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Titel: Revisorns anmälningsplikt: Har anmälningsplikt påverkat klientrelationen? 

 

Bakgrund: Revisionsbranschen är starkt reglerad och styrs idag av många lagar såsom 

revisorslagen, aktiebolagslagen och årsredovisningslagen. Syftet med dessa lagar är att 

redogöra vad revision innebär samt beskriva hur en revisor ska arbeta i överensstämmelse med 

yrkets profession. Revisorns roll innebär att denne ska granska räkenskaper, bedriva kontroll 

av en klients näringsverksamhet, ge rådgivning till klienten samt utföra andra uppdrag för 

klientens räkning. Under senare tid har ett antal ekobrottsskandaler inträffat runtom i världen. 

De mest omtalade ekobrotten är Enron och Worldcom i USA, som har lett till att revisorernas 

professionalitet började ifrågasättas på en rad olika punkter. De största faktorerna som ligger 

bakom företagsskandaler enligt flera forskare är att revisorer spenderar mycket tid med sina 

klienter och det skapar en tätare relation mellan parterna, vilket gör att revisorns oberoende blir 

ifrågasatt. Som en följd av den växande ekonomiska brottsligheten samt de många skandalerna 

började lagstiftningen se över revisorns oberoende. Den 1 januari år 1999 infördes lagen om 

anmälningsplikt som innebar att revisorn var numera skyldig att anmäla när den verkställande 

direktören och styrelsen begår någon form av ekonomisk brottslighet. Förslaget om 

anmälningsplikt ifrågasattes på en rad punkter från såväl politiska representanter, sakkunniga 

och experter i Aktiebolagsutredningen. De ansåg att förlaget var hastigt tillkommit och att dess 

konsekvenser inte hade analyserats ordentligt vad det gällde dess betydelse för bland annat 

relationen mellan revisor och företag. Detta leder till en uppfattning att revisorn är som en 

”myndighetsperson”, ”polis” eller ”motpart”, snarare än som en samtalspartner, vilket i sin tur 

kan riskera ett försämrat klientrelation och en minskad vilja från företagsledningen att hålla 

revisorn informerad. 

 

  



 

 

Syfte: Syfte med denna studie är att skapa förståelse hur lagen om anmälningsplikt har påverkat 

relationen mellan revisorn och klient. Vidare är syftet att undersöka om revisorer informerar 

sina klienter om lagen om anmälningsplikt idag.  

  

Metod: Studien genomfördes enligt den kvalitativa metoden i form av intervjuer inom 

Gävleborgs område. Intervjuer genomfördes med åtta auktoriserade revisorer och tre 

företagsledare. 

 

Resultat/Slutsatser: Den genomförda studien har visat att revisorer inte informerar sina 

klienter om lagen om anmälningsplikt än idag. Enligt de tillfrågade revisorerna har inte lagen 

om anmälningsplikt påverkat relationen mellan revisor och klient, utan relationen kan bara 

försämras med de oseriösa klienterna. Studiens företagsledare ansåg inte heller att relationen 

med revisorn har påverkats på grund av lagen om anmälningsplikt. Studien har dock uppvisat 

att lagen om anmälningsplikt tillämpas olika beroende på företagets storlek och typ av relation 

mellan parterna. 

 

Nyckelord: Revisor, ekonomisk brottslighet, anmälningsplikt, revisorns oberoende, revisorns 

tystnadsplikt, Institutionell teori, Agent teori, klientrelation. 
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Title: Auditor law on reporting economic crimes: Did auditor law on reporting economic 

crimes affected the client relationship? 

 

Background: The audit industry is highly regulated and controlled by many laws such as the 

Auditors Act, the Companies Act and the Annual Accounts Act. The purpose of these laws is 

to explain what auditing means and describe how an auditor should work in accordance with 

the profession's profession. The auditor's role includes to examine the books, conduct 

monitoring of a client's business, provide advice to the client and perform other tasks for their 

client. Lately, a number of economic crime scandals occurred worldwide. The most known 

economic crime scandal was Enron and Worldcom in the US, which has led to the auditors' 

professionalism was questioned on a number of different points. The biggest factors behind 

corporate scandals according to several researchers is that accountants spend a lot of time with 

their clients and it creates a closer relationship between the parties, which made auditors 

independence questioned. As a result of the growing financial crime and recent scandals, 

legislators started to review auditors’ independence. On 1 January 1999 the law on the 

notification was introduced and meant that the auditor was now obliged to notify when CEO or 

the management commits any form of financial crime. The proposal on the notification was 

questioned on a number of points from both political representatives and experts from Limited 

Company Investigation. They believed that proposal about the law was not enough well - 

thought out and has been resided too hasty, and that the consequences has been not analyzed 

enough about what meaning it has for small and large companies or the relation between auditor 

and client. 

 

Purpose: The purpose of this study is to create understanding for the law on notification and 

how the law on the notification has affected the relationship between the auditor and client. A 

further purpose is to investigate whether auditors inform their clients about the law on 

notification today. 



 

 

 

Method: The qualitative method has been implemented in this study in the form of interviews. 

Interviews took place in Gävleborg region with eight authorized auditors and three business 

managers. 

 

Conclusions: The current study have shown that the auditors do not inform their clients about 

the law on the notification even today. The law on the notification has not affected the 

relationship between auditor and client. According to the approached auditors, the relationship 

can deteriorate only with the clients that have an unserious attitude. The business managers also 

believe that the relationship with the auditor hasn’t been affected because of the law on the 

notification. The study has shown, however, that the law on the notification is being applied 

differently depending on the size of the company and type of relationship between the parties. 

 

Keywords: Auditor, economic crime, law on notification, auditors’ independence, auditors’ 

confidentiality, Institutional theory, Agent theory. 
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1. Inledning 

 

I detta kapitel presenteras studiens bakgrund och sedan dess problemdiskussion, 

frågeställning, syfte, avgränsning och disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Inom den företagsekonomiska världen har redovisning och revision alltid haft en betydande 

roll. Revisionsbranschen är starkt reglerad och styrs idag av många lagar såsom revisorslagen 

(2001:883), aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1 554). Syftet med 

dessa lagar är att redogöra vad revision innebär samt beskriva hur en revisor ska arbeta i 

överensstämmelse med yrkets profession. 

 

Revisorns roll innebär att denne ska granska räkenskaper, bedriva kontroll av en klients 

näringsverksamhet, ge rådgivning till klienten samt utföra andra uppdrag för klientens räkning 

(Moberg, 2006). Moberg (2006) menar också att revisorns huvudsakliga uppgifter består av att 

granska bolagets årsredovisning, bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning av bolaget.  

 

Under senare tid har ett antal ekobrottsskandaler inträffat runtom i världen. De mest omtalade 

ekobrotten var Enron och Worldcom i USA, som har lett till att revisorernas professionalitet 

började ifrågasättas på en rad olika punkter (Sims och Brinkmann, 2003). Citron (2003) menar 

att revisorer spenderar mycket tid med sina klienter, vilket orsakar att det bildas en tätare 

relation mellan parterna. Detta gör att revisorns oberoende blir mer omdiskuterad, och anses 

även som den största faktorn bakom flera företagsskandaler (Law, 2008; Citron, 2003).   

Som en följd av den växande ekonomiska brottsligheten, samt de många skandalerna, började 

lagstiftningen se över om revisorns oberoende (Callaghan et al., 2009; Gramling et al., 2010; 

Lee, 2009). Den 1 januari år 1999 infördes lagen om anmälningsplikt, då revisorn enligt 

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

konkursförvaltaren (Larsson, 2004). 

Lagen om anmälningsplikt innebar att revisorn var numera skyldig att anmäla när den 

verkställande direktören och styrelsen begår någon form av ekonomisk brottslighet. 
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Lagstiftarnas grundtanke ansågs vara ett sätt att effektivisera det brottsförebyggande arbetet 

och med hjälp av lagen om anmälningsplikt skulle fler ekobrott kunna upptäckas och 

förebyggas. För revisorer betydde det ytterligare en regel med vars hjälp de skulle hjälpa staten 

med bekämpning av den ekonomiska brottsligheten, samt stärka revisorns roll efter alla 

skandaler (Larsson, 2004). 

Förslaget om anmälningsplikt ifrågasattes på en rad punkter från såväl politiska representanter, 

sakkunniga och experter i Aktiebolagsutredningen som ansåg att förslaget var hastigt 

tillkommit och att dess konsekvenser inte hade analyserats ordentligt vad det gällde dess 

betydelse för bland annat relationen mellan revisor och företag. Förslaget till lagstiftning 

ifrågasattes eftersom anmälningsskyldighet innebar ett avkall på tystnadsplikten och bröt mot 

revisorns roll som oberoende part. Detta leder till en uppfattning om att revisorn är som en 

”myndighetsperson”, ”polis” eller ”motpart”, snarare än som en samtalspartner, vilket i sin tur 

kan riskera en försämrad klientrelation och en minskad vilja från företagsledningen att hålla 

revisorn informerad (Engerstedt, 2002). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Det har gjorts mycket forskning kring revisorns roll och vad denne har för uppgifter. 

Forskningen tyder på att det förekommer skilda förväntningar mellan revisorernas och 

företagarnas (allmänhetens) uppfattningar (Öhman et al., 2006). Detta kallas för 

förväntningsgap och uppstår när företagaren (allmänheten) och revisorernas uppfattningar inte 

stämmer överens, till exempel när företagarna (allmänheten) har för höga förväntningar på 

revisorernas uppgifter. En studie som gjordes av Baron, Johnson, Searfoss, Gand och Smith 

(1997) visade ett bra exempel på förväntningsgapet, där företagarna (allmänheten) ansåg att 

revisorn hade ansvaret att upptäcka brott eller avslöja illegala handlingar i en större omfattning 

än vad revisorerna själv ansåg om sin uppgift.  

 

Flertalet studier har gjorts kring revisorns inställning och tolkning av lagen om anmälningsplikt. 

Den studien som har varit mest omfattande gjordes av Bengt Larsson vid Göteborgs universitet, 

på uppdrag av det Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som ville granska vad revisorerna ansåg att 

lagen om anmälningsplikt inneburit. Larssons (2004) studie visade att en tredjedel av de svarade 

revisorerna ställde sig kritiska till lagen om anmälningsplikt och att flertalet ansåg att dess 

brottsförebyggande funktion var liten. Revisorer var oroliga över att anmälningsplikten skulle 

försämra relationen mellan klienten och revisorn, vilket inte visade sig stämma i praktiken de 
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första åren efter lagens införande. Detta berodde främst på att revisorer valde att vara tyst om 

lagen om anmälningsplikts ursprung och många företag kände därför inte till den. Endast fem 

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

anmälningsplikt (Larsson, 2004). Att klienter inte känner till lagen väl kan leda till att de bildar 

egna uppfattningar som inte överensstämmer med revisorernas, vilket i sin tur kan leda till att 

förväntningsgapet blir större. 

  

För att ha tillgång till all information om klientens företag krävs det att det finns förtroende 

mellan revisor och klient, och tystnadsplikten är då väldigt viktig för att klienten ska ha 

förtroende för revisorn (Gruner, 1999). Gruner (1999) menar också att anmälningsplikten 

skapar ett problem eftersom revisorn bryter mot tystnadsplikten när denne upptäcker ekonomisk 

brottslighet och lämnar ut information till åklagare, och detta kan skada förtroendet mellan 

revisorn och klient. Att ha förtroende till sin revisor kräver mycket jobb och det krävs också att 

det finns en bra relation mellan parterna (ibid). En studie som Beattie (2000) genomförde visade 

att mervärdet av revision är av stor betydelse för klienten, och skapas genom en bra och nära 

relation med revisorn. Fontaine (2011) menar att en bra relation skapar mervärde genom support 

och råd. Klienter kan antingen se revisionen som ett verktyg för mervärde, det vill säga något 

positivt och något som effektiviserar företaget, eller ur ett negativt perspektiv, där revisionen 

inte skapar något mervärde. Det som påverkar förhållningssättet till revisorn är klientens 

inställning och synsätt på revisionen (Fontaine, 2011). Klienter som anser att revisionen ger ett 

litet värde brukar ha ett transaktionellt förhållande till sin revisor. Med detta menar Berry (1995) 

och Gummesson (2002) att relationen som existerar mellan klienten och revisorn är den 

nödvändiga, där revisorn inte ses mer än en tjänst som måste göras och samarbetet hålls på en 

minimum nivå. De klienter som anser att revisionen ger ett mervärde föredrar ett relationellt 

förhållningssätt menar Groonroos (1997), det vill säga en öppen och nära relation med revisorn 

där revision ses som något positivt. Revisionen ses då som en tjänst som skapar mervärde och 

används för rådgivning och support (Beattie, 2000).  

 

Studier har visat att relationen mellan klienten och revisorn påverkar utgången av en 

förhandling (Moore et al., 2006 i Sahnoun och Ali Zarai, 2011). Det finns bevis att både klient 

och revisor ändrar sitt handlande i förhandlingen utifrån vad den andra parten gör (Bame-

Aldred och Kida, 2007; Antle och Nalebuff, 1991). Det kan då tänkas att revisorernas 

beslutsfattande och handlingar beror på vilket typ av relation det finns mellan revisor och klient. 

Vid ett transaktionellt förhållande är det möjligt att revisorns handlingar och beslut kring 
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anmälningspliktens tillämpning inte påverkas av klienten, däremot kan ett relationellt 

förhållande påverka revisorns handlingar och beslutsfattande då en revisor inte vill försämra 

relationen med sin klient.  

 

En annan faktor som påverkar revisorns oberoende är storleken på revisionsbyråerna (Raspe, 

1983). Han menar att oberoende för mindre och större revisionsbyråer kan variera gentemot 

klienten, eftersom för de större revisionsbyråerna väger de enskilda uppdraget mindre 

ekonomiskt än vad de gör för de mindre revisionsbyråerna. Därför har de större 

revisionsbyråerna ett större oberoende än vad de mindre har. Bakar, Rahman och Rashid (2005) 

instämmer och tillägger att det är svårare för de mindre revisionsbyråerna att vara oberoende 

av sina klienter. Detta kan tänkas vara ett problem när revisorer upptäcker ekonomiskt 

brottslighet hos sina klienter, eftersom det kan vara svårare för de revisorer som är beroende av 

sina klienter att leva upp till plikten. 

 

Det har gjorts mycket forskning kring anmälningsplikten, dess betydelse och effekter bland 

annat på klientrelationer. Dock finner vi ingen forskning som har gjorts ur både revisor- och 

klientperspektiv. Det kan därför vara intressant att undersöka om anmälningsplikten har 

påverkat relationen mellan revisor och klient i både större- och mindre företag. Vidare kan det 

vara intressant att studera om revisorer informerar sina klienter om lagen om anmälningsplikt 

idag. 

 

1.3 Frågeställningar 

Utifrån ovan beskrivna problemformulering är frågeställningarna som denna uppsats kommer 

att behandla: 

 Informerar revisorer sina klienter om lagen om anmälningsplikt idag? 

 Har anmälningsplikten påverkat relationen mellan revisor och klient? 

1.4 Syfte  

Syfte med denna studie är att skapa förståelse hur lagen om anmälningsplikt har påverkat 

relationen mellan revisorn och klient. Vidare är syftet att undersöka om revisorer informerar 

sina klienter om lagen om anmälningsplikt idag. 
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1.5 Avgränsning  

Undersökningen avser enbart svenska auktoriserade revisorer inom stora och små 

revisionsbyråer med lång erfarenhet, samt några företagsledare i stora och små företag. 

 

1.6 Disposition 

 
 

 

  

Inledning

•I detta kapitel presenteras studiens bakgrund och sedan dess problemdiskussion, frågeställning, syfte, 
avgränsning och disposition.

Metod

•I detta kapitel beskrivs de metoder som lämpar sig bäst för att besvara studiens syfte. Här presenteras 
undersökningens val av metod, undersökningsdesign samt hur primär- och sekundärdata samlats in. 

Referensram

•Studiens teoretiska referensram är uppdelad i tre delar, allmän referensram, tidigare forskning samt teoretisk 
referensram. Dessa tre delar utformar sedan uppsatsens undersökningsmodell. I den allmänna referensramen 
presenteras revisorns roll och skyldigheter. Tidigare forskning presenterar hur anmälningsplikt ses från revisor-
och klientperspektiv. I den teoretiska referensramen förklaras hur revisorer kan påverkas ur agent och-
institutionellteori. 

Empiri

•I detta kapitel presenteras det empiriska data som samlats in, dvs. respondenternas svar från intervjuer. Först 
presenteras studiens respondenter och sedan presenteras deras svar. 

Analys

•I detta kapitel analyseras studiens empiriska material som sedan ställs mot den teoretiska referensramen. 
Analysen utgår från uppsatsens undersökningsmodell där de tre huvudsakliga teman presenteras; lagen om 
anmälningsplikt, övriga faktorer som påverkar relationen och storlek på inblandade företag. 

Slutsats

•I detta kapitel sammanställs studiens slutsatser genom att besvara studiens syfte och frågeställningar. 
Slutligen kommer kapitlet att presentera slutsatsens bidrag, förslag till vidare forskning och metodreflektion.
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2. Metod 
 

I detta kapitel beskrivs de metoder som lämpar sig bäst för att besvara studiens syfte. Här 

presenteras undersökningens val av metod, undersökningsdesign samt hur primär- och 

sekundärdata samlats in.  

 

2.1 Forskningstradition 

Inom redovisningsforskning finns det olika forskningstraditioner med utgångspunkt att forma 

forskningsarbetets riktlinjer. Chua (1986) använder tre paradigm när hon presenterar de 

redovisningstraditioner som finns, nämligen det traditionella, det tolkande och det kritiska 

paradigmet. Denna studie inriktar sig på det tolkande paradigmet, som innebär att resultat 

utarbetas utifrån mänskliga påverkningar. Det tolkande paradigmet har som syfte att framhäva 

språkets, tolkningens och förståelsens roll (Chua, 1986; Puxty 1993). Här försöker forskaren 

svara på hur redovisningsinformation påverkar individers uppfattning av både sin egen och 

andras situation i en social kontext. Den tolkande forskaren skapar förståelse och kunskap om 

den sociala verkligheten genom att studera mänsklig interaktion och använder kvalitativa 

undersökningsmetoder (Burell och Morgan, 1979). Utifrån ovan nämnda påståenden lämpas 

den tolkande forskningstradition denna studie bäst, då studien har som förutsättning att 

genomföra intervjuer som ska besvara studiens syfte. Studiens syfte är att ”skapa förståelse” 

inom en situation, vilket även styrker studiens val av redovisningsforskning.  

 

2.2 Flerfallstudie som undersökningsdesign  

Ett krav inom redovisningsforskning är val av designmetod (Bryman och Bell, 2013). Denna 

studie är utformad som en fallstudie. En fallstudie enligt Bryman och Bell (2013) är när 

forskaren undersöker en fråga, som i detta fall är syftet med studien att skapa förståelse om 

lagen om anmälningsplikt har påverkat relationen mellan revisor och klient. Fallstudier är en 

känd och mycket använd forskningsdesign inom företagsekonomisk forskning, där forskningen 

berör den specifika och komplexa natur som det valda fallet visar upp (Bryman och Bell, 2013). 

Denna studie utgår från en kvalitativ flerfallstudie, eftersom det är flera parter som berörs; 

revisorer och företagsledningen (Bryman och Bell, 2013).  
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2.3 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Det finns två sorters metoder som kan användas vid insamling av data, kvantitativ och kvalitativ 

metod (Bryman och Bell, 2013). Eftersom studien utgår från den tolkande forskningstraditionen 

och har som syfte att ”skapa förståelse” lämpar sig därför den kvalitativa metoden bäst. 

Kvalitativ metod handlar om att skapa förståelse för läsarna, där tyngdpunkten ligger på 

insamling och analys av data på ord istället för siffror som i den kvantitativa metoden. Den 

kvalitativa metoden används när forskaren vill förstå hur verkligheten tolkas av andra. För att 

besvara studiens syfte kommer problemet att undersökas ur revisor- och klientperspektiv. Trost 

(2007) menar att kvalitativ metod används när det handlar om att tolka olika hypoteser, där 

syftet är att förstå hur människor resonerar och reagerar. Intervjuer är den mest använda 

metoden för att samla in data, men också den metoden som är den mest ultimata för att få fram 

den nödvändiga och konkreta informationen för att besvara studiens syfte (ibid). 

 

2.4 Forskningsansats 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det två huvudsakliga forskningsansatser, nämligen 

deduktiv eller induktiv ansats. Deduktiv ansats har sin utgångspunkt i teori varifrån hypoteser 

skapas för att hitta ett orsakssamband mellan variabler (Saunders et. al, 2007; Le Duc, 2007). 

Den induktiva ansatsen innebär att forskaren går åt det motsatta hållet, nämligen från 

observationer i verkligheten till generalisering inom en teoretisk referensram (Le Duc, 2007). 

Sammanfattningsvis innebär detta att den induktiva ansatsen bidrar till att nya teorier skapas 

utifrån verkligheten, medan den deduktiva ansatsen handlar om att skapa nya hypoteser utifrån 

de befintliga teorier som presenteras i litteraturen.  

 

Denna studie kommer att utgå ifrån en induktiv ansats, men vissa frågor är av en deduktiv art, 

då vissa frågor utgår ifrån tidigare forskning. En sådan tillvägagångsätt kallas för en abduktiv 

ansats och ger forskaren möjlighet att tillföra nya iakttagelser under arbetets gång (Alvesson 

och Sköldberg, 2007). 

 

2.5 Datainsamling 

Bryman och Bell (2013) menar att datainsamlingen kan ske på varierande sätt och delas oftast 

in i två grupper, nämligen sekundär- och primärdata. Sekundärdata består av information som 

inhämtas från exempelvis litteraturstudier, det vill säga information som redan finns tillgänglig. 

Primärdata är sådant som forskaren själv samlar in under projektets gång. Det kan exempelvis 

vara intervjuer, observationer och enkätundersökningar (ibid). 
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2.5.1 Sekundärdata 

Sekundärdata är data som samlas in från exempelvis litteratur, tidskrifter, vetenskapliga artiklar, 

elektroniska källor och uttalanden (Bryman och Bell, 2013). Denna studie består av 

studentlitteratur, vetenskapliga artiklar och tidskrifter som hämtas via Högskolan i Gävles 

bibliotekskatalog. De tidskrifter och vetenskapliga artiklar som används i studien har funnits 

genom sökningar på Google Scholar, Scopus och Discovery.  

 

En fördel med sekundärdata är att det inte är ett kostsamt sätt att få tag på information, eftersom 

mycket finns redan tillgängligt för allmänheten (Saunders, Lewis och Thornhill, 

2007).  Ytterligare en fördel är att sekundärdata kommer från kända källor som exempelvis 

populära tidskrifter och består av mycket god kvalitet och trovärdighet. Nackdelen med 

sekundärdata är däremot att teorier och kunskap kan vara för gammal och inte överensstämmer 

med samhället idag (ibid).  

 

2.5.2 Primärdata 

Primärdata är data som forskaren själv samlar in för att besvara studiens syfte, till exempel via 

intervjuer eller observationer (Bryman och Bell, 2013). I denna studie samlas primärdata in 

genom intervjuer. Bryman och Bell (2013) menar att det finns tre typer av intervjuer: 

strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Vid strukturerad intervju 

använder forskaren ett frågeformulär som är baserad på förutbestämda frågor som respondenten 

får besvara i bestämd ordning. Vid semistrukturerad intervju använder forskaren förberedda 

frågor som kan förändras från intervju till intervju. En ostrukturerad intervju liknar mer en 

diskussion, eftersom forskaren utför en mer ingående analys. Respondenten får då en möjlighet 

att fritt styra över samtalet. Nackdelen med intervjuer är att det kan vara svårt för forskaren att 

formulera tydliga frågor för att få ett konkret svar av respondenterna. Ytterligare en nackdel är 

att forskaren riskerar att förhålla sig helt objektiv vid intervjutillfällena (Saunders, Mark, Lewis 

och Philip, 2007).  

 

Eftersom syftet med denna studie är att skapa förståelse om lagen om anmälningsplikt har 

påverkat relationen mellan revisor och klient, samt att undersöka om revisorer informerar sina 

klienter om lagen idag, är det då viktigt att få så mycket information som möjligt vid 

intervjutillfällena. En fördel är att kunna styra och kontrollera intervjun för att ha en möjlighet 

att till exempel ställa följdfrågor till respondenterna. För att detta ska vara möjligt kommer 
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denna studie att använda sig av den ostrukturerade intervjuformen. Forskaren får då en 

möjlighet att utföra en mer ingående analys och det minskar även risken att respondenten 

kommer bort från ämnet. Nackdelen med en sådan intervjuform är dock att viktiga 

frågeställningar kan lätt missas eller glömmas bort (Saunders, Mark, Lewis och Philip, 2007). 

 

2.5.3 Val av respondenter 

Det finns vissa kriterier för bedömning och utvärdering av kvalitativa undersökningar: 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering eller bekräftelse (Bryman och Bell, 

2013). För att säkerställa att dessa kriterier uppfylls har studien avgränsat sig till åtta stycken 

auktoriserade revisorer i stora och mindre revisionsbyråer i Gävleborgs område med lång 

erfarenhet, samt tre företagsledare som har en revisor med lång erfarenhet. Bryman och Bell 

(2013) menar att det är viktigt att respondenter ska vara relevanta för forskningen och de ska 

även ha erfarenhet för att kunna besvara frågorna, därför har valet av respondenter varit mycket 

noggrann.   

Tabell 2.1: Studiens respondenter. 

 

Ovanstående tabell presenterar studiens val av respondenter. Det framgår antalet respondenter, 

erfarenhet i medelvärde samt vilken bilaga varje respondentgrupp använt som intervjuguide i 

studien. 

 

Uppsatsen fokuserar till största del på att samla in de auktoriserade revisorer och företagsledare 

för att besvara studiens syfte. Eftersom studiens avgränsning är de auktoriserade revisorerna i 

stora och små revisionsbyråer i Gävleborg, kommer det först att tas kontakt med chefer för de 

stora revisionsbyråerna för att i sin tur finna relevanta respondenter. Vad gäller 

företagsledningen och de mindre revisionsbyråerna kommer det att tas direktkontakt med de 

valda respondenterna. 

 

 

Respondenter 

 

Antal 

Erfarenhet 

medelvärde 

 

Intervjuguide 

Auktoriserade 

revisorer 

 

8 st. 

 

23 år 

 

Bilaga 1 

 

Företagsledare 

 

3 st. 

 

24 år 

 

Bilaga 2 
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Vad gäller definitionen på större företag enligt 1 kap 3§ ÅRL, är det företag vars andelar, 

teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en 

motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller företag som 

uppfyller mer än ett av följande villkor:  

a) medelantalet anställda i företaget under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 50, 

b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,  

c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor. 

 

Ett mindre företag uppfyller maximalt ett av de kriterier som anges ovan (1 kap 3§, ÅRL). 

Studien tog hänsyn till dessa kriterier vid kategorisering av respondenter i ”stora” och ”små” 

byråer/företag. 

 

Innan intervjun fick de auktoriserade revisorerna i stora revisionsbyråer ett mejl med 

beskrivning av studiens bakgrund och syfte, samt en beskrivning av intervjuns upplägg. Övriga 

respondenter, det vill säga företagsledare och auktoriserade revisorer i mindre revisionsbyråer 

fick en beskrivning av studiens bakgrund och syfte via telefon vid första kontakttillfället. 

Intervjuer har utförts på respondenternas arbetsplats, eftersom detta möjliggör för forskaren att 

skapa en närmare relation med respondenten. Det blir även lättare att föra en diskussion och 

gör det möjligt att minimera risken för missförstånd (Bryman och Bell, 2013).  

 

2.5.4 Utförande av intervjuer 

Intervjufrågor utformades utifrån studiens syfte och det teoretiska referensramen och redovisas 

i bilagor i slutet av uppsatsen för att göra studien replikerbar. Vid intervjuer finns det olika sätt 

för en forskare att dokumentera, antingen spela in eller skriva ner svaren under intervjun.  

 

Studiens respondenter fick avgöra om samtalet skulle spelas in eller skrivas ner för hand och 

alla respondenter godkände att bli inspelade. För att minimera risken för tekniska fel spelades 

intervjuer in på två olika enheter. Fördelar med inspelning enligt Bryman och Bell (2013) är att 

forskaren kan koncentrera sig på att lyssna på respondenten, och att det ger en möjlighet att 

kunna lyssna på intervjun igen vilket minimerar risken att utesluta något.  

 



11 

 

Det inspelade materialet sammanställdes sedan genom transkribering, det vill säga att det som 

sägs på inspelningen skrivs ner ord för ord (Bryman och Bell, 2013). Transkribering gör det 

möjligt för forskaren att ta med alla viktiga delar i inspelningar. Efter att ha sammanställt alla 

svar, skickades dessa ut till studiens respondenter för att korrigera eventuella feltolkningar då 

materialet sammanställdes. 

 

2.6 Studiens trovärdighet 

För att en forskningsstudie ska bedömas som trovärdig är det viktigt att den påvisar en hög 

tillförlitlighet. Bryman och Bell (2013) menar att tillförlitlighet innebär att studien svarar till 

dess syfte och hur studiens slutsatser kan appliceras till andra miljöer och situationer. För att 

kunna besvara syftet har det gjorts ett noggrant urval av studiens respondenter med åtta 

auktoriserade revisorer och tre företagsledare med hög kompetens samt många års erfarenhet 

inom området, där respondenternas erfarenhet ökar studiens trovärdighet. Däremot har det 

gjorts ett fåtal intervjuer med tanke på den tidsram som har getts, vilket gör att studiens 

trovärdighet minskar.  

 

Bryman och Bell (2013) påpekar att studiens observationer ska överensstämma med teorier som 

forskningen utvecklar, detta kallas för överförbarhet och är också viktig i den kvalitativa 

undersökningen. Studiens slutsats utformas av den referensram som studien grundar sig på, 

dock har tidsramen påverkat hur pass mycket teori som kunnat läsas in, vilket gör det svårt för 

studien att ge ett heltäckande svar. För att stärka arbetets trovärdighet kommer uppsatsen att 

utgå endast från vetenskapliga artiklar och studentlitteratur (ibid). Enligt Thurén (2013) ska ett 

forskningsarbete vara kumulativt för att tillförsäkra arbetets trovärdighet. Detta innebär att 

argument som förs i denna studie ska grunda sig på tidigare forskning.  
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3. Referensram 

 

Studiens teoretiska referensram är uppdelad i tre delar: allmän referensram, tidigare forskning 

samt teoretisk referensram. Dessa tre delar utformar sedan uppsatsens undersökningsmodell. 

I den allmänna referensramen presenteras revisorns roll och skyldigheter. I tidigare forskning 

presenteras förväntningsgapet, hur anmälningsplikt ses ur revisor-och klientperspektiv, samt 

tidigare forskning kring revisorns oberoende. I den teoretiska referensramen förklaras hur 

revisorer kan påverkas ur agent och- institutionellteori.  

 

3.1 Allmän referensram 

I den allmänna referensramen redogörs vad en revisor har för roll och plikter. Vidare kommer 

lagen om anmälningsplikt att presenteras och viktiga faktorer i en relation mellan revisor och 

klient. 

 

3.1.1 Revisorns roll 

Enligt Habib (2012) har revision lockat till sig betydande uppmärksamhet inom forskning på 

grund av att det finns bristande överensstämmelser mellan företagsledarna och dess intressenter. 

Revisorer blir anlitade för att tillhandahålla objektiv försäkran av att all finansiell information 

i redovisningen är tillförlitlig och håller god kvalité, det vill säga är behandlade enligt god 

redovisningssed (Öhman, Häckner, Jansson, Tschudi, 2006). Hur pass trovärdig försäkran blir 

beror helt och hållet på revisorns oberoende gentemot sin klient (Habib, 2012).  

 

Revisorns uppgift är att granska bolagets årsredovisning, bokföring och styrelsen samt den 

verkställande direktörens förvaltning (ABL, 9 kap, 1, 3§§). Revisorn skall efter varje 

räkenskapsår lämna in en revisionsberättelse till bolagsstämman och i samband med revisionen 

skall revisorn framställa de anmärkningar och påpekanden som föreligger av god 

redovisningssed till styrelsen och VD (ABL, 9 kap, 5-6§§). En revisor ska även vara opartisk 

och självständig (Revisorslag, 20-23§§) gentemot sina klienter och företagets intressenter 

(Öhman, 2004). Revisorn ska kontrollera om informationen som företaget lämnar ut är korrekt 

och utan några felaktigheter (ibid). 

 

En revisor fungerar som både granskare och rådgivare. Granskningsarbetet innebär att revisorn 

ska bedöma hur interna systemen och rutinerna säkerställer reliabiliteten i 

redovisningsunderlaget. Ytterligare en granskning görs som inriktar sig på direkt kontroll av 
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enskilda transaktioner eller saldon. Revisorn är också en rådgivare, där han/hon ger råd och 

förslag gällande bolagets redovisning och förvaltning. Under revisionen ska revisorn följa 

revisorslagen, stadgebestämmelser hos klientföretaget eller ett avtal vid granskningen av 

företagets redovisning och förvaltning (FAR, 2004). 

 

Revisorns roll som granskare och rådgivare kan leda till en konflikt då man ser dessa två roller 

som varandras motsatser. Som en granskare ska revisorn försöka upptäcka felaktigheter som 

klienten gör i bokföringen, medan som rådgivare ska revisorn försöka hjälpa klienten att 

undvika dessa felaktigheter (Chi Mo Koo och Ho Seog Sim, 1999). 

 

3.1.2 Ekonomisk brottslighet 

Redan på 1850-talet hade revisorn som uppgift att granska och upptäcka bedrägerier. I början 

av 1900-talet ökade antalet företag och revisionen förändrades. Då lades fokus istället på att ge 

en rättvisande helhetsbild av företagets redovisning (Eipstein och Grieger, 1994). Under senare 

tid har ett antal ekobrottsskandaler inträffat runtom i världen. De mest omtalade ekobrotten är 

Enron och Worldcom i USA, som har lett till att revisorernas professionalitet började 

ifrågasättas på en rad olika punkter och revisorns status försvagades (Sims och Brinkmann, 

2003; Callaghan et al., 2009). 

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

lagstiftningen se över revisorns oberoende (Callaghan et al., 2009; Gramling et al., 2010; Lee, 

2009). Den 1 januari år 1999 infördes lagen om anmälningsplikt, då revisorn enligt 

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

konkursförvaltaren (Larsson, 2004). 
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3.1.3 Anmälningsplikt 

I årsskiftet 1997/1998 gavs det en proposition till Riksdagen med förslag om att det i ABL 

borde finnas en skyldighet för revisorer att anmäla misstanke om brott till en åklagare. Det gör 

att revisorer kan på ett bättre sätt vidta åtgärder om de märker att det begås brott (Proposition 

1997/1998:99). Den 1 januari 1999 infördes bestämmelser som säger att revisorn är skyldig att 

vidta åtgärder vid misstanke om brott och under vissa förutsättningar göra anmälan till åklagare 

eller polis.  Syftet med lagen om anmälningsplikt var att försöka förebygga illegal konkurrens 

och stärka säkerheten för kunderna (Eipstein och Grieger, 1994). Ytterligare ett syfte med lagen 

var dessutom att brott skulle rapporteras så tidigt som möjligt för att de inte ska bli rapporterade 

av någon brottskontrollerande myndighet (ibid).  

 

Lagen om anmälningsplikt finns i ABL 9 kap. § 42 och de ekonomiska brott som revisorn har 

en plikt att anmäla till åklagare är bedrägeri och svindleri, penninghäleri, förskingring och 

annan trolöshet, brott mot borgenär, bokföringsbrott, bestickning och mutbrott samt skattebrott 

(Larsson, 2004; SOU 1995:44).  

 

3.1.4 Tystnadsplikt 

Enligt aktiebolagslagen och revisorslagen har revisorer i svenska aktiebolag alltid tystnadsplikt. 

Tystnadsplikten innebär att en revisor inte får berätta något till någon som kan skada 

bolaget.  Skulle revisorn börja misstänka oegentligheter i bolaget, kan han eller hon påpeka 

felet till VD eller styrelsen (FAR, 2000). Den enda informationen som utomstående kan få ta 

reda på är det som står i revisionsberättelsen. Vid brist av tillit för revisorn finns det risk att 

bolaget kommer att undanhålla viktig information för revisorn. Därför är det av stor vikt att 

revisorn verkar oberoende genom att vara opartisk, självständig och iakttar lagstadgad 

tystnadsplikt (Moberg, 2006). 

 

Revisorns tystnadsplikt är viktigt för relationen mellan revisorn och bolaget, då revisorn får ett 

förtroendeuppdrag och då är det viktigt att all viktig information om bolaget stannar hos 

revisorn. Vid misstanke om ekobrott gjorde tystnadsplikten det svårt för revisorer att blanda in 

polis eller åklagare, därför var det svårt för revisorer att bekämpa ekobrott. Lagen om 

anmälningsplikt skulle numera underlätta för revisorer att anmäla (FAR, 2000). 
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3.1.5 Oberoende 

Den 1 januari år 2002 trädde en ny reglering i revisorslagen (2001:883) i kraft. Regleringen 

innebar att pröva revisorns opartiskhet och självständighet, det vill säga revisorns oberoende 

(Revisorsamfundet SRS, 2002). För att omvärlden ska kunna ha förtroende för revisorn finns 

det två grundkrav som skall vara uppfyllda: revisorns oberoende och tystnadsplikten (FAR, 

2006). Innan varje nytt uppdrag ska revisorn undersöka om det finns omständigheter som kan 

hota förtroendet för hans/hennes självständighet eller opartiskhet. Modellen som används för 

denna prövning kallas för analysmodellen (Revisorsamfundet SRS, 2002). Om revisorn skulle 

upptäcka något hot mot opartiskhet eller självständighet, ska revisorn enligt 21§ revisorslagen 

avstå från uppdraget. Revisor behöver bara avstå från uppdraget om åtgärder inte vidtagits för 

att reducera hotet (ibid). 

 

För att en revisor ska räknas som oberoende, räcker det inte med att följa de regler som finns 

om god redovisningssed, utan det krävs också att omgivningen uppfattar revisorn som 

oberoende. Moberg (1992) påstår att en revisor inte kan hålla sig helt oberoende gentemot sina 

klienter, men att det är viktigt för revisorn att behålla sin integritet och inte låta sig påverkas av 

den han kontrollerar. En revisor som är oberoende har möjlighet att skapa ett starkt 

förtroendeförhållande med företagsledningen. Det är viktigt att det ska finnas tilltro till 

företagens information, därför är revisionens uppgift att tillhandahålla en granskning av 

informationen och skapa det nödvändiga förtroendet för den (ibid). 

 

3.1.6 Förtroende 

Förtroende enligt Solli, Johansson och Jönsson (2006) är människans positiva förväntningar 

och definierar förtroende som ”övertygelsen att man kan lita på någon eller någonting, 

övertygelsen att man äger annans/andras tillit”. Jacobsen och Thorsvik (2002) menar att 

förtroende är att lita på någon (eller något) i situationer som präglas av osäkerhet. 

I förhållande mellan klienten och revisorn spelar förtroende en stor roll (jfr Sanner, 2005). För 

revisorer är det viktigt att inge ett förtroende och skapa tillit i relationen till klienten (Elg och 

Jonnergård, 2001). För att förtroende ska kunna byggas upp i en klientrelation, måste klienten 

nå en viss nivå av tillfredsställelse, och det sker oftast när klienten märker att revisorn gör allt 

för klientens bästa (Hart och Johnson, 1999a). När klienten når en viss nivå av tillfredsställelse, 

och när förhållandet blir allt för långvarigt, kan det istället leda till att ett beroende uppstår 

mellan parterna (jfr Sanner, 2005; SRS, 2002). Larsson (2005) menar att lagen om 
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anmälningsplikt kan skada förtroendet mellan revisor och klient, trots att lagen är till för att 

göra nytta i samhället. Han menar även att revisorn är beroende av förtroendefullt förhållande 

med sin klient för att fullborda revisionsarbetet. 

3.1.7 Relation 

Enligt Gordon (2003) kan relationen förklaras som ett förhållande mellan företag och kunder 

där det finns samspel av värderingar, attityder, beteenden och resultat. Allt detta för ihop kunder 

och företag på ett samarbetsvilligt, framträdande och ständigt sätt för att skapa nytt och 

gemensamt värde. Det finns många olika faktorer som påverkar relationen mellan revisor och 

klient: exempelvis kön, ålder, erfarenhet, storlek på revisionsbyråer, klientföretagets storlek, 

kulturella faktorer m.m.  Inom forskningen har det lagts ett stort på fokus på att studera om hur 

relationen mellan revisor och klient påverkar revisorns oberoende (Bamber och Iyer, 2007; 

Richard, 2006; Langsted, 1999). Revisorer har anklagats för att ge efter för klientens krav vid 

ett nära samarbete, istället för att vara oberoende enligt de regler och normer som finns inom 

yrket (Arel, 2005; George, 2004; Shafer, 2004). George (2004) och Arel (2005) menar att ett 

nära samarbete ger revisorn större kunskap om företaget, som i sin tur leder till en bättre revision 

och ett större mervärde för klienten. 

 

Revisorer står ständigt inför en utmaning där de förväntas skapa en djup och förtroendefull 

relation till sina klienter samtidigt som relationen mellan revisorn och klient hålls oberoende 

(Fontaine och Pilote, 2012). Beattie (2000) menar dock att det är motsägelsefullt att ha ett nära 

samarbete med klienten samtidigt som revisorn ska agera självständigt och oberoende. Även 

Bazerman et al., (2002) menar att det är omöjligt för revisorn att hålla sig helt oberoende av sin 

klient. När relationen mellan revisor och klient blir för stark och djupgående, riskerar revisorer 

att förlora sitt oberoende. Är relationen istället för svag riskerar revisorn att förlora förtroendet 

och risken att klienten byter revisor ökar (Fontaine, 2011). Hur en relation ser ut mellan revisorn 

och klient styrs av både klienten och revisorn (Groonroos, 1997).  

 

Fontaine (2011) påstår att klienter kan antingen se revisionen som ett verktyg för mervärde, 

dvs. något positivt och något som effektiviserar företaget, eller ur ett negativt perspektiv, där 

revisionen inte skapar något mervärde alls utan ses som något man måste ha. Det som påverkar 

förhållningssättet till revisorn är klientens inställning och synsätt på revisionen (Fontaine, 

2011). 
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Transaktionellt förhållande 

Klienter som anser revisionen som rutinmässig och något som ger ett litet värde brukar ha ett 

transaktionellt förhållande till sin revisor. Med detta menar Berry (1995) och Gummesson 

(2002) att relationen som existerar mellan klienten och revisor är den nödvändiga, där revisor 

inte ses mer än en tjänst som måste göras och samarbetet hålls på en minimum nivå.  

 

Relationellt förhållande 

De klienter som anser att revisionen ger ett mervärde föredrar ett relationellt förhållningssätt 

det vill säga en öppen och nära relation med sin revisor där revision ses som något positivt 

(Groonroos, 1997). Förhållandet grundar sig på ett ömsesidigt beroende och en vilja att 

samarbeta (Fontaine, 2011). Revisionen ses då som en tjänst som skapar mervärde för bägge 

parterna, där relationen är mer personlig, och används för rådgivning och support (Beattie, 

2000).  
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3.2 Tidigare forskning  

Nedan presenteras tidigare forskning om förväntningsgapet, revisorernas syn på lagen om 

anmälningsplikt, klienternas syn på lagen om anmälningsplikt och tidigare forskning om 

revisorns oberoende. 

 

3.2.1 Förväntningsgapet 

Liggio (1974) var först med att använda begreppet förväntningsgap inom revision. Enligt 

honom innebär förväntningsgap skillnaden mellan vad en oberoende revisor förväntar sig att 

utföra och vad användarna av de finansiella rapporterna förväntar sig för prestation av revisorn. 

Koh och Woo (1998) och Lee et., al (2009) utvecklade förväntningsgapet ytterligare genom att 

uppmärksamma om det existerar ett förväntningsgap mellan vad samhället har för behov och 

förväntningar och vad revisorer kan och borde kunna förväntas uppnå. Studien visade att 

revisionens förväntningsgap beror på att samhället har skilda uppfattningar kring vad revisorns 

uppgifter och ansvar är (Koh och Woo, 1998).  Frank (2001) menar även att ett förväntningsgap 

kan föreligga mellan revisorer och klienter. Detta kan innebära att klienten upplever revisorn 

som mindre trovärdig, därför ägnar revisorer mycket tid på att upprätthålla en god relation med 

sina klienter (Sikka et al., 1998). Ojasalo (2001) menar att förväntningsgapet mellan revisor 

och klient existerar på grund av att klienten har otydliga förväntningar och därför blir den inte 

nöjd med tjänsten. Larssons (2004) studie visade att revisorer inte informerade sina klienter om 

lagen om anmälningsplikt. På grund av lite kunskap om lagen om anmälningsplikt från 

klienternas sida kan detta tänkas leda till att klienter får andra uppfattningar om lagen om 

anmälningsplikt vilket kan tänkas göra förväntningsgapet ännu större. 

 

 

3.2.2 Syn på anmälningsplikt ur revisorsperspektiv. 

Efter att lagen om anmälningsplikt infördes år 1999, genomfördes det många studier om 

revisorernas inställning till lagen om anmälningsplikt samt vilka påföljder det kunde tänkas 

orsaka. Den studien som har varit mest omfattande hittills gjordes av Bengt Larsson (2004). 

Studien visade stark kritik till införande av lagen, som handlade om att lagen inkräktar på 

tystnadsplikten och ger revisorn en myndighetsroll. Kritiken kom från bland annat politiska 

representanter, experter i aktiebolagsutredningen och FAR som menade att förslaget var hastigt 

tillkommit och att konsekvenserna av anmälningsplikten inte hade analyserats ordentligt. Lagen 

om anmälningsplikt kritiserades även för att den ansågs ligga utanför revisorernas naturliga 

kompetensområde, eftersom revisorerna skulle tvingas att göra straffrättsliga bedömningar om 
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brott misstänktes, samtidigt som de hade ett skadeståndsansvar (Larsson, 2004b).  Lagen om 

anmälningsplikt kunde riskera att klientrelationen försämras och att klienten börjar undanhålla 

viss information från revisorn. Studien baserades på en sekundäranalys av ett trettiotal 

intervjuundersökningar omfattande totalt 160 intervjuer med revisorer åren 1999-2003, dels en 

postenkätundersökning år 2003 riktad till 1350 revisorer. Studien visade att en del revisorer är 

oroliga över att lagen i förlängningen riskerar att undergräva förtroendet från klienterna och 

deras förståelse för revisorns verksamhet. I praktiken visade det sig däremot vara svagt 

förankrad enligt revisorer i Larssons (2004) studie. De menar att det handlar mer om en oro för 

att förtroendet på sikt ska komma undergrävas (ibid). 

Anledningen till att klientrelationen inte har försämrats enligt ett stort antal intervjuade 

revisorer beror på att många företag inte känner till lagen om anmälningsplikt. Flera revisorer i 

studien hävdar att förtroendet förmodligen skulle vara sämre om kunskapen om 

anmälningsplikten var mer spridd. Under det första året, efter införande av lagen om 

anmälningsplikt hade ingen av revisorerna informerat sina klienter om anmälningsplikten. Ett 

annat skäl att inte informera var att revisorer upplevde en rädsla att förtroendeklimatet och den 

öppna relationen till klienten skulle försämras, vilket de helst vill undvika för att få en bra start 

på ett förtroendefullt samarbete (ibid).  

3.2.3 Syn på anmälningsplikt ur klientperspektiv. 

Det har inte funnits mycket forskning kring hur klienterna ser på lagen om anmälningsplikt. 

Larssons (2004) studie visade att revisorers uppfattning var att endast fem procent av klienterna 

hade en god kännedom om lagen. Flertalet av revisorerna menar att deras klienter hade lite 

kännedom om anmälningsplikten, och att den inte hade en påtaglig brottsförebyggande funktion 

i samhället. Larsson (2004) menar att klientens kännedom och inställning till lagen grundar sig 

på självaste tjänsten som revisorn levererar. 

 

Faktorer som kan påverka klienternas syn på lagen om anmälningsplikt är främst ålder, eftersom 

äldre personer är mindre positiva för förändringar och kan automatiskt bli kritiskt inställda till 

anmälningsplikten (Chiu Chan, Snape och Redman, 2001). En annan faktor kan vara storleken 

på verksamhetsorten, eftersom fler brott sker i större städer. De som bor i större städer kan 

tänkas vara mer positiva till lagen om anmälningsplikt, än de som bor i mindre städer, eftersom 

i större städer är det lättare för revisorer att hålla sig oberoende till klienten (Raspe, 1983).  

Ytterligare en faktor kan tänkas vara storleken på klientföretag, då Larsson (2004) menar att 
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företagets komplexitet är ofta kopplat till dess storlek. Tabone och Baldacchiono (2003) menar 

att små företag har oftast en enkel struktur och det krävs ytterst sällan fördjupade kunskaper 

inom ekonomin. En studie visar att klienter förlitar sig på sociala bevis, än att direkt bedöma 

själva kvaliteten på revisionen, dvs. att det är bilden av företaget är den faktor som påverkar 

kundens uppfattning av kvaliteten på tjänsten (Cameran et al., 2010).  

 

 

3.2.4 Tidigare forskning kring revisorns oberoende 

Efter de stora redovisningsskandalerna ifrågasattes revisorns oberoende, och sedan dess har det 

gjorts mycket forskning kring ämnet. Det finns många situationer som kan påverka revisorns 

oberoende, men den viktigaste aspekten enligt Langsted (1999) och Bartlett (1993) är klientens 

tryck på revisorn. Lika så menar Hellman (2011) att när det uppstår ett samarbete mellan revisor 

och klient så skapas det hot mot revisorns oberoende. Hellman (2011) gjorde en undersökning 

som visade att 97 % av klienterna försöker påverka revisorn redan i början av samarbetet. Det 

gäller då för revisorn att stå emot klientens makt och behålla sitt oberoende, samtidigt gäller 

det att ta hänsyn till relationen, eftersom förtroende är kärnan till en bra klientrelation (Hellman, 

2011; Hart och Johnson, 1999a). Bamber och Iyer (2007) håller med om att relationen är viktig 

för att utföra ett grundligt arbete, men för att oberoendet inte ska bli hotad bör ett nära band 

med klienten undvikas. Svanström (2004) påstår att relationen mellan revisor och klient är redan 

från början ett hot mot oberoende, då företaget anlitar och betalar revisorn för sin tjänst. När 

revisor utför tjänster åt större företag är det lättare att hålla sig oberoende då det är styrelsen 

som anlitar revisorn för att granska företaget (ibid). Bazerman et al. (1997) menar däremot att 

det inte finns revisorer som kan hålla sig helt oberoende och opåverkad av påtryckningar och 

krav från företagsledningen så länge de är revisorns arbetsgivare. 

 

Enligt Bamber och Iyer (2007) och Sweeney och Pierce (2011) finns det flera faktorer som kan 

påverka revisorns oberoende förutom klienten. En viktig faktor som påverkar revisorns 

oberoende är storleken på revisionsbyråerna menar Raspe (1983). Oberoende för mindre och 

större revisionsbyråer kan variera gentemot klienten, eftersom för de större revisionsbyråerna 

väger de enskilda uppdraget mindre ekonomiskt än vad de gör för de mindre revisionsbyråerna. 

Därför har de större revisionsbyråerna ett större oberoende än vad de mindre har (Raspe, 1983; 

Carcello et al., 2000) Bakar, Rahman och Rashid (2005) instämmer och tillägger att det är 

svårare för de mindre revisionsbyråerna att vara oberoende av sina klienter. Det kan även tänkas 

att klientföretagets storlek påverkar på revisorns oberoende. Det finns studier som visar att 
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revisorns oberoende minskar desto större klientens verksamhet är i förhållande till 

revisionsbyrån. Johanssons et al. (2005) studie visade att orena revisionsberättelser förekom 

oftare i mindre företag jämfört med större företag, därför kan det tänkas att revisorn har ett 

starkare oberoende hos mindre klienter där han gör anmärkningar i högre utsträckning.  
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3.3 Teoretisk referensram 

Nedan presenteras teoretiska forskningsmetoder som redogör hur revisorns anmälningsplikt 

kan förklaras ut agent- och institutionell teori.  

 

3.3.1 Agentteori 

Teorin utvecklades av Jensen och Meckling (1976) och tillämpas när principalen (i detta fall 

staten) utformar en miljö där agenten (revisorn) har drivkraften att agera efter sitt eget intresse 

(Nygaard et al., 2002) och inte tar hänsyn till vad som är bäst för principalen (Choo och Tan, 

2007). Förhållandet som finns mellan agenten och principalen är enbart affärsmässig och består 

av ett samband i form av kontrakt eller avtal. Principalen ger uppdrag till agenten för att 

tillgodose principalens intressen, samtidigt som principalen inte har kontroll över agenten, 

vilket kan leda till konflikter då agenten enligt teorin drivs av egenintresse och egna mål (Davis, 

Schoorman och Donaldson, 1997). För att undvika att dessa konflikter uppstår samt upprätthålla 

en god relation kan principalen styra agenten mot sina egna mål genom att använda sig av 

kontrakt. Med hjälp av kontrakt kan principalen begränsa agentens befogenheter samt klargöra 

principalens mål. Det kan tänkas att lagen om anmälningsplikt är ett sätt att begränsa agentens 

befogenhet. 

 

Agentteorin utgår från att det finns en informationsassymetri mellan agenten och principalen, 

vilket innebär att principalen har ofta bristande kunskap om agentens roll vilket på parterna är 

medvetna om (Nygaard et al., 2002). Agenten kan då skapa fördelar åt sig själv genom att t.ex. 

ljuga och undvika att rapportera om bedrägerier som klienten utför för att inte tappa bort 

klienten.  

 

När det uppkommer ekonomisk brottslighet sätts revisorn i en svår situation, och blir då tvungen 

att göra antingen principalen (staten) eller företagsägaren besviken. Antingen tvingas revisorn 

att agera i samhällets intresse, dvs. att anmäla brottet, eller förbise brottet och agera i klientens 

intresse (Chi och Ho, 1999). En agent kan inte främja två parter samtidigt och tvingas därför att 

välja. Det som kan tänkas påverka revisorns beslut är hur pass oberoende den förhåller sig till 

sin klient. Enligt Gavious (2007) uppstår agent problem på grund av att agenter får betalt av 

klienter. Donton et al., (2004) och Lai (2003) är bland många som påstår att problemet kommer 

att kvarstå så länge företagsledningen anlitar revisorer, samt betalar för deras revisionstjänster 

(Gavious, 2007). 
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Företagsägare Principal (staten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 : Agentteori kopplad till revisorn  (egen bearbetning). 

 

Figuren ovan beskriver revisorns situation vid upptäckten av ekonomisk brottslighet. Antingen 

väljer revisorn att agera i samhällets intresse genom att anmäla sin klient, eller väljer revisorn 

att förbise brottet och agera i klientens intresse. Det finns många faktorer som påverkar 

revisorns beslut, bland annat hur pass oberoende revisorn förhåller sig till sin klient.  

  

Agent  

(Revisorn) 
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3.3.2 Institutionell teori 

Institutionell teori fyller ett brett område med en mängd olika synsätt och uppslag (Hatch, 

2002). Enligt Hatch (2002) är teorins grundtanke att omgivningen har stor makt över 

organisationer som kan påverka dem genom olika krav och påtryckningar. De olika 

påtryckningarna kan uttala sig i form av tekniska och ekonomiska krav som tvingar 

organisationer att förhålla sig till en viss marknad (Hatch, 2002). Detta är för att omgivningen 

styr marknaden och deras behov måste bli tillfredsställda. Omgivningen har även makten att 

ställa kulturella och sociala krav som tvingar organisationer att anpassa sig och ha bestämda 

roller i omgivningen. Utöver omgivningen anpassar sig företag till samhällets olika normer och 

regler, värderingar och åsikter (ibid). Det kan motiveras en tydlig institutionell ansats då 

revision främst bygger på regler, rekommendationer och riktlinjer och att legitimitet är ett 

centralt begrepp i institutionell teori (Öhman, 2007). Legitimitet innebär att revisionen ska 

uppfattas som trovärdig av sina intressenter genom att följa de sociala omgivnings strömmar 

(Deegan och Unerman, 2011).  

 

Aren och Azzone (2007) delar in institutionella påtryckningar i tre grupper; tvingande 

isomorfism, normativ isomorfism och mimetisk isomorfism. Begreppet isomorfism definieras 

som en tvingande process vilken tvingar en enhet i populationen att likna en annan enhet som 

står inför samma förutsättningar (DiMaggio och Powell, 1983). Detta kan ske genom olika 

påtryckningar från maktinnehavande intressenter som organisationer är beroende av, som i sin 

tur utsätter organisationer eller individen för ett juridiskt eller politiskt inflytande genom regler 

och lagar. För att kunna styra individer mor ett önskvärt beteende fungerar belöningar och 

bestraffningar som verktyg (ibid).  

Normativ isomorfism formas utifrån formella normer, dvs. lagar och standarder, och informella 

normer, såsom kulturella och sociala påtryckningar (Deegan och Unerman, 2011). Normerna 

utformas av yrkesverksamma personer, branschorganisationer och samhället och företag som 

inte följer de tvingande eller normativa normer straffas av andra intressenter (Tuttle och Dillard, 

2007). Normativa påtryckningar är inte tvingande, och förutsätter att individen agerar utifrån 

sin egen uppfattning om vad som förväntas (Scott, 2001). Inom redovisningsbranschen styrs 

miljön av de regler och lagar som finns vilket konstruerar revisorns agerande. Enligt Öhman 

(2004) verkar redovisningsbranschen i en delvis självreglerande miljö där det finns möjlighet 

att stifta egna lagar och regler. Ett tydligt exempel är ekonomiska skandaler som skapade oro i 



25 

 

Sverige och skapade behov för nya regler i syfte att stärka revisorns roll och förhindra 

ekobrotten. 

Den mimetiska isomorfismen innebär att företag försöker efterlikna andra företag för att skapa 

övertag gentemot sina konkurrenter. Företag får då en viss världsbild och när de legitimerar sig 

med denna får de en uppfattning om vad som är rätt och fel, och i och med detta försöker de 

agera efter världsbildens accepterade tillvägagångssätt (Deegan och Unerman, 2011). Scott 

(2001) menar att beteendet styrs utifrån de regler som finns i samhället och människornas 

agerande styrs utifrån rutiner som tas för givna.  

 

Nedan presenteras en sammanställning av de institutionella påtryckningarna som tillämpas i 

revision. I figuren visas hur institutionella påtryckningar klassificeras i revisionsbranschen. 

Tabell 3.1: Sammanställning av de krav som finns inom institutionell teori (Nygaard et al., 

2002, s. 204). 

 

Utöver sina klienter blir revisorer påverkade av de som har makt, det vill säga statliga 

tillsynsorgan som Revisorsnämnden (RN) och Ekobrottsmyndigheten samt FAR. För att 

näringslivet och samhället ska fungera korrekt behövs dessa tillsynsorgan. 

Ekobrottsmyndigheten är en åklagarmyndighet där åklagare, poliser, ekorevisorer och andra 

experter arbetar tillsammans för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten i Sverige. Deras 

 Tvingande 

isomorfism 

Normativ 

isomorfism 

Mimetisk 

isomorfism 

Institutionell 

Struktur 

 

Lagar/ regler 
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rekommendationer, 
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Världsbild/världssyn 
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påverkan 

Vissa tillåtelser och 

förbud av visa 

beteenden 
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som är rätt och fel 

(god redovisningssed 

och andra regler inom 

organisationen) 

Accepterad världsbild 

Straff vid 
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Straff Skuld, eller förlust av 

licensen. 

Dåligt rykte 
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Lagstiftning Regler inom 

revisionsbranschen, 

FAR och 

Revisorsnämnden. 

Olika rapporter, som 

t.ex. miljörapporten. 

Bokföring m.m. 
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ansvar är rättslig utveckling, metodutveckling och samordnings av åklagarväsendets 

bekämpning mot ekonomisk brottslighet.  

 

3.3 Sammanfattning 

Referensramen delas in i tre avsnitt: allmän referensram, tidigare forskning och teoretisk 

referensram. I den allmänna referensramen beskrivs vad en revisor har för roll och plikter, 

relationens betydelse och viktiga faktorer i en bra relation, samt vilka typer av relation det finns 

mellan revisor och klient. Påföljden av den växande ekonomiska brottsligheten samt de många 

skandalerna var att lagstiftningen började se över om revisorns oberoende. Den 1 januari år 

1999 infördes lagen om anmälningsplikt som innebar att revisorn var numera skyldig att vidta 

åtgärder vid misstanke om brott och under vissa förutsättningar göra anmälan till åklagare eller 

polis. Revisorer fruktade att lagen om anmälningsplikt skulle försämra relationen mellan 

revisorn och klient. Det finns två typer av relation mellan revisor och klient, transaktionellt och 

relationellt förhållande. Transaktionellt förhållande beskriver revision som något rutinmässigt 

och något som ger ett litet värde. Ett relationellt förhållande beskrivs som en öppen och nära 

relation med sin revisor där revision ses som något positivt.  

 

I tidigare forskning diskuteras fyra avsnitt, och det första avsnittet handlar om 

förväntningsgapet. Förväntningsgapet definieras som skillnaden mellan vad en oberoende 

revisor förväntar sig att utföra och vad användarna av de finansiella rapporterna förväntar sig 

för prestation av revisorn. Ett förväntningsgap kan även föreligga mellan revisorer och klienter. 

Detta kan innebära att klienten upplever revisorn som mindre trovärdig, och det är just av denna 

anledning revisorer ägnar mycket tid på att upprätthålla en god relation med klienterna.  

 

Det andra avsnittet i tidigare forskning handlar om revisorernas syn på lagen om 

anmälningsplikt. Tidigare forskning visade att lagen om anmälningsplikt skapade oro bland 

revisorer där de bland annat upplevde en rädsla att anmälningsplikten kunde riskera en 

försämrad relation mellan klient och revisorn. I praktiken visade det sig däremot vara svagt 

förankrad enligt revisorerna i Larssons (2004) studie. Revisorerna menar att det handlar om 

förtroende på sikt ska komma undergrävas när klienter får en kännedom om lagen om 

anmälningsplikt. 

 

Det tredje avsnittet handlar om klienternas syn på lagen om anmälningsplikt, där Larssons 

(2004) studie visade att många klienter inte kände till om lagen om anmälningsplikt. Det finns 
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flera faktorer som kan tänkas påverka klienternas syn på lagen om anmälningsplikt. De främsta 

faktorerna är storleken på verksamhetsorten, storleken på revisionsbyrån och klientföretaget. 

 

Det fjärde avsnittet handlar om revisorns oberoende. Revisorns oberoende ifrågasattes främst 

efter de stora skandalerna som försvagade revisorns roll. Revisorns oberoende kan påverkas av 

flera olika faktorer, bland annat storleken på revisionsbyråerna och klientföretaget. Enligt 

tidigare forskning påverkas revisorns beslut och handlande av hur pass oberoende revisorn 

förhåller sig till sin klient. 

 

Teoretiska referensramen presenterar två avsnitt: agentteori och institutionell teori. Agentteori 

innebär att principalen (staten) utformar en miljö där agenten (företagsägaren) har drivkraften 

att agera efter eget intresse (Nygaard et al., 2002). Teorin utgår från att det finns 

informationsassymetri mellan agenten och principalen, och agenten kan då skapa fördelar åt sig 

själv genom bedrägerier. Vid ekonomisk brottslighet sätts revisor i en svår situation, där den 

tvingas att välja att antingen agera i statens intresse och anmäla brottet, eller förbise brottet och 

agera i klientens intresse. 

 

Den institutionella teorin har tillämpats i uppsatsen för att förklara de påtryckningar som styr 

revisorns yrkesutövande. De krav som ställs på revisorerna utgörs av tvingande-, normativa-, 

och kognitiva påtryckningar, som kan ske från många institutioner, såsom lagstiftande organ, 

tillsynsnämnder samt de verksamheter som de verkar inom.  
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3.3.1 Sammanfattande undersökningsmodell (a priori) 

Uppsatsen har utvecklat en undersökningsmodell utifrån de undersökningsfrågor som utformas 

utifrån den allmänna referensramen, tidigare forskning och teoretiska referensramen. 

Undersökningsmodellen beskriver vilka områden uppsatsen har valt att undersöka för att 

besvara studiens syfte. Modellen presenterar i huvudsak tre teman; lagen om anmälningsplikt, 

viktiga faktorer i en relation (förtroende och tystnadsplikt), samt revisorns oberoende (storlek 

på inblandade parters företag) De nästkommande kapitlen, dvs. empiri- och analyskapitlet 

kommer att följa modellens struktur för att besvara studiens syfte och därefter kommer en 

förklaringsmodell (a posteriori-modell) att presenteras. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3:2 Uppsatsens undersökningsmodell (a priori) 
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Studiens syfte är att skapa förståelse om lagen om anmälningsplikt har påverkat relationen 

mellan revisor och klient. Vidare är syftet att undersöka om revisorer informerar sina klienter 

om lagen om anmälningsplikt idag.  

  

Temat lagen om anmälningsplikt utformades utifrån tidigare forskning där bland annat Larssons 

(2004) studie visade att revisorer ställde sig kritiska till lagen om anmälningsplikt för att de 

upplevde en rädsla att klientrelationen skulle försämras. Studien visade att relationen blev 

oförändrad eftersom revisorer inte informerade sina klienter om lagen om anmälningsplikt för 

att inte försämra klientrelationen. Relationen förändrades inte heller på grund av att klienter 

inte kände till att lagen om anmälningsplikt fanns. Uppsatsen har valt att undersöka om 

revisorer informerar sina klienter om lagen om anmälningsplikt idag och om relationen mellan 

revisor och klient har påverkats i samband med anmälningsplikten. Det är även intressant att 

undersöka om inställningen till lagen om anmälningsplikt har förändrats med tiden. 

 

Temat viktiga faktorer i en relation utformades utifrån tidigare forskning och allmänna 

referensramen. Förtroende och tystnadsplikt är viktiga faktorer i relationen mellan revisor och 

klient, då revisor utför ett förtroendeuppdrag åt klienten och då är det viktigt att informationen 

stannar inom företaget. Andra faktorer som kan vara viktiga i en relation beror på vilken typ av 

relation parterna föredrar. Om parterna föredrar ett relationellt förhållande är det även viktigt 

med rådgivning och en personligt och nära samarbete. Om parterna föredrar ett transaktionellt 

förhållande är relationen opersonlig och ses enbart som något nödvändigt. Typen av relation 

kan tänkas vara avgörande för revisorn hur lagen om anmälningsplikt tillämpas vid ekonomisk 

brottslighet. 

 

Temat oberoende utformades från tidigare forskning och den allmänna referensramen. Tidigare 

forskning hävdar att storleken på revisionsbyråerna och klientföretag påverkar revisorns 

oberoende. Som det nämndes tidigare påverkas revisorns agerande och beslutsfattande av 

revisorns oberoende gentemot klienten. Därför är det intressant att undersöka om storleken på 

inblandade företag kan påverka relationen mellan revisor och klient, och om det finns några 

skillnader i hur lagen om anmälningsplikt tillämpas beroende på företagets storlek. 
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4. Empiri 

   

I detta kapitel presenteras det empiriska data som samlats in, dvs. respondenternas svar från 

intervjuer.  

 

4.1 Studiens respondenter 

Studiens respondenter kommer att presenteras i tabellen nedan för att ge en generell bild över 

vilka respondenter som har bidragit med information. Tabellen beskriver respondenternas 

erfarenhet inom nuvarande bransch, storleken på respektive bransch, samt dennes yrkesroll. 

 

Respondenterna Storleken på branschen Erfarenhet 

Auktoriserad revisor 1 Stor revisionsbyrå 25 år 

Auktoriserad revisor 2 Stor revisionsbyrå 20 år 

Auktoriserad revisor 3 Stor revisionsbyrå 16 år 

Auktoriserad revisor 4 Liten revisionsbyrå 24 år 

Auktoriserad revisor 5 Stor revisionsbyrå 27 år 

Auktoriserad revisor 6 Liten revisionsbyrå 27 år 

Auktoriserad revisor 7 Stor revisionsbyrå 25 år 

Auktoriserad revisor 8 Stor revisionsbyrå 17 år 

Företagsledare 1 Litet företag 19 år 

Företagsledare 2 Litet företag 23 år 

Företagsledare 3 Stort företag 30 år 

Tabell 4.1: Studiens respondenter 
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4.2 Lagen om anmälningsplikt 

När lagen om anmälningsplikt trädde i kraft skapade det oro bland många revisorer då det fanns 

en rädsla att anmälningsplikten skulle påverka relationen mellan revisor och klient negativt. 

Många revisorer valde därför att inte informera sina klienter om lagen om anmälningsplikt. 

Nedan presenteras respondenternas inställning till lagen om anmälningsplikt, samt om 

anmälningsplikten har påverkat relationen. Det redogörs även om revisorer informerar sina 

klienter om lagen om anmälningsplikt idag och vilken kännedom företagsledarna har om 

revisorns anmälningsplikt.  

 

4.2.1 Inställning till lagen om anmälningsplikt 

När lagen om anmälningsplikt trädde i kraft fanns det många frågetecken bland revisorer. 

Studiens revisorer såg numera en skyldighet att ta ställning när ett brott begicks. Problemet som 

upplevdes var att de inte visste vad som ansågs som brott och om åklagaren hade samma 

synpunkter som revisorer. Revisor (7 och 8) tyckte inte om diskussioner om att revisorer skulle 

få agera som statens förlängda arm och få jaga brott. 

 

”Man visste inte riktigt om åklagaren hade samma syn på vad som ansågs som brott. Det var 

också svårt att veta var man hade lagstiftningen”- Revisor (2)  

 

”Det är oerhört komplicerat regelverk för revisorer att hantera i och med att vi inte är jurister 

och hela regelverket är en juridisk del, alltså brottskatalogens omfattning och bedömning om 

vad och när revisorer ska vidta åtgärder. Vi behöver ha mer kunskap för att kunna anmäla ett 

brott, det är så svårt att veta när en anmälan ska göras”-Revisor (5). 

 

Företagsledarna vet att revisorer har en ny lag att följa och att de numera får agera i statens 

intresse, ändå har de inte samma negativa inställning till lagen om anmälningsplikt. Studiens 

företagsledare (1-3) tror och hoppas på att lagen kan förhindra att företag av kriminellt slag tar 

sig in på marknaden. 

 

”Det är bra att ha en sådan lag för de företag som är laglydiga och ärliga. De som inte följer 

de regler som finns i samhället försvårar överlevnaden för ärliga företag. Det kan bli omöjligt 

att vara konkurrenskraftiga mot sådana företag.”– Företagsledare (1)  
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Svaren om lagen om anmälningsplikt har en brottsförebyggande effekt skiljer sig mellan 

studiens revisorer, då det är oklart för revisorerna i vilken grad anmälningsplikten används. 

Revisorer (6 och 7) som har anmält sina klienter anser att lagen om anmälningsplikt har en 

brottsförebyggande effekt, men revisorer som aldrig gjort en anmälan tidigare kunde inte 

tillägga något. Revisor (1 och 5) är tveksamma om lagen har någon effekt alls eftersom det görs 

en noggrann kontroll över företaget innan revisorer går med på ett samarbete. 

 

Företagsledarna anser att lagen om anmälningsplikt har införts för att förhindra brottsliga 

företag att ta sig in på marknaden, men i vilken utsträckning lagen om anmälningsplikt används 

är oklart. Ingen av företagsledare har någonsin blivit anmäld, och känner inte heller till några 

företag som har blivit anmälda. 

 

”Det enda jag vet om anmälningar av företag är de företag som har uppmärksammats och 

publicerats i tidningar”-Företagsledare (3)  

 

4.2.2 För- och nackdelar med lagen om anmälningsplikt 

Trots att många revisorer hade en negativ inställning till lagen om anmälningsplikt, så är många 

revisorer (1-3,6-8) överens om att anmälningsplikten har stärkt förtroendet och kvaliteten hos 

de reviderade företagen, samt att lagen har en avskräckande effekt. Lagen om anmälningsplikt 

har även stärkt revisorns roll i intressenternas ögon enligt Revisor (2,5 och 8). 

 

”Lagen har stärkt revisorns ställning och klienter rättar till felen som man påpekar mycket 

snabbare nu.”-Revisor (7) 

 

Äldre revisorer kan däremot ha det svårare att acceptera lagen om anmälningsplikt, främst för 

att de inte vill vara statens förlängda arm, menar Revisor (4).   

 

”Man har alltid jobbat åt sin klient och inte staten, det är ju klienter som är vår inkomstkälla, 

och nu ska man agera i statens intresse. När man anmäler en klient måste man avgå från 

uppdraget, och om det inte leder till en dom var ju allt förgäves.”-Revisor (4) 

 

Att agera som statens förlängda arm upplever alla revisorer (8) som en nackdel, då det kan 

medföra kostsamma påföljder om revisorn inte anmäler ett misstänkt brott. En annan nackdel 
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är att lagen om anmälningsplikt kan försämra relationen mellan revisor och klient, menar 

revisorer (1-6), men det gäller enbart de oseriösa bolag, och sådana bolag vill revisorer inte ha. 

 

Studiens revisorer är överens om att syftet med lagen är bra, men att det finns delar som borde 

omarbetas menar Revisor (7). Revisorerna (1, 2, 6-8) vill ha tydligare anvisningar om när en 

anmälan ska göras, eftersom det är en bedömningsfråga om hur pass grovt ett brott är och om 

brottet är väsentligt eller inte. 

 

Revisorer i större revisionsbyråer tycker att det ställs enorma krav på revisionsbranschen 

numera, och det skulle underlätta arbetet om några krav togs bort. Revisor (3) ansåg att lagen 

hade en viss avskräckande effekt men bara för de företag som har en revisor. Tyvärr omfattar 

inte lagen de som inte har en revisor, därför tycker Revisor (3) att det spelar inte så betydande 

roll om lagen finns eller inte.  

 

4.2.3 Anmälningar 

De tillfrågade revisorerna tror inte att anmälningar har ökat i samband med lagen. Revisorer (1, 

3, 7 och 8) i större revisionsbyråer har däremot påpekat att antalet sena årsredovisningar har 

minskat sedan lagens tillkomst. 

 

”Jag tror inte att revisorer anmäler mer nu när vi har en sådan lag. Men det betyder inte att 

lagen inte har haft en brottsförebyggande effekt, men kanske inte i lika stor utsträckning som 

man hoppades på”-Revisor (2) 

 

Av de tillfrågade revisorer är det enbart två revisorer (6 och 7) som har gjort anmälan tidigare 

och Revisor (3) har fått varna ett företag. Revisor (6) har sammanlagt gjort tre stycken 

anmälningar. Den första anmälan som gick till åklagarmyndigheten tog över ett år innan 

åklagaren började agera, vilket ger kunden större chans att hinna städa upp spår efter sig. Den 

andra och tredje anmälan ledde däremot till en dom. Revisor (7) har enbart anmält sin klient en 

gång, men det ledde aldrig till en dom. Däremot fick samarbetet upphöra med kunden. Att det 

görs så få anmälningar beror enligt Revisor (1) att lagen inte tillämpas så ofta, eftersom det görs 

en noggrann analys av kunden innan man tar an sig uppdraget. Revisor (1, 4, 5, 7 och 8) anser 

att revisorer som upptäcker felaktigheter vill inte anmäla klienten så länge det inte är ett grovt 

brott det handlar om.  
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”Vid anmälan måste man avgå från uppdraget, och om anmälan inte leder till en dom så har 

man agerat i statens intresse i onödan och förlorat sin inkomstkälla”- Revisor (4) 

 

När revisorerna märker felaktigheter hos klienten, påpekar de felen till klienten först innan 

anmälan görs. Oftast rättar klienten till felen direkt, men om detta inte görs ska revisor anmäla 

klienten, menar Revisor (1, 3, 7 och 8). Revisorer (4 och 6) i mindre revisionsbyråer väntar med 

att anmäla klienter direkt, utan de ger klienten fler chanser att rätta till felen. 

 

”Jag brukar påpeka felen till klienten, men är det så att denne fortsätter missköta sig efter ett 

antal varningar så är jag tvungen att anmäla. Sen handlar det ju om hur grovt brottet är”-

Revisor (4) 

 

4.2.4 Anmälningspliktens kännedom. 

När lagen om anmälningsplikt tillkom undvek revisorer att upplysa sina klienter om lagen, 

eftersom de fruktade att klienten skulle tappa förtroende för revisorn. Idag är det fortfarande 

väldigt få revisorer som informerar sina klienter om anmälningsplikten, men inte av samma 

orsaker. Av de tillfrågade revisorer var det enbart två Revisorer (2 och 6) som informerade 

sina klienter om anmälningsplikten, men bara då de får en ny klient eller när klienten börjar 

agera oseriöst. 

”De flesta klienter har vetskap om anmälningsplikt hos oss. Vi brukar ta en kopia på klientens 

ID-handling och tala om vilka lagar de måste följa. Men det är oftast de stora företag som 

känner till lagen väl”-Revisor (3). 

 

Företagsledarna (1, 2 och 3) kände till lagen om anmälningsplikt, dock hade företagsledaren (1 

och 2) ingen kännedom om vad lagen innebär exakt. Deras revisorer har aldrig nämnt att det 

existerar en sådan lag, utan det fick de höra från andra personer i omgivningen. Företagsledarna 

är väl medvetna om att det inte ingår i revisorns uppgift att informera om lagen om 

anmälningsplikt så länge klienten sköter sig. Företagsledaren (3) i större företag hade en bättre 

kännedom om lagen om anmälningsplikt, dess betydelse och innebörd.  

”Det ingår nog inte heller i revisorns uppgift att informera sina klienter om lagen, det vore 

konstigt att behöva informera varje klient, då det finns en risk att klienten missuppfattar och 

börjar istället tro att vi inte liter på klienten”-Företagsledare (2) 
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4.3 Viktiga faktorer i en relation mellan revisor och klient 

Tystnadsplikt och förtroende är viktiga i relation mellan revisor och klient. Som det nämndes i 

tidigare forskning påverkas utgången på en förhandling av den existerande relationen mellan 

revisor och klient. Det kan tänkas att revisorns beslut och handlande påverkas av vilken typ av 

relation det finns mellan parterna. Nedan beskriver respondenterna vilka egenskaper de anser 

är viktiga i en relation och relationens betydelse, för att sedan avgöra vilken typ av relation 

respondenterna föredrar. 

 

4.3.1 Förtroende och tystnadsplikt i förhållandet mellan revisor och klient 

Övergripande ger revisorerna liknande svar i frågan om vilken betydelse tystnadsplikten har i 

förhållandet mellan revisor och klient. Alla (8) revisorer är överens om att tystnadsplikten är ett 

grundläggande fundament för att klienten ska känna förtroende för sin revisor och att det är 

med hjälp av tystnadsplikten förtroendet byggs upp.  Revisorer (4 och 6) menar att relationen 

mellan revisorn och klient stärks när klienten känner att den kan prata med sin revisor öppet om 

allt. Revisor (6) anser att tystnadsplikten är väldigt viktig, dvs. att klienten litar på att all 

information som revisorn får genom sina uppdrag stannar hos revisorn och företaget. Även 

företagsledare (1-3) anser att tystnadsplikten är mycket viktigt i förhållande mellan revisor och 

klient.  

 

”De flesta företag har känslig information, och skulle någon utomstående få reda på det, så 

skulle det kunna förstöra och omöjliggöra de uppsatta målen och försämra företagets ekonomi” 

– Företagsledare (1) 

 

Företagsledare (1, 2 och 3) anser att tystnadsplikten och förtroende går hand i hand och är en 

viktig pelare i en relation. Företagsledare (1 och 2) i mindre företag är noga med att belysa att 

förtroende är väldigt viktigt då man anförtror sig till sin revisor i princip om allt, både hur det 

går för företaget och olika tankar och beslut.  

 

”För mig är det viktigt att ha en seriös revisor som vill företagets bästa. Jag måste känna att 

jag kan lita på min revisor och kunna anförtro mig åt denne”-Företagsledare (1) 

 

”Det är viktigt att revisorn är duktig på att lyssna och analysera, eftersom jag förväntar mig 

att revisorn ger råd och kan hjälpa till att ta olika beslut. Det uppskattas när revisorn visar stor 

engagemang i sitt arbete och följer med i företagets utveckling”-Företagsledare (2). 
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Alla (8) revisorer är överens om att förtroende är viktigt i en relation mellan revisor och klient. 

För att bygga upp förtroendet är det viktigt att finnas där när klienten behöver något. Revisorn 

(4) menar att det är viktigt att förtroende ska finnas mellan bägge parterna och att revisorn 

agerar i klientens intresse. 

 

”Man är ju till för att hjälpa och leda klienten åt rätt riktning för att allmänheten ska få rätt 

information”-Revisor (4). 

 

Revisorer (2, 4 och 7) anser att som revisor är det viktigt att handla på ett naturligt sätt och inte 

låtsats vara någon annan. Revisor (4 och 6) anser däremot att en öppen dialog med sin klient är 

viktigt, nära kontakt och förståelse för sina klienter. För att det ska finnas förtroende mellan 

parterna är det viktigt för alla revisorer (8) att leverera tjänsten i tid. Det är viktigt att klienten 

känner sig tillfredsställd med tjänsten som levereras. 

 

4.3.2 Klientrelation 

Kärnan i en bra klientrelation enligt alla revisorer (1-8) är öppen dialog. Revisor (2) menar att 

det är viktigt att klienten berättar i förväg om företaget har några planer på framtida förändringar 

i verksamheten, istället för att chansa och göra fel. Det är väldigt viktigt för revisorerna att följa 

med i klientföretagets utveckling, eftersom det är då det skapas långa relationer med klienterna 

menar Revisor (4 och 6). Enligt Revisor (6) ingår det i revisorns uppgift att ge råd och hjälpa 

kunden att ta olika beslut. Revisor (4) menar att en bra relation uppstår när revisor och klient 

har en regelbunden kontakt med varandra. En bra kontakt menar Revisor (4) är när parterna 

hörs åtminstone en gång i månaden. För Revisor (1, 2, 5 och 7) är förtroende och tystnadsplikt 

viktigt för en bra relation. 

 

Många revisorer föraktade att klientrelationer skulle påverkas negativt när anmälningsplikten 

trädde i kraft. När frågan till revisorer ställdes 15 år senare, så var det väldigt få revisorer som 

kände lika som då. Det var bara tre av de åtta tillfrågade revisorer som såg vissa nackdelar, men 

tyckte ändå inte att lagen påverkade klientrelationen negativt. Revisor (3) anser att det negativa 

är att klienten inte känner till lagen väl och inte vet att de har en viss tid på sig att rätta till 

felaktigheter. De företag som kan göra brott är mer aktsamma med vetskap om att revisorn har 

anmälningsplikt, men de som sköter sig berörs inte relationen med klienten. Revisor (5) anser 

att klientrelationen har påverkats bara med oseriösa klienter, men det är inte en negativ 
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påverkan eftersom revisorerna inte vill ha de oseriösa kunderna. Revisor (4) anser att det säkert 

förekommer att vissa klienter undanhåller viss information. Ingen av företagsledare tyckte att 

lagen om anmälningsplikt har påverkat deras relation till revisorn. Anledningen till det är att 

företagsledare har ingenting att dölja från sina revisorer då de driver sina verksamheter genom 

att rätta sig efter de lagar som finns. 

 

4.4 Storlek på inblandade företag 

Respondenternas svar skiljer sig beroende på vad det är för storlek på företaget. De utmärkande 

skillnader uppmärksammas främst när respondenterna beskriver viktiga egenskaper i en 

relation mellan revisor och klient. Revisorer i större revisionsbyråer anser att tystnadsplikten 

och förtroende är viktiga i en relation, medan revisorer i mindre revisionsbyråer anser att utöver 

förtroende och tystnadsplikten är det viktigt med nära kontakt, engagemang i klientföretagets 

utveckling och rådgivning. Alla företagsledare (1-3) anser att tystnadsplikten och förtroende är 

viktigt i en bra relation. Företagsledare i mindre företag belyser vikten av rådgivning och visat 

engagemang i företagets utveckling.  

 

Ytterligare en skillnad som syns i respondenternas svar är hur lagen om anmälningsplikt 

används beroende på revisionsbyråns storlek. När revisorer i större revisionsbyråer upptäcker 

oegentligheter hos klienten, påpekar revisorer felen till klienten. Om klienten inte rättar till felen 

får revisorn anmäla sin klient. Revisorer i mindre revisionsbyråer väntar med att anmäla, utan 

klienter får fler chanser arr rätta till felen.  
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Tabell 4:2 Sammanställning av empirin. 

 

 

  

Revisorer 

 

Företagsledarna 

 

 

 

 

Lagen om 

anmälningsplikt 

Lagen om anmälningsplikt har en avskräckande 

effekt, har stärkt förtroendet och kvaliteten hos 

reviderade företag. 

Fördelar: Antalet sena årsredovisningar har 

minskat.  

Nackdelar: Revisorerna vet inte när ett brott ska 

anmälas, och om brottet anses väsentligt i 

åklagarens ögon. Anser att det är väldigt 

komplicerat regelverk. Revisorer i mindre 

revisionsbyråer undviker att anmäla när mindre 

brott begås.  

Revisorer informerar inte sina klienter om lagen 

om anmälningsplikt.  

Revisorer informerade inte 

företagsledarna om lagen om 

anmälningsplikt. Företagsledarna 

känner till lagen och vet vad den 

innebär i stora drag. Är inte kritiskt 

inställda till lagen om 

anmälningsplikt.  

 

Ingen av respondenterna har blivit 

anmäld, och känner inte heller till 

någon som har blivit anmäld. 

 

 

Anmälningspliktens 

påverkan på 

relationen 

Relationen har inte påverkats. Möjligt att 

relationen har försämrats med de besvärliga 

kunderna. Det görs en noggrann analys av 

klienten innan revisorer tar an sig uppdraget. 

 

Relationen har inte påverkats av 

revisorns anmälningsplikt, eftersom 

det finns hopp om att lagen om 

anmälningsplikt försvårar företag av 

kriminellt slag ta sig in på marknaden. 

 

Viktiga faktorer 

i en relation 
 

Tystnadsplikt och förtroende är viktigt för en bra 

relation. Viktigt att leverera tjänsten i tid och 

finnas tillgänglig för sina kunder. 

 

En ärlig och öppen dialog, rådgivning, 

uppföljning av företaget, nära och regelbunden 

kontakt. 

Tystnadsplikt och förtroende är viktigt 

för en bra relation.  

 

Rådgivning och uppföljning av 

företagets utveckling visar revisorns 

engagemang och därmed förbättrar 

relationen. 

 

 

 

 

 

Storlek på 

inblandade 

företag 

 

Revisorer i större revisionsbyråer:  

Tystnadsplikt och förtroende är viktigt i en bra 

relation. Relationen är opersonlig. 

 

Vid upptäckten av felaktigheter hos klienten 

påpekas felen till klienten, om klienten inte rättar 

till felen görs en anmälan.  

 

Revisorer i mindre revisionsbyråer: 

Beskriver en nära och personlig relation där 

förtroende, tystnadsplikt, rådgivning och 

uppföljning av företaget är viktigt. 

 

Vid upptäckten av felaktigheter hos klienten får 

klienter fler chanser att rätta till felen, beroende 

på hur grovt brottet är. 

 

 

Företagsledaren i större företag: 

Tystnadsplikt och förtroende är viktigt 

i en bra relation. Relationen är inte 

nära.  

 

 

Företagsledare i mindre företag:  

Vill ha en nära och personlig relation 

till sin revisor som involverar revisorn 

i klientföretaget. 
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5. Analys 
 

I detta kapitel analyseras studiens empiriska material som sedan ställs mot den teoretiska 

referensramen. Analysen utgår från uppsatsens undersökningsmodell där de tre huvudsakliga 

teman presenteras; lagen om anmälningsplikt, viktiga faktorer i en relation och storlek på 

inblandade företag.  

 

5.1 Anmälningsplikt 

Nedan analyseras respondenternas inställning till lagen om anmälningsplikt och om 

anmälningsplikten har påverkat relationen mellan revisor och klient.  

 

5.1.1 Inställning till lagen om anmälningsplikt 

När lagen om anmälningsplikt infördes den 1 januari år 1999 var studiens revisorer kritiskt 

inställda till lagen då ingen av revisorerna ville agera som statens förlängda arm. Den negativa 

inställningen till lagen om anmälningsplikt fanns inte bara hos revisorerna, utan även bland 

politiska representanter, experter i aktiebolagsutredningen och FAR, enligt en rapport från 

brottsförebyggande rådet (Larsson, 2004). Lagen om anmälningsplikt innebar att revisorn var 

numera skyldig att vidta åtgärder vid misstanke om brott och under vissa förutsättningar göra 

anmälan till en åklagare eller polis (Proposition 1997/1998:99). Problemet som upplevdes bland 

studiens revisorer var att de inte visste vad som ansågs som brott och om åklagaren hade samma 

synpunkter som revisorerna. Detta diskuterades även i Larssons (2004) studie, där revisorerna 

hade problem med att veta när ett brott skulle anmälas. Det visar att revisorerna än idag inte har 

tillräckligt med kunskap om när en anmälan ska göras och saknar fortfarande den juridiska 

kompetensen.   

 

Statens krav och förväntningar resulterade den tvingande lagstiftningen. Lagen om 

anmälningsplikt används av staten som ett verktyg mot ekonomisk brottslighet, som även går 

att koppla till principal-agent teorin. Genom lagstiftningen började staten använda revisorn som 

agent, för att förebygga den ekonomiska brottsligheten, men det är fortfarande företagen som 

kompenserar revisorn för dess tjänster och inte staten (Larsson, 2005). Detta kan tänkas leda 

till att lagens syfte inte uppfylls i samma utsträckning, eftersom revisorernas inkomstkälla är 

deras klienter. Revisor (4) styrker Gavious (2007), Donton et al., (2004) och Lai (2003) 

påstående att så länge revisorer får betalt av sina klienter och inte staten, kommer problemet att 
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kvarstå. Speciellt när det finns en osäkerhet när en anmälan skall göras kommer revisorer inte 

riskera förlora sin klient så länge brottet inte är grovt, menar Revisor (4).  

 

Larssons (2004) studie visade att revisorer inte informerade sina klienter om lagen om 

anmälningsplikt för att inte försämra relationen mellan parterna. Än idag informerar inte 

revisorer sina klienter om lagen om anmälningsplikt, men på grund av andra orsaker. Det visade 

sig att det inte är revisorns uppgift att informera sina klienter om anmälningsplikten, utan detta 

görs då klienten börjar missköta sig eller när revisorn får en ny klient. Studiens företagsledare 

har inte mycket kunskap om anmälningsplikten, men vet i stora drag vad lagen om 

anmälningsplikt innebär. Trots att revisorer får agera som statens förlängda arm, så är det ingen 

av företagsledarna som ställer sig kritiska till anmälningsplikten, utan snarare tvärtom 

argumenterar för den tvingande institutionella påverkan, att det finns hopp om att lagen om 

anmälningsplikt kan förhindra att företag av kriminellt slag tar sig in på marknaden. 

 

Trots den negativa inställningen till anmälningsplikten bland studiens revisorer, och de 

svårigheter och nackdelar som upplevs med anmälningsplikten, talar många revisorer för den 

tvingande institutionella påverkan. Många är överens om att anmälningsplikten har stärkt 

förtroendet och kvaliteten hos de reviderade företagen, samt att lagen har en avskräckande 

effekt. Däremot upplever många revisorer att det ställs enorma krav på revisionsbranschen 

numera, vilket försvårar revisionsarbetet och argumenterar mot den tvingande institutionella 

påverkan. Revisor (7 och 8) önskar att vissa krav togs bort för att underlätta revisionsarbetet. 

Att det ställs höga krav på revisorer har sitt ursprung i den historiska utvecklingen av 

revisionsbranscher och de ekonomiska skandalerna som försvagade revisorns status (Callaghan 

et al., 2009). I dagsläget upplever några av studiens revisorer att lagen om anmälningsplikt har 

stärkt revisorns roll bland intressenterna, vilket argumenterar för den tvingande institutionella 

påverkan. 

 

Ett problem som upplevs bland studiens revisorer är när en anmälan skall göras vid ekonomisk 

brottslighet. Det har förekommit flera fall när åklagaren inte har samma synpunkter på brottets 

väsentlighet, och revisorn har då anmält sin klient opåtagligt. Revisorer får inte den utbildning 

som krävs för att kunna använda lagen om anmälningsplikt med säkerhet enligt studiens 

Revisor (2). Två av studiens revisorer har anmält sina klienter, Revisor (6) har gjort en anmälan 

tre gånger, och Revisor (7) har gjort en anmälan en gång. Båda revisorerna upplevde problemet 

med skilda uppfattningar mellan revisor och åklagare om vad ett väsentligt brott är.  
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När Revisor (7) gjorde en anmälan för första och enda gången blev det aldrig en dom, då 

åklagaren aldrig tog kontakten med revisorn och revisorn fick avgå från uppdraget. När Revisor 

(6) gjorde sin första anmälan ledde det till en dom, trots att det tog över ett år för åklagaren att 

höra av sig, vilket ger klienten en möjlighet att ta bort alla bevis. De andra två gånger ledde 

Revisorns (6) anmälningar till en dom. Det finns en brist i den tvingande institutionella 

påverkan, då studiens revisorer upplever en osäkerhet när en anmälan skall göras och om 

åklagaren har samma syn som revisorn på brottets väsentlighet, vilket talar mot tvingande 

institutionella påverkan. Denna brist kan tänkas leda till ett större förväntningsgap då åklagaren 

och revisorn har olika syn och förväntningar. Koh och Woo (1998) och Lee et al., (2009) 

beskriver förväntningsgapet som skillnaden mellan vad samhället förväntar sig och har för 

behov, och vad revisorer kan och borde kunna förväntas uppnå. För att åtgärda problemet måste 

det finnas tydligare anvisningar om när en anmälan skall göras, då det är en bedömningsfråga 

om hur pass grovt ett brott är. Annars kommer inte lagen om anmälningsplikt att uppfylla sitt 

syfte i längden.  

 

Enligt Revisor (3) är revisorer i mindre revisionsbyråer mer benägna att förbise de mindre 

brotten som upptäcks hos deras klienter eftersom de är mer beroende av sina klienter 

ekonomiskt, och därför väljer många att avstå från att anmäla. Studiens revisorer i mindre 

revisionsbyråer ger fler chanser till sina klienter att rätta till felaktigheter som upptäcks, än vad 

studiens revisorer i större revisionsbyråer gör, vilket kan uppfattas att revisorer i mindre 

revisionsbyråer har en tätare relation med sina klienter och har ett mindre oberoende. Även 

Raspe (1983) menar att revisorer i mindre revisionsbyråer är mer beroende av sina klienter än 

vad revisorer i större revisionsbyråerna är.  

 

Revisor (4) påstår att många av hans äldre bekanta revisorer har svårare att acceptera lagen om 

anmälningsplikt och väljer därför att inte anmäla sina klienter. Chiu Chan, Snape och Redman 

(2001) förklarar att synen på anmälningsplikt påverkas främst av ålder, eftersom de äldre 

personerna är mindre positiva för förändringar och kan automatiskt bli kritiskt inställda till 

anmälningsplikten. 
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5.1.2 Anmälningspliktens påverkan på klientrelationen 

Larssons (2004) studie visade att många revisorer hade en kritisk inställning till 

anmälningsplikten, bland annat för att den inskränkte på revisorns tystnadsplikt och revisorerna 

befarade att relationen mellan revisor och klient skulle försämras. De första åren efter lagens 

införande visade Larssons (2004) studie att relationen mellan revisorn och klient blev 

oförändrad just eftersom klienter inte kände till lagen om anmälningsplikt. Revisorer upplevde 

en osäkerhet och ville därför inte informera sina klienter om lagen om anmälningsplikt. Idag 

känner klienter till lagen om anmälningsplikt och ingen av studiens respondenter anser att 

anmälningsplikten har försämrat relationen mellan revisor och klient, trots att studiens revisorer 

själva upplevde den rädslan. Att relationen inte har försämrats ur företagsledarnas perspektiv 

beror på att de flesta klienter vill vara ärliga och lagenliga, och anser att lagen om 

anmälningsplikt kan göra det svårt för andra oärliga företag att ta sig in och hålla sig kvar på 

marknaden. Att relationen inte har försämrats ur revisorernas perspektiv är att klienter föredrar 

en ärlig konkurrens och att anmälningsplikten kan stärka revisorns roll, vilket talar för den 

tvingande institutionella påverkan. Relationen som kan försämras är enbart med oseriösa 

företag, och sådana klienter vill de tillfrågade revisorerna inte ha.  

 

Raspe (1983) menar att storleken på verksamhetsorten kan påverka inställningen till lagen om 

anmälningsplikt eftersom det sker fler brott i större städer. Han menar att de som bor i större 

städer är mer positiva till lagen om anmälningsplikt, än de som bor i mindre städer eftersom det 

är lättare för revisorer att hålla sig oberoende till klienten i större städer. Studiens revisorer har 

inte uppvisat skilda uppfattningar beroende på verksamhetsorten, och Raspes (1983) teori kan 

därför inte konstateras i denna studie. Däremot reflekteras det i studien att storleken på 

revisionsbyråerna är betydande för typen av existerande relation mellan revisor och klient. 

Revisorer i mindre revisionsbyråer vill ha en tätare relation med sina klienter än vad revisorer i 

större revisionsbyråer föredrar. Raspes (1983) teori om att revisorer i mindre revisionsbyråer är 

mer benägna att vara beroende av sina klienter uppmärksammas i denna studie. Det kan även 

tänkas att lagen om anmälningsplikt inte har påverkat relationen mellan revisor och klient på 

grund av att revisorer i mindre revisionsbyråer inte anmäler sina klienter vid misstanke om brott, 

utan ger fler chanser att rätta till felaktigheter. Detta kan tänkas bero på att det existerar en nära 

relation mellan revisorn och klient. Relationen mellan revisorer i större revisionsbyråer och 

deras klienter uppvisas inte vara personlig, med andra ord finns det ingen nära relation som 

upplevs kunna påverkas alls. 
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5.2 Viktiga faktorer i en relation mellan revisor och klient 

Gordon (2003) beskriver relationen som ett förhållande mellan företag och kunder där det finns 

samspel av värderingar, attityder, beteenden och resultat. Inom forskning har det lagts ett stort 

fokus på att studera hur relationen mellan revisor och klient påverkar revisorns oberoende 

(Bamber och Iyer, 2007; Langsted, 1999; Richard, 2006). Studiens respondenter är överens om 

att förtroende och tystnadsplikt är viktiga fundament för en bra relation mellan revisor och 

klient. Med hjälp av tystnadsplikten byggs förtroende upp som i sin tur leder till en relation. 

Även Sanner (2005), Elg och Jonnergård (2001) argumenterar att förtroende spelar en stor roll 

i förhållandet mellan revisor och klient, samt att det är förtroendet som skapar tilliten i 

relationen.  

 

Utifrån respondenternas svar uppmärksammades det att storleken på företag påverkar vilken 

typ av relation det finns mellan revisor och klient. För studiens revisorer i större revisionsbyråer 

byggs förtroende upp i en relation när tjänsten levereras i tid och när klienten känner sig 

tillfredsställd med den levererade tjänsten. Hart och Johnson (1999a) menar att förtroende 

byggs upp när klienten når en viss nivå av tillfredsställelse, vilket kan variera från kund till 

kund beroende på kundens preferenser. Revisorer i mindre revisionsbyråer belyser vikten av 

rådgivning och uppföljningen av företagets utveckling för en bra relation. Det är viktigt för 

klienten att se revisorns engagemang och att denne uppmärksammar klientens behov. Även 

Hart och Jonsons (1999a) påstår att förtroendet byggs upp när klienten upplever att revisorn gör 

allt för klientens bästa. Men en sådan relation kan istället leda till att beroende uppstår mellan 

parterna (jfr Sanner, 2005; SRS, 2002). Bamber och Iyer (2007) menar därför att ett nära band 

med klienten bör undvikas. Revisorer i mindre revisionsbyråer vill ha en nära och personlig 

relation till sin klient med en regelbunden kontakt och rådgivning. En sådan relation äventyrar 

revisorns oberoende (Carcello et al., 2000). Revisorer i större revisionsbyråer menar att 

tystnadsplikten, förtroende och kvaliteten på tjänsten är viktig i en bra relation. Dessa faktorer 

tyder på att revisorer i större revisionsbyråerna har en professionell relation till sina klienter. 

 

Även företagsledarnas svar varierade beroende på företagets storlek. Företagsledarna i mindre 

företag ansåg att förtroende och en bra relation uppstod när revisorn visade engagemang i 

företagets utveckling och hade en rådgivande funktion, och företagsledaren i större företag 

nämnde enbart förtroende och tystnadspliktens betydelse. Detta styrker påstående i Johanssons 

et al., (2005) studie om att även företagets storlek kan påverka på revisorns oberoende. Han 

menar att orena revisionsberättelser förekom oftare i mindre företag jämfört med större företag. 
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Fontaine (2011) menar att det finns två olika typer av förhållande mellan revisor och klient, 

transaktionellt- och relationellt förhållande. Utifrån respondenternas svar ser vi vilken typ av 

relation respondenterna beskriver.  Revisorer och företagsledarna i mindre företag föredrar ett 

relationellt förhållande, som grundar sig enligt Fontaine (2011) på ett ömsesidigt beroende och 

viljan att samarbeta, där relationen är mer personlig och används för rådgivning och support. 

Revisorer och företagsledare i större företag föredrar ett transaktionellt förhållande. Ett sådant 

förhållande är opersonlig, och beskrivs som den nödvändiga där kundkontakten inte hålls 

regelbundet och samarbetet hålls på ett minimum nivå (Berry, 1995; Gummesson, 2002).  

 

5.3 Storlek på inblandade företag 

Det uppmärksammades skillnader i respondenternas svar beroende på företagets storlek. 

Vi ser att respondenter i större företag föredrar ett transaktionellt förhållande, medan 

respondenter i mindre företag föredrar ett relationellt förhållande. Vi ser även att 

revisionsbyråernas storlek påverkar hur lagen om anmälningsplikt tillämpas. Revisorer i mindre 

revisionsbyråer ger sina klienter fler chanser att rätta till felaktigheter, än vad revisorer i större 

revisionsbyråer gör. 

 

När revisorer i större revisionsbyråer märker felaktigheter har klienten en viss tid på sig att rätta 

till felen, och om klienten inte gör det går det vidare till en anmälan. Stora revisionsbyråer är 

redan kända för sitt namn och kvaliteten på tjänster som de tillhandahåller, och de har även en 

stor kundkrets, vilket innebär att om revisionsbyrån går miste om en klient, skadar det inte 

företaget i lika stor utsträckning som det skulle göra för mindre revisionsbyråer. 
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5.4  Lagen om anmälningsplikt: Agent- och institutionell teori 

Nedan analyseras lagen om anmälningsplikt utifrån agent- och institutionell teori. 

 

5.4.1 Agent och principal-problem 

I principal-agentproblemet anträffar en situation där principalen (i detta fall staten) utformar en 

miljö där agenten (i detta fall revisorn) har incitament att agera efter sitt eget intresse, och inte 

efter principalens. Forskning har visat att agenten drivs av egenintresse och egna mål (Davis, 

Schoorman & Donaldson, 1997; Choo och Tan, 2007). Revisorn ska granska bolagen för att 

säkerställa att redovisningen ger en rättvisande bild av verkligheten för användarna av finansiell 

information i samhället, därför spelar revisorns oberoende en viktig roll. På grund av de 

ekonomiska skandalerna började revisorns oberoende ifrågasättas, eftersom revisorerna 

agerade i klientens intresse istället för samhällets. För att förhindra flera ekonomiska brott, samt 

för att återigen stärka revisorns roll, får revisorer ytterligare en lag att följa, lagen om 

anmälningsplikt. När revisorer upptäcker ekonomisk brottslighet hos sina klienter, sätts revisor 

i en svår situation där denne blir tvungen att göra antingen principalen (staten) eller 

företagsägaren besviken (Chi och Ho, 1999).  

 

Agenten och principalen drivs av olika intressen, som ibland går emot varandra. Exempelvis 

vill revisorn inte anmäla sin klient för att inte gå miste om uppdraget, och anmälan kan medföra 

dåligt rykte bland klienterna. Revisor (3) anser att revisorer i mindre revisionsbyråer är mer 

benägna att vara beroende av sin klient ekonomiskt, och därför oftast avstår från att anmäla sin 

klient. Studiens revisorer i mindre revisionsbyråer visar i deras svar att de inte anmäler direkt 

de upptäcker felaktigheter hos sin klient, utan ger klienten ett antal chanser att rätta till felen så 

länge brottet inte är grovt. Detta tyder på att revisorer i mindre revisionsbyråer är mer beroende 

av sina klienter, och agerar i klientens intresse istället för statens när felaktigheter upptäcks. 

Skulle klienten däremot inte rätta till de fel som påpekas, är revisorn tvungen att anmäla för att 

inte bli av med sin auktorisation.  

 

Samhället förväntar sig att revisorn ska rapportera de brott som upptäcks, vilket skapar en 

konflikt mellan agentens och principalens intressen. Om revisorn anmäler sin klient eller inte 

beror på många olika faktorer, som exempelvis vad det är för typ av relation mellan parterna 

och vad det är för storlek på revisionsbyråerna.  Några av studiens revisorer har agerat i statens 

intresse och anmält sin klient. Myndigheterna har genom revisorsnämnden styrt revisorerna mot 

samhällets intressen, men till vilken grad dessa intressen uppfylls är svårt att besvara. Väljer 
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revisorer att inte följa samhällets krav, riskerar de deras godkännande/auktorisation att bli 

återkallad. Vilken part revisorn väljer att göra besviken beror på hur pass oberoende revisorn 

förhåller sig till sin klient. Enligt Revisor (4) kommer revisorer att agera i klienternas intresse, 

eftersom det är klienterna som är den ekonomiska källan för revisorer. Gavious (2007), Donton 

et al., (2004) och Lai (2003) menar att problemet kommer att kvarstå så länge företagsledningen 

anlitar revisorer och betalar för deras revisionstjänster.  

 

Chi och Ho (1999) menar att revisorn kan antingen agera i samhällets intressen och följa lagen 

om anmälningsplikt genom att anmäla de misstänkta klienterna för ekonomisk brottslighet, eller 

så kan revisorn agera i sitt intresse och inte anmäla klienten för att inte riskera att förlora 

klienten. Majoriteten av studiens revisorer anser att lagen om anmälningsplikt är svår att tolka 

och att revisorerna inte har tillräckligt med juridiskt kompetens inom området. Studiens 

revisorer som har anmält sina klienter upplever att åklagaren inte lever upp till sitt ansvar, då 

det antingen tar för lång tid för åklagaren att ta tag i ärandet, eller hör de inte av sig alls. Att 

revisorerna känner att myndigheterna inte lever upp till sitt ansvar kan medföra ett större 

förväntningsgap mellan revisorn och samhället. Revisorn kan undvika att anmäla brott eftersom 

anmälan inte kommer leda till en dom, då det finns skillnader i förväntningar mellan revisor 

och åklagare. Det är möjligt att på grund av otydliga konstruktioner väljer många revisorer att 

inte anmäla sina klienter vid upptäckten av ekonomisk brottslighet.  

 

5.4.2 Institutionell teori 

Den institutionella teorins grundtanke är att omgivningen har stor makt över organisationer och 

som kan påverka dem genom olika krav och påtryckningar (Hatch, 2002). Organisationer 

anpassar sig efter sina interna mål, samtidigt som de påverkas av olika institutioners krav och 

externa värderingar som tvingar dem att handla efter en viss riktning (ibid). Aren och Azzone 

(2007) delar in institutionella påtryckningar i tre grupper; tvingande isomorfism, normativ 

isomorfism och mimetisk isomorfism. Den tvingande isomorfism innebär att organisationer 

anpassar sig efter regler, lagar och andra tvingande auktoriteter (Hatch, 2002; Chiang, 2010; 

DiMaggio och Powell, 1983). 

 

Lagen om anmälningsplikt är en tvingande lag som revisorerna är tvungna att förhålla sig till 

eftersom det är revisorernas skyldighet att uppfylla samhällets intressen för att förhindra 

ekonomiskt brottslighet. För att kunna använda lagen om anmälningsplikt har studiens revisorer 

gått någon form av utbildning där anmälningsplikten har tagits upp, men studiens revisorer är 
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överens om att de saknar en juridisk kompetens, samt att de upplever en osäkerhet när en 

anmälan skall göras. 

 

Studiens respondenter talar både för och mot den tvingande institutionella påverkan. Fördelar 

med lagen om anmälningsplikt är att sena årsredovisningar har minskat, lagen har stärkt 

revisorns roll och har en avskräckande effekt, samt att den har stärkt förtroendet och kvaliteten 

hos de reviderade företagen. Det som talar mot den tvingande institutionella påverkan är att det 

ställs enorma krav på revisionsbranschen, samt att det finns brister i anvisningar om när en 

anmälan skall göras. Det har förekommit att åklagaren och revisorn inte har samma syn på brott 

och en anmälan har då gjorts i onödan. 

 

Larssons (2004) studie visade en negativ inställning bland studiens revisorer till lagen om 

anmälningsplikt. Även detta kan enklast förklaras med institutionell teori, då lagen om 

anmälningsplikt inte har existerat så länge, och därmed inte har institutionaliserats. I dagsläget 

ser revisorer även positiva egenskaper med lagen om anmälningsplikt, vilket tyder på att lagen 

om anmälningsplikt har accepterats mer av revisorer. En annan anledning till revisorernas 

negativa inställning till lagen om anmälningsplikt kan vara att den negativa inställningen fanns 

hos många parter. Anmälningsplikten ifrågasattes av politiska representanter, sakkunniga och 

experter i Aktiebolagsutredningen (Engerstedt, 2002), vilket skapade en världsbild som lever 

kvar sedan den tiden. Det är särskilt svårt för de äldre revisorerna att acceptera lagen än idag. 
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Relationellt 

förhållande  

5.5 Sammanställning av analys utifrån en förklaringsmodell 

I denna sammanställning presenteras studiens förklaringsmodell som kopplar samman 

uppsatsens olika teman för att slutligen presentera uppsatsens slutsatser. 

 

5.5.1 Förklaringsmodell (a posteriori-modell) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5:1 Uppsatsens förklaringsmodell (a posteriori-modell) 

 

Den tidigare undersökningsmodellen är uppbyggd utifrån tre teman uppsatsen har valt att 

undersöka för att skapa förståelse om lagen om anmälningsplikt har påverkat relationen mellan 

revisor och klient. 
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6. Slutsatser 

 

I detta kapitel sammanställs studiens slutsatser genom att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Slutligen kommer kapitlet att presentera slutsatsens bidrag, förslag till vidare 

forskning och metodreflektion. 

 

6.1 Slutdiskussion 

Syftet med uppsatsen var att skapa förståelse om lagen om anmälningsplikt har påverkat 

relationen mellan revisor och klient. Vidare var syftet att undersöka om revisorer informerar 

sina klienter om lagen om anmälningsplikt idag.  

 

Slutsatsen som studien påvisar är att de tillfrågade revisorer inte informerar sina klienter om 

lagen om anmälningsplikt än idag, dock av andra orsaker än vad som förespråkades i Larssons 

(2004) studie. Studiens revisorer menar att det inte ingår i deras uppgift att informera sina 

klienter om lagen om anmälningsplikt och att de anser att det är opassande för att inte ge 

klienten fel intryck. Vad revisorn har för skyldigheter står i kontraktet, och det är klientens 

ansvar att ta reda på sådan information. Några av studiens revisorer informerar sina klienter om 

lagen om anmälningsplikt när de får en ny klient eller när klienten börjar missköta sig. Studiens 

företagsledare känner till att lagen om anmälningsplikt existerar och företagsledaren i större 

företag har bättre koll vad lagen om anmälningsplikt innebär, än vad företagsledare i mindre 

företag har. Larssons (2004) studie visade att revisorers uppfattning var att endast fem procent 

av klienterna hade en god kännedom om lagen. Denna studie visar däremot att revisorernas 

klienter samt studiens företagsledare känner till lagen om anmälningsplikt. Det tyder på att 

klientens förtroende för revisorn inte har försämrats i samband med lagen om anmälningsplikt. 

 

För att revisorn ska kunna utföra en bra granskning av företaget handlar det i grunden om en 

bra relation mellan revisorn och klient. När lagen om anmälningsplikt trädde i kraft den 1 

januari år 1999, fruktade många av studiens revisorer att lagen om anmälningsplikt skulle 

försämra relationen mellan revisor och klient. När frågan till studiens respondenter ställdes 15 

år senare, var det ingen av respondenterna som tyckte att lagen om anmälningsplikt hade 

påverkat relationen. Även revisorer i Larssons (2004) studie fruktade att lagen om 

anmälningsplikt kunde försämra klientrelationen på sikt när klienter skulle få en kännedom om 

lagen, vilket inte kan konstateras i denna studie. Det kan förekomma att viss information 



50 

 

undanhålls, men det är inget som är märkbart menar några av studiens revisorer. Relationen 

försämras enbart med de klienter som är oseriösa, och sådana klienter vill revisorer inte 

samarbeta med. Studiens företagsledare upplever inte heller att relationen mellan revisor och 

klient har påverkats i samband med lagen om anmälningsplikt. Studiens tre företagsledare 

ställer sig positiva till lagen om anmälningsplikt i hopp om att den kan förhindra att företag av 

kriminellt slag tar sig in på marknaden, och att lagen om anmälningsplikt kommer leda till en 

rättvis konkurrensmarknad. 

 

Inställningen till anmälningsplikten bland revisorer har under många år varit kritisk. Idag är det 

många revisorer som tar upp fördelar med anmälningsplikten och accepterar lagen i större 

utsträckning. Fördelar med lagen om anmälningsplikt som revisorer tar upp i studien är bland 

annat att lagen har en avskräckande effekt, den har stärkt revisorns roll, antalet sena 

årsredovisningar har minskat och att den har stärkt förtroende och kvaliteten hos de reviderade 

företagen.  

 

I studien uppmärksammas att lagen om anmälningsplikt tillämpas olika bland studiens 

respondenter beroende på företagets storlek och typen av relation mellan parterna. Det 

uppmärksammas även att studiens revisorer och företagsledare i mindre företag föredrar ett 

relationellt förhållande. Det innebär att parterna är ute efter ett ömsesidigt samarbete, där 

relationen är personlig och kontakten hålls regelbundet. Revisorer i mindre revisionsbyråer är 

väldigt mån om sina klienter och när revisorn upptäcker felaktigheter får klienten fler 

möjligheter och oftast längre tid på sig att rätta till dessa fel. Anledningen till detta kan tänkas 

vara att revisorer i mindre revisionsbyråer är mer beroende av sin klient ekonomiskt och för att 

inte gå miste om sin klient skapar man en nära relation, vilket stödjer Raspes (1983), Carcello 

et al., (2000) och Bakar et al., (2005) teori att storleken på revisionsbyråer påverkar revisorns 

oberoende. 

 

Revisorer och företagsledare i större företag föredrar ett transaktionellt förhållande med sina 

klienter. Ett transaktionell förhållande innebär att relationen är opersonlig, och samarbetet är 

enbart det nödvändiga. Här hålls relationen på en professionell nivå, där revisorn är mer 

oberoende av sin klient. En sådan relation förekommer i större företag som har redan ett känt 

varumärke och många klienter, och som inte är beroende av sina klienter ekonomiskt i samma 

utsträckning som de mindre revisionsbyråerna är. Oftast finns det ingen personlig relation 
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mellan parterna. När revisorer uppmärksammar felaktigheter hos klienten får de en viss tid på 

sig att rätta till felet, och om inte felen avhjälps görs en anmälan.  

 

Utifrån den empiriska tolkningen ser vi att revisorer inte agerar i överensstämmelse med den 

förpliktade skyldigheten till följd av anmälningsplikten. Det förekommer en skillnad mellan 

åklagarens syn på väsentliga brott och revisorns syn på väsentliga brott. Revisorer upplever en 

osäkerhet när en anmälan skall göras och om åklagaren anser att brottet är väsentligt, vilket 

leder till ett växande förväntningsgap. Vi anser att denna brist ger revisorn en möjlighet att 

medvetet inte vidta åtgärder vid misstanke om ekonomisk brottslighet. Detta enligt vår 

uppfattning bidrar till att lagens syfte inte uppfylls. 

 

6.2 Studiens bidrag 

Uppsatsen bidrar till att klargöra om lagen om anmälningsplikt har påverkat relationen mellan 

revisor och klient. Studiens resultat bidrar till företagsekonomisk forskning genom att skapa 

förståelse om anmälningspliktens påverkan på relationen, vilket uppger ett resultat på att 

relationen inte har förändrats. Vidare märker vi i studien att storleken på företag avgör vilken 

typ av relation det existerar mellan parterna, som i sin tur kan tänkas påverka revisorns 

oberoende. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Det finns inte många studier som behandlar anmälningspliktens påverkan på relationen mellan 

revisor och klient ur både revisor- och klient perspektiv. Det skulle därför vara intressant att 

fortsätta på denna studie fast med en kvantitativ metod. Detta är för att kunna nå ut till fler 

respondenter och kunna göra studiens resultat mer generaliserbara. 

 

6.4 Metodreflektion 

När det utförs kvalitativa studier diskuteras det mycket om populationsurvalet är tillräckligt 

stort, och om de få intervjuer som görs är tillräckliga för att generalisera studien. 

Generaliserbarheten är begränsad då denna studie använder sig av fallstudie med intervjuer som 

forskningsmetod. Studiens respondenter består av åtta revisorer och tre företagsledare, vilket 

innebär elva respondenter med sin syn på verkligheten. Studiens respondenter delades in i två 

grupper, större och mindre företag.  
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Nackdelen i denna studie är att det är en ojämn fördelning bland studiens revisorer och 

företagsledare i större och mindre företag. Detta gör att studiens trovärdighet ifrågasätts. Med 

tanke på tidsram som har getts har det varit svårt att utföra fler intervjuer med företagsledarna 

och revisorer. 
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Bilaga 1 

Frågeformulär till revisorer  

 

Bakgrund 

1. Önskar du vara anonym i uppsatsen? 

2. Namn? 

3. Hur länge har du arbetat som revisor? Auktoriserad eller godkänd? 

 

Anmälningsplikt 

4. Vad var din inställning när lagen om anmälningsplikt trädde i kraft?  

5. Vilka fördelar ser du med anmälningsplikten? 

6. Vilka nackdelar ser du med anmälningsplikten? 

7. Informeras era klienter om anmälningsplikt rutinmässigt?  

8. Hur tror du att klienten uppfattar lagen om anmälningsplikt? 

9. Har du eller någon annan du känner gjort en anmälan någon gång? Vad hände då? 

10. Hur går ni tillväga när ni märker felaktigheter hos klienten? 

 

Tystnadsplikt  

11. Vilken betydelse anser du att tystnadsplikten har i förhållandet mellan revisor och 

klient? 

 

Förtroende  

12. Vad innebär förtroende för dig? 

13. Vilka faktorer anser du är viktiga för att klienten ska känna förtroende för dig?  

 

Klientrelation 

14. Vad kännetecknar en bra klientrelation?  

15. Anser du att anmälningsplikten har påverkat klientrelationen positivt? Utveckla! 

16. Anser du att anmälningsplikten har påverkat klientrelationen negativt? Utveckla! 

17. Bör anmälningsskyldigheten tas bort enligt dig? 
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Bilaga 2 

Frågeformulär till företagsledningen 

 

Bakgrund 

1. Önskar du vara anonym i uppsatsen? 

2. Respondentens namn och befattning 

3. Företagets namn 

 

Anmälningsplikt 

4. Känner du till lagen om anmälningsplikt? 

5. Vet du vad lagen om anmälningsplikt innebär? 

6. Har ni aktivt blivit informerade om lagen? 

7. Ser du några fördelar med revisorns anmälningsplikt? 

8. Ser du några nackdelar med revisorns anmälningsplikt?  

9. Anser du att anmälningsplikten har haft den brottförebyggande effekt som den var 

menad att ha? 

10. Har du hört talas om anmälningar tidigare? Känner du någon som har blivit anmäld?  

 

Tystnadsplikt  

11. Vilken uppfattning har du kring revisorns tystnadsplikt? 

12. Vilken betydelse anser du att tystnadsplikten har i förhållandet mellan revisor och 

klient? 

 

Förtroende 

13. Vad innebär förtroende för dig? 

14. Vilka faktorer tycker du är viktiga för att du ska känna förtroende för din revisor? 

 

Klientrelation 

15. Påverkar anmälningsplikten ert förtroende till revisorn? 

16. Bör anmälningsskyldigheten tas bort enligt dig? 

 

 


