
vilket en affärsmässig och social klientrelation kan göra. Den affärsmässiga och sociala 
klientrelationen har av Quick (2012) ansetts utesluta oberoendet. I denna studie finner vi 
indikationer på att så inte är fallet men att oberoendet hotas av klientrelationen vilket är i linje 
med Francis (2011) och Hellman (2011). Klientrelationen har vidare, enligt Larsson (2004, 
2005), visat sig vara den främsta anledningen till att revisorer kringgår anmälningsplikten och 
vi finner i denna studie inga indikationer på att så inte är fallet. Däremot finner vi fler faktorer 
som skulle kunna förklara revisorers agerande vid misstänkt brottslighet. Dessa är revisorers 
straffrättsliga kompetens, disciplinära åtgärder från FAR och RN, viljan att bli partner och 
revisorns rykte i samband med detta och slutligen okunskapen kring revisionsbyråernas 
interna rutiner gällande anmälningsplikten. 
 
Revisorers oberoende har vidare ansetts vara en lösning på en för nära klientrelation och om 
revisorer uppvisar oberoende torde detta medföra att de inte kringgår anmälningsplikten. 
Revisorerna som medverkat i denna studie uppvisar oberoende, men i olika grad. Studien 
indikerar att revisorsassistenterna sätter klientrelationen i fokus framför oberoendet, utan att 
för den delen förringa att oberoendet är viktig. De auktoriserade revisorerna menar däremot 
att klientrelationen är subsidiär oberoendet när det gäller misstänkt brottslighet och att det är 
oberoendet som rättfärdigar deras arbete. Trots att det på revisionsbyråerna påbörjats ett 
arbete med att sprida oberoendet och professionens värderingar hela vägen ner i 
organisationerna indikerar studien att de ännu inte lyckats fullt ut, och att sannolikheten för att 
revisorsassistenter skulle kringgå anmälningsplikten är större än för auktoriserade revisorer. 
Detta kan innebära ett problem för aktieägarna som efterfrågar en revisor bland annat för att 
övervaka företagsledningen. 
 

5.2 Vidare forskning 
Till denna uppsats har vi utifrån revisorers anmälningsplikt enligt ABL 9 kapitel undersökt 
och ökat förståelsen för huruvida revisorer är oberoende eller om de prioriterar 
klientrelationen. Vi har även belyst skillnaderna mellan auktoriserade revisorer och 
revisorsassistenter och identifierat ytterligare faktorer, förutom klientrelationen, som skulle 
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kunna tänkas spela in i revisorers beslut att anmäla respektive inte anmäla ett misstänkt brott. 
Resultatet bygger dock på tio personliga intervjuer varför det inte ska anses ha generell 
giltighet utan ska användas för att ge en vägledning för vad som undersökts. Av denna 
anledning finner vi det intressant att komplettera studien med exempelvis enkäter för att 
styrka resultatet och möjligtvis uttala fullständiga slutsatser.  
 
De ytterligare faktorer vi identifierade som kan påverka revisorer i deras val att anmäla 
respektive inte anmäla misstänkt brottslighet var den straffrättsliga kompetensen, disciplinära 
åtgärder från FAR och RN, viljan att bli partner och ryktet i samband med det samt 
okunskapen kring de interna rutinerna. Som förslag till vidare forskning tycker vi även att det 
skulle vara intressant att undersöka i vilken utsträckning dessa faktorer faktiskt påverkar 
revisorer i deras tillämpning av anmälningsplikten. Detta tror vi är enklast att undersöka 
genom en enkätstudie där informanterna får tillfälle att gradera vikten av de olika faktorerna 
och hur stor hänsyn de tar till dessa. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
Tema Motivering utifrån referensram             Intervjufrågor 

Kunskap och 
erfarenhet 

Tidigare forskning har belyst att revisorer högre upp i revisionsbyråerna är mer oberoende 
än revisorer längre ner. I detta tema undersöks hur länge revisorerna arbetat, vilken titel de 
har och om revisorerna siktar på att bli partners.  
 

1. Hur länge har du arbetat som revisor? 
2. Vilken titel har du? 
3. Siktar du på att en dag bli partner? 

 

Anmälningsplikten 

Revisorer är i dag förpliktigade, enligt ABL 9 kapitel, att anmäla misstänkt brottslighet 
som kommer dem till känna. Tidigare forskning har dock belyst att det finns metoder för 
att avväpna anmälningsplikten. I detta tema undersöks om revisorerna varit i kontakt med 
brott, hur respektive byrås interna rutiner vad gäller anmälningsplikten ser ut och om 
revisorerna agerar i enlighet med ABLs 9 kapitel när det uppstår en brottsmisstanke. 

4. Hur ser de interna rutinerna i Er organisation ut om 
du kommer i kontakt med ett misstänkt brott? 

5. Har du någon gång anmält/kommit i kontakt med* 
misstänkt brottslighet?  
 

Klientrelationen 
Tidigare forskning har belyst att klientrelationen är den största anledningen till att 
revisorer avväpnar anmälningsplikten. I detta tema undersöks hur revisorerna upplever 
klientrelationen och hur viktig klientrelation anses vara. 

6. Hur viktig anser du att ett förhållande till klienten 
(företagsledningen) är?  

7. Anser du att det finns olika viktiga klienter? 
8. Pratar ni mycket internt om hur viktigt det är att 

bibehålla en klient? 
9. Anser du att det tar lång tid att bygga upp ett 

förhållande till klienten? 
10. Anser du att det är vanligt att man som revisor bryr sig 

om hur det går för klienten? 
11. Tror du att en anmälan skulle kunna ha en inverkan på 

ett eventuellt förhållande till klienten? 
 

Oberoende 

Tidigare forskning har belyst att oberoendet är revisorsprofessionens kärna och skulle 
kunna ses som en lösning på problemet att revisorer ansetts stå för nära klienterna. I detta 
tema undersöks hur revisorer upplever oberoendet och hur viktigt det anses vara att 
upplevas samt vara oberoende. 

12. Brukar du hjälpa klienter med andra tjänster än de 
som omfattas av den vanliga granskningen? 

13. Hur viktigt anser du att det är att revisorer är opartiska 
och självständiga i sin yrkesroll?  

14. Anser du att det går att vara fullständigt opartisk och 
självständig? 

15. Pratar ni mycket internt om vikten att vara opartisk 
och självständig? 
 

Oberoendet kontra 
klientrelationen 

Tidigare forskning har visat att en klientrelation påverkar oberoendet negativt eller till och 
med omöjliggör oberoendet. Situationsbaserade frågeställningar för att undersöka om 
revisorer omfamnar oberoendet eller klientrelationen vid kontakt med misstänkta brott. 

16. Har det någon gång hänt att klienten försökt påverka 
granskningens inriktning eller omfattning?  

17. Om du i granskningen av en av era viktigaste klienter 
kommer i kontakt med ett misstänkt brott, vad är det 
första du gör? 
 

Ytterligare faktorer 

I problemformuleringen lyfte vi fram att det kan finnas andra faktorer än klientrelationen 
och oberoendet, som exempelvis revisorers kunskap om straffrättsliga bedömningar, som 
kan påverka revisorer i tillämpningen av anmälningsplikten. Detta är en situationsbaserad 
frågeställning för att undersöka om så är fallet. 

18. Vid en brottsmisstanke, vilka faktorer utöver de vi 
pratat om, anser du kan ha en inverkan på revisorers 
fortsatta beslut? 

 

 
*Formuleringen ”kommit i kontakt med misstänkt brottslighet” används för revisorsassistenterna då det är den ansvariga revisorn som fattar det slutgiltiga beslutet om anmälan, enligt ABL 9 
kapitlet.  
 


