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Sammanfattning 
 

Titel:  Att anmäla eller att inte anmäla, det är frågan - hur kan brist i 
oberoendet påverka revisorns anmälningsplikt.  

Datum:   2016-06-10 

Nivå:  Kandidatuppsats 

Författare:  Evelina Sandell och Kristina Lingebrant 

Handledare:  Anja Sorokina 

Nyckelord:  Anmälningsplikt, oberoende, rotationsregel, analysmodellen, 
revision, revisor. 

Problemformulering: För att minska beroendet i noterade bolag kommer nya regler 
kring rotation införas. I onoterade bolag finns det inga regler 
kring detta, kravet på revisorns oberoende är dock detsamma. 
Hur skulle ett införande av rotationsregel påverka beroendet 
och har det någon inverkan på revisorns vilja att anmäla 
ekonomisk brottslighet? En relation kan trots allt ändra 
mycket i hur man tänker och hur man agerar… 

Syfte: Syftet är att se hur kravet på revisorns oberoende påverkas av 
att det i Sverige inte finns någon rotationsregel och om detta 
påverkar revisorns anmälningsplikt av ekonomisk 
brottslighet. 

Metod: Studien har genomförts genom en kvalitativ metod. För att 
samla in empiriska data har semistrukturerade intervjuer 
genomförts. 

Resultat: Studien kom fram till att en rotationsregel skulle minska 
beroendet, det skulle dock kosta mer än vad det ger och därav 
är det ingen bra lösning. Vidare har studien visat att en brist i 
revisorns oberoende påverkar viljan att anmäla ekonomisk 
brottslighet. Denna ovilja syns främst när hoten mot 
oberoendet handlar om vänskap, jäv eller intäkter.  
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Abstract 
 

Titel:  To report or not to report, that is the question – how can a lack 
of auditor independence affect the reporting obligation 

Date:   2016-06-10 

Grade:  Bachelor thesis 

Authors:  Evelina Sandell and Kristina Lingebrant 

Supervisor:  Anja Sorokina 

Key terms:  Reporting obligation, auditor independence, rules for rotation, 
analysis model, auditing, auditor. 

Problem definition: In order to reduce the dependency in listed companies, new 
rules of rotation will be established. For unlisted companies 
there are no existing rules and there will not be any, however 
the requirement of auditor independence is the same. How 
would an introduction of a rotation rule affect the auditor 
independence and would there be any effect on the auditor’s 
willingness to report crimes of economic nature. After all a 
relationship can change the way you think and act.  

Purpose: The purpose is to see how the requirement of auditor 
independence is affected by the lack of a rotation rule in 
Sweden and if this has any affect on the auditors reporting 
obligation.  

Method: The study was conducted through a qualitative method. To 
collect the empirical data, semi-structured interviews were 
used.  

Conclusion: The study concludes that a rotation rule would reduce the 
dependence, however this may not be a good solution as the 
costs exceeds the benefits. Further the study concludes that a 
lack of auditor independence affects the willingness to report 
crimes of economic nature. This reluctance appears mainly 
when the independence is threated by friendship, conflict of 
interest or revenues from clients.  
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet kommer bakgrunden till studien presenteras för att vidare beskriva 

problematiseringen. Studiens syfte och frågeställningar redogörs samt målgrupp och avgräns-

ningar. 

 

1.1 Bakgrund  

Något som diskuteras flitigt i media är hur stor insyn i företaget en revisor har och därmed hur 

mycket revisorn kan stå till svars om det reviderade bolaget ägnar sig åt ekonomisk brottslighet. 

Detta ser vi inte minst när revisorn för HQ bank i skrivande stund är åtalad för medhjälp till 

ekonomisk brottslighet.  

Revisorns främsta uppgift är att granska ett företags redovisning och därefter avlägga en 

revisionsberättelse som, i sin beskrivning, visar hur företrädarna förvaltat företaget. De skall 

kontrollera att företaget följt de redovisningsstandarder, lagar och regler som finns att tillgå 

vilket ger ett skydd för investerare, långivare och skatteverket med flera. Utifrån ovanstående 

skall revisorn sedan kunna avgöra huruvida företagets bokföring och rapportering ger en 

rättvisande bild (FAR, 2015a). 

En av grundpelarna i en revision är att revisorn skall vara en oberoende tredje part som granskar 

företaget så redovisningen blir trovärdig, detta görs med hjälp av analysmodellen (Carrington, 

2014). I många länder finns krav på att en revisor inte får inneha samma uppdrag under en 

längre tid och att en så kallad rotation av revisor måste ske. I svensk lag finns det för närvarande 

ingen reglering över hur lång tid en revisor får revidera ett onoterat företag utan det framgår 

endast att mandatperioden får uppgå till max fyra år i taget men man kan fortfarande bli omvald, 

enligt ABL (2005:551). Ett av de vanligaste argumenten till att ha rotationsplikt är att en ny 

revisor kan se verksamheten från ett nytt perspektiv och då kan se saker som tidigare revisor 

missat (Carey & Simnett, 2006). Argumentet mot rotationsplikt av revisorer är att 

beslutsfattarna ser en fördel med att revisorerna redan känner till företagets verksamhet och det 

då blir högre kvalitet på arbetet men även att tid sparas in och kostnaderna hålls nere (FAR, 

2012). 

Sedan 1999 har revisorer en anmälningsplikt om de misstänker ekonomisk brottslighet i det 

reviderade bolaget. Dessa brott kan ha begåtts av den verkställande direktören eller 

styrelseledamot (Aktiebolagslag 2005:551). De ekonomiska brott som en revisor har 
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anmälningsplikt för finns nämnda i lagen och bland dessa finns de två vanligaste ekobrotten i 

Sverige som är skattebrott och bokföringsbrott. År 2015 inkom 48 321 brott rörande ekonomisk 

brottslighet och av dessa var ca 23 900 misstankar om skattebrott och misstankar om 

bokföringsbrott uppgick till ca 19 200 (Ekobrottsmyndigheten, 2016). 

 

1.2 Problematisering  

Den 17 juni 2016 träder nya regler i kraft gällande tvingande byrårotation för företag av allmänt 

intresse, såsom börsnoterade och finansiella företag. Exempel på finansiella företag är banker, 

värdepappersbolag med flera. Detta innebär att de tidigare reglerna för noterade bolag om en 

rotation av revisor vart sjunde år förändras. För dessa företag innebär det istället att de måste 

byta eller ompröva revisionsbyrån efter 10 år (Regeringskansliet, 2016). Samtidigt som reglerna 

förändras kring revisorernas rotation i företag av allmänt intresse så finns det fortfarande inga 

regler kring tvingande rotation för onoterade företag. Det finns dock bestämmelser om att en 

revisor skall vara oberoende gentemot sina uppdrag för att kunna se verksamheten från ett 

utomstående perspektiv.  

Det som kommer studeras är om relationen mellan revisorn och bolaget kan övergå till ett slags 

beroende där parterna lär känna varandra under dessa år, men även att de  är beroende av 

varandra i sina yrkesroller och i sitt varumärkesbyggande. Skulle detta kunna innebära att 

revisorn i lägre grad anmäler misstankar om ekonomisk brottslighet som de enligt ABL 

(2005:551) skall göra? En relation kan trots allt ändra mycket i hur man tänker och agerar.   

  

1.3 Syfte  

Syftet är att se hur kravet på revisorns oberoende påverkas av att det i Sverige inte finns någon 

rotationsregel och om detta påverkar revisorns anmälningsplikt av ekonomisk brottslighet.   

  

1.4 Frågeställningar  

� Vad innebär anmälningsplikt? 

� Hur påverkar kravet på oberoende anmälningsplikten? 

� Vilken effekt skulle rotationsregeln ha på anmälningsplikten? 
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1.5 Avgränsning  

Studien kommer endast behandla onoterade bolag då det är dessa som för närvarande inte 

omfattas av någon rotationsregel. Med anledning av den begränsade tid som finns för studien 

kommer endast de mest relevanta oberoendehoten tas upp. Dessa har valts ut genom att 

analysera de hot som uppkommit under de intervjuer som genomförts under studiens gång. 

Tidsbegränsningen medverkar även till att endast tre respondenter hörts, den verkan detta har 

på resultatet behandlas senare i texten.   

 

1.6 Målgrupp  

Studien kommer att vara av intresse för de personer som är verksamma inom branschen, dessa 

kan innefattas av bland annat normgivare och revisorer. I och med att frågan även är aktuell i 

media, om hur stor insyn en revisor faktiskt bör ha, ser författarna att det även finns ett allmänt 

intresse.  
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras de metoder och urval som används i studien. Inledningsvis beskrivs 

ansatsen för att sedan övergå till hur urvalet skett. Datainsamling samt metodkritik behandlas 

även. 

 

2.1 Ansats 

Två angreppssätt finns att tillgå vid upprättande av en studie. Det första är det deduktiva 

angreppssättet som utgår från en teori för att sedan undersöka om den överensstämmer med 

verkligheten. Det andra är det induktiva angreppssättet där istället ett fenomen ur verkligheten 

undersöks och utifrån det formas teorin (Bryman & Bell, 2013). Vid denna studie faller det 

naturligt att tillämpa ett deduktivt angreppssätt då relevanta teorier redan existerar. 

Då syftet är att djupgående studera hur eventuell brist i en revisors oberoende påverkar 

anmälningsplikten faller denna studie inom fallstudiedesign. Olika typer inom denna design 

existerar där den mest använda innefattar fallstudium av ett enda fall. En annan typ av fallstudier 

rymmer multipla eller kollektiva fall, i dessa undersöks fler än endast ett exempel för att få svar 

på en mer generell frågeställning, vilket ligger i linje med denna undersökning (Bryman & Bell, 

2013). 

Två huvudsakliga metoder används för att belysa ett problem, kvantitativ- eller kvalitativ 

metod. Dessa lämpar sig olika bra beroende på vilket resultat som vill uppnås med studien. Vid 

den kvantitativa metoden används strukturerade samt entydiga frågor vilka ställs till samtliga 

respondenter. Fördelen är att man lättare kan vända sig till ett större antal respondenter och 

därmed erhålla ett större urval, dock uppstår endast en ytlig kontakt. Denna metod är lämplig 

för att lättare erhålla resultat som är går att kvantifiera. Målet med den kvalitativa ansatsen är 

att fånga respondenternas livsvärld och få en djupare förståelse i fenomenet. Man vänder sig 

till ett betydligt färre antal respondenter med vilka en djupare kontakt inleds (Bryman & Bell, 

2013). Utifrån studiens syfte lämpar sig den kvalitativa ansatsen bättre då respondenternas egna 

upplevelser är av värde för resultatet. 

 

2.2 Urval 

För att möjliggöra ett genomförande av studien krävs att minst två separata parter intervjuas, 

vilka i studien består av revisorer och Ekobrottsmyndigheten. Genom att ställa parternas svar 



5 
 

mot varandra bidrar det till en mer rättvis bild av problemet. Detta innebär att ett riktat urval 

genomförs mot dessa och därmed ett icke-sannolikhetsurval. Många metoder finns att tillgå vid 

urval men på grund av tidsbegränsning och högsäsong för revisorerna tillämpas 

bekvämlighetsurval vid urval av revisorer. Bekvämlighetsurval kan beskrivas som att 

respondenterna väljs ut genom att de finns tillgängliga för studien (Bryman & Bell, 2013). Vid 

urval av intervjuperson från Ekobrottsmyndigheten styrs det av vilka som får uttrycka sig i 

frågan samt är kunnig inom området.   

  

2.3 Datainsamling och bearbetning 

Insamling av data sker genom primärdata i form av semistrukturerade intervjuer men även 

analys av redan tillgänglig data, så kallad sekundärdata. Dessa sammanställs för att besvara 

studiens frågeställningar. 

Litteraturen består till viss del av kurslitteratur men även annan litteratur. Tidigare forskning 

inom relaterade områden har hämtats. För att erhålla en djupare analys hämtas även 

sekundärdata i form av information från berörda organs hemsidor och publikationer. 

Vid insamling av primärdata tillämpas, som tidigare nämnts, semistrukturerade intervjuer. För- 

och nackdelar med detta kommer vidare presenteras under avsnittet "Intervju".  

För att få ut det mesta från intervjuerna spelas dessa in. Under tiden antecknas det viktigaste 

med anledning att underlätta möjligheten att ställa följdfrågor. Transkribering av intervjuerna 

sker efteråt för att enklare analysera innehållet. De olika intervjuerna ställs mot varandra där 

likheter och olikheter vägs samman.  

  

2.4 Intervju 

Den kvalitativa ansatsen genomförs med ostrukturerade eller semi-strukturerade intervjuer. 

Under ostrukturerade intervjuer för respondenten själv samtalet och intervjuaren ställer endast 

följdfrågor på det som denne anser är värt att utveckla. Vid semi-strukturerade intervjuer 

upprättas istället en intervjuguide där ämnen och frågor som anses viktiga att beröra 

sammanställs. Det är inget krav att intervjuguiden följs helt utan frågorna ställs ofta  utan 

inbördes ordning. Den semi-strukturerade intervjutekniken är till fördel i denna studie då det 

ger respondenten frihet att uttrycka det denne anser är viktigt samtidigt som frågor kan ställas 

utifrån syftet. På så sätt fångas viktig information upp som eventuellt inte skulle ha 
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uppmärksammats. Den semi-strukturerade metoden underlättar även jämförbarheten då samma 

ämnen berörs av samtliga respondenter i och med användandet av intervjuguide (Bryman & 

Bell, 2013). 

Inför intervjuerna tilldelas respondenterna information om studiens syfte. Under 

respondenternas samtycke spelas intervjuerna in. Detta för att det inte endast finns ett intresse 

i vad de säger utan även hur de säger det. Behovet av att föra fullständiga anteckningar bortfaller 

och mer fokus kan ligga på samtalet. En risk med inspelning som hjälpmedel är dock att den 

intervjuade kan känna en viss oro av att deras ord blir bevarade utanför deras kontroll vilket 

kan medföra mindre detaljerade svar om sina upplevelser (Bryman & Bell, 2013).  

 

2.5 Metodkritik 

Den främsta kritiken som riktas mot den kvalitativa metoden är att resultaten i för stor 

utsträckning riskerar att baseras på författarnas egna uppfattningar om vad de anser är viktigt 

och betydelsefullt. I och med subjektiviteten kan det vara svårt att säkerställa ett korrekt resultat. 

Vidare ifrågasätts huruvida ett fåtal undersökta fall kan generaliseras till andra situationer än 

de undersökta, dels för att urvalet ej skett slumpmässigt och dels för att de är för få till antalet 

(Bryman & Bell, 2013). Studien kan vara svår att generalisera men förhoppningen är att den 

skall ge en djupare förståelse och ge upphov till debatt. Kritiken diskuteras mer djupgående 

under respektive kriterium nedan.  

De kriterier som brukar diskuteras vid företagsekonomisk forskning är reliabilitet, 

replikerbarhet och validitet, det förstnämnda och det sista kriteriet lämpar sig dock bäst för 

kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2013). Guba och Lincoln (1985) är några av 

motståndarna till användning av dessa kriterier då de syftar till en fast absolut bild av 

verkligheten vilket kvalitativ forskning ofta inte kan uppfylla. De redogör därför för två andra 

kriterier vid bedömning av kvalitativa forskningen. Dessa presenteras nedan. 

  
2.5.1 Trovärdighet 

Trovärdigheten består av fyra olika kriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 
konfirmering. 
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2.5.1.1 Tillförlitlighet 

Det som gör undersökningen till en trovärdig sådan är hur pass bra man kan säkerställa att 

forskningen utförs i enlighet med de regler som finns och att de studerade parterna i forskningen 

får ta del av studien och kan bekräfta att den är sanningsenlig (Bryman & Bell, 2013). Denna 

studie utförs enligt de regler som gäller och respondentvalidering tillämpas. 

 

2.5.1.2 Överförbarhet 

Överförbarheten inom kvalitativ studie handlar snarare om att få en djup undersökning än en 

bred undersökning som kan implementeras på en större massa (Bryman & Bell, 2013). Djupet 

får man av det Geertz (1973) kallar för "thick descriptions" och handlar om att en så pass 

detaljerad redogörelse skall erhållas att andra personer kan bedöma om resultatet är överförbart 

till en annan grupp eller miljö. I denna studie intervjuas ett antal personer och resultatet kan 

förändras beroende på tidpunkt, personkemin mellan parterna i intervjun och respondenternas 

personliga åsikter vilket medför att en likadan studie skulle kunna ge annorlunda resultat. 

Frågeställningarna i studien kan anses ta upp känsliga fenomen vilket kan medföra att 

respondenten inte vågar svara helt ärligt. För att bemöta detta har respondenterna försäkrats om 

att de får vara anonyma om så önskas. 

 

2.5.1.3 Pålitlighet 

Hand i hand med reliabiliteten som ofta används inom kvantitativ forskning finns pålitligheten. 

Pålitligheten grundar sig i att forskningsprocessen och att den data man fått ut är korrekt och 

fullständig (Bryman & Bell, 2013). Studien kommer löpande granskas av utomstående och de 

intervjuade kommer få en sammanställning av deras svar vilket säkerställer att studien är 

pålitlig. 

 

2.5.1.4 Konfirmering/bekräftelse 

Att konfirmera studien innebär att den skall vara generell och författarnas egna värderingar inte 

skall påverka slutresultatet (Bryman & Bell, 2013). För att säkerställa konfirmeringen kommer 

författarnas egna värderingar inte blandas in genom att löpande granska texten utifrån den 

synvinkeln samt att frågorna till respondenterna varit öppna. Olika parter intervjuas för att få 

separata synvinklar på problematiken. 



8 
 

2.5.2 Äkthet 

Guba och Lincoln (1985) talar även om äktheten i en studie. För att ta hänsyn till detta kriterium 

skall studien visa en rättvis bild samt bidra till en ökad förståelse av problemet för de 

medverkande respondenterna.  Denna studie ger en ökad förståelse om oberoende samt 

anmälningsplikten vilket gör att äktheten kan anses vara god. 

 

2.6 Etik 
Inför insamling av primärdata i form av semistrukturerade intervjuer behöver hänsyn tas 

till vissa etiska aspekter vilka diskuteras nedan.  

 

2.6.1 Informationskravet  

Respondenterna har inför sitt deltagande fått ta del av information om studiens syfte samt dess 

genomförande (Bryman & Bell, 2013). Detta hanteras genom att en presentation av författarna 

och information om studiens syfte tillika genomförande tilldelas respondenterna.  

 

2.6.2 Samtyckeskravet  
Det skall råda en medvetenhet hos respondenterna om att ett deltagande i studien är frivilligt 

samt kan avbrytas om denne önskar (Bryman & Bell, 2013). Vid den första kontakten avger 

respondenterna sitt medgivande om att delta i studien. Vidare ger respondenterna sitt samtycke 

innan inspelning av intervjuerna kan ske.  

 

2.6.3 Konfidentialitets- och anonymitetskravet  

Respondenternas personuppgifter skall behandlas med konfidentialitet samt ej spridas vidare 

till obehöriga (Bryman & Bell, 2013). De uppgifter som erhålls från intervjuerna raderas efter 

slutförd studie. Respondenterna har rätt till anonymitet och inför sitt deltagande ges en valfrihet 

att utge sitt namn eller vara anonym i studien.  

 

2.6.4 Nyttjandekravet  

Innebär att den information som erhålls av respondenterna inte sprids vidare samt inte används 

i andra sammanhang än studien (Bryman & Bell, 2013). Primärdata som erhålls av 

respondenterna i samband med intervjuerna används endast för uppsatsens ändamål. Vidare 

raderas materialet från inspelade intervjuer efter studiens slutförande.  
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2.6.5 Falska förespeglingar  

I studier där forskaren strävar efter att erhålla naturliga reaktioner är det vanligt förekommande 

med falska förespeglingar. Exempelvis vid observationer kan en forskare utge sig för att vara 

någon annan, för att på så sätt smälta in i omgivningen som respondenterna befinner sig i 

(Bryman & Bell, 2013). Denna studie saknar helt inslag av dold observation och inför 

intervjuerna tillges respondenterna korrekt information.  

 

2.6.6 Respondentvalidering  

Den information som erhålls genom intervjuer skall återges såsom respondenterna avsett 

(Bryman & Bell, 2013). Detta hanteras genom att intervjuerna transkriberas och sedan skickas 

till respondenterna för validering.  
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3. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt ges en närmre beskrivning på de begrepp som uppsatsen byggs runt samt en 

genomgång av analysmodellen. Studien kommer utgå från en vald teori som behandlas nedan. 

Till att börja med presenteras en bild av studiens huvudvariabler. 

 

3.1 Studiens huvudvariabler 

Nedan presenteras en bild över studiens huvudvariabler. Innebörden av variablerna presenteras 

senare i teoridelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Revisor 

En revisor är en oberoende tredje part som skall kontrollera företags redovisning och uttala sig 

om den överensstämmer med de lagar och regler som skall följas. Det är emellertid inte 

revisorns uppgift att upprätta redovisningen utan den "bördan" ligger på företagets ledning. Att 

redovisningen är granskad av en revisor innebär en säkerhet för aktörer såsom långivare, 

leverantörer men också anställda och andra parter (Carrington, 2014). 

En revisor har olika regler och lagar de skall följa där den främsta är revisionslagen 

(1999:1079), men regleringar finns även i andra lagar såsom aktiebolagslagen, skattelagen med 

flera. De skall följa det internationella regelverket ”ISA” som finns anpassat utifrån de lagar 

och regler som gäller i Sverige. De skall även förhålla sig till "God revisionssed" vilken 

förklaras närmre senare i texten (FAR, 2015b). 

 

Figur 3.1 Studiens huvudvariabler (egen bearbetning) 

Anmälningsplikten

Oberoendet Rotationsplikten



11 
 

I revisionslagen (1999:1079) definieras revisorns arbetsuppgifter enligt följande:  

"Revisorn skall granska företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens 

förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed 

kräver."  

 

3.3 Ekobrottsmyndigheten 

Ekobrottsmyndigheten är en samordnande myndighet som verkar för att förebygga och 

bekämpa ekonomiska brott i Sverige. Det är en åklagarmyndighet där ekorevisorer, poliser, 

åklagare och andra specialister jobbar. Den största satsningen ligger på den grova ekonomiska 

brottsligheten men de utreder även mindre ekonomiska brott (Ekobrottsmyndigheten, 2014). 

 

3.4 Ekonomiska brott 

Ekonomisk brottslighet (ekobrott) är ett samlingsnamn för en rad olika brott där de vanligaste 

är skattebrott och bokföringsbrott. Under kategorin ekobrott finns även brott som trolöshet mot 

huvudman, förskingring, mutbrott, insiderbrott med flera (BRÅ, 2016). Hur brottsrubriceringen 

ser ut är beroende på vilken typ av ekonomiskt brott som begåtts. Vanligt är dock att ett brott 

som rubricerats som grovt skall bedömas utifrån om det avsett ett betydande belopp, om brottet 

är ett i en led av systematiskt utförda brott eller om falska handlingar har använts (Brottsbalken 

1962:700).  

 

3.5 Rotationsregeln 

Rotationsregeln innebär att en revisor inte får inneha samma uppdrag under en längre tid, detta 

för att minska beroendet som uppkommer i samband med att man lär känna sin kund. I Sverige 

finns det ingen reglering gällande rotationsplikt för onoterade bolag medan den för noterade 

bolag är 7 år (Aktiebolagslag 2005:551).  

 

3.6 Anmälningsplikt 

Vid misstanke av ekonomisk brottslighet har en revisor skyldighet att vidta åtgärder enligt ABL 

(2005:551). Dessa åtgärder är att utan skäligt dröjsmål underrätta styrelsen om de felaktigheter 

som upptäckts och de misstankar som uppstått. Revisorn har sedan fyra veckor på sig att 
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redogöra för en åklagare om de misstankar denne har och vad dessa grundar sig på, enligt ABL 

(2005:551).  

 

3.7 God revisionssed 

En revisor skall utföra sina uppdrag enligt god revisionssed (Aktiebolagslag 2005:551). 

Grunden för att detta skall vara uppnått är att revisorn utför sitt arbete med stor integritet samt 

är oberoende, kompetent och respekterar tystnadsplikten (FAR, 2015c). 

 

3.8 Oberoende - Analysmodellen 

Inför varje revisionsuppdrag skall en revisionsbyrå enligt revisionslagen (1999:1079) 

säkerställa att oberoende upprätthålls. Både den påskrivande revisorn men även övriga på byrån 

måste ha ett oberoende mot klienten och inget hot mot detta får därmed föreligga.  

Oberoendet säkerställs med hjälp av en analysmodell (Revisorslagen 1999:1079). I denna 

modell tas olika hot mot oberoendet upp. Visar det sig att revisorn eller någon annan från 

samma byrå har problem med något enstaka hot skall åtgärd antecknas om hur denne gått 

tillväga för att avlägsna hotet. På så sätt kan revisorn ändå behålla ett tidigare uppdrag eller åta 

sig det nya uppdraget och denne skall anses bara oberoende. Finns det ej någon åtgärd att tillgå 

eller att för många hot anses föreligga betraktas revisorn vara beroende och uppdraget avsägs. 

Nedan beskrivs de olika formerna av hot mot oberoendet.  

Egenintresse 

Kan uppstå i olika former, exempelvis när revisorn eller någon annan från samma verksamhet 

där revisorn arbetar har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i klientens verksamhet. 

Direkt intresse innefattas av affärsmässiga relationer med klienten som exempel handel av 

aktier i  klientens verksamhet eller deltagande i gemensamma investeringar. Ett annat exempel 

är då revisorn eller någon närstående till revisorn har erlagt ett lån till klienten eller om något 

borgensförhållande föreligger. En revisor kan även förse klienten med andra tjänster såsom 

rådgivning med mera och då en stor procentdel av intäkterna från klienten kommer från dessa 

tjänster, eller är av betydande belopp, hotar detta oberoendet. Om revisorn eller någon i dennes 

omgivning eventuellt skall ta anställning hos klienten föreligger även ett hot. Ett indirekt 

intresse uppstår även då en närstående person till revisorn har affärsrelationer med klienten eller 

andra ekonomiska intressen i klienten (FAR, 2011). 
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Självgranskning 

Uppstår då revisorn har haft någon inverkan i en frågeställning som denne sedan skall granska. 

Då revisionsverksamheten förser klienten med rådgivning måste detta tas i beaktning. Det är av 

vikt att rådgivningen vidhålls på en okomplicerad nivå då granskning av bokföringen sedan 

skall genomföras. Även i den situationen då revisorn tidigare haft anställning hos klienten 

föreligger risk för självgranskning (FAR, 2011). 

Partsställning 

Föreligger då revisorn eller någon annan från revisionsverksamheten agerat stöd för klienten i 

en ekonomisk fråga eller rättslig process. Exempelvis kan revisorer biträda klienter i 

skatteprocesser gentemot skatteverket eller i förhandlingar i samband med förvärv, med flera 

(FAR, 2011). 

Vänskap 

Anses föreligga då revisorn haft en mångårig vänskapsrelation med klienten eller om många 

gemensamma vänskapsrelationer parterna emellan existerar. En vänskapsrelation kan även 

anses ha uppstått då ett revisionsuppdrag pågått under flera år (FAR, 2011).  

Skrämsel 

Då klienten eller närstående till klienten utsätter revisorn för hot eller påtryckningar av sådant 

slag att det inger ett obehag (FAR, 2011). 

 

3.9 Agentteorin 

Ross (1973) så väl som Meckling och Jensen (1976) definierar agentteorin som när en eller 

flera personer (principal) överlämnar ett ansvar till en annan person (agent) som innebär att 

denne får en viss auktoritet att bestämma. Agenten skall agera utifrån principalens vilja och 

samtycke då denne ej har möjligheten eller befogenheten att själv agera. Agenten skall i princip 

vara identisk med principalen i sina val av handlingar. Enligt agentteorin går det i praktiken 

dock inte till så utan en konflikt uppstår då agenten även agerar utifrån att öka sin egen nytta. 

Då båda parter är nyttomaximerande så kommer de verka för sin egen vinning (Snoeyenbos, 

m.fl., 2001). 
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Eisenhardt (1989) beskriver det väsentliga inom agentteorin i två antaganden som är grunden 

för det som brukar kallas "agency problem";  

� En konflikt mellan agenten och principalen gällande att deras önskemål eller mål inte 

överensstämmer.  

� Principalen har svårt att kontrollera vad agenten gör då det blir dyrt och är väldigt svårt.  

I och med det som framgår i punkt nummer två att principalen har svårt att kontrollera agenten 

så uppkommer en form av asymmetriskt information, vilket innebär att den ena parten har mer 

information än den andra men det finns lika mycket intresse. Asymmetrin kan uppstå genom 

olika former bland annat genom att endast agenten faktiskt vet om denne jobbar utifrån 

principalens intresse men även att agenten vet mer om uppdraget än vad principalen vet. En 

vanlig situation är att denna asymmetriska information leder till att agenten undanhåller eller 

förvränger information för principalen, detta går under namnet "Moral Hazard" (Anthony, m.fl., 

2014). 

För att hantera situationen som uppkommer vid asymmetrisk information är det vanligt att man 

använder sig av två olika sätt, vilka är övervakning och uppmuntran (incitament). Övervakning 

handlar om att principalen utformar kontrollsystem som kontrollerar hur agenten agerar och 

därmed om det stämmer överens med principalens intressen. Principalen kan även inrätta olika 

incitamentsavtal som kan innehålla att agentens egen vinning i form av ökad ersättning beror 

på i hur stor grad principalens intressen blir besvarade, alltså en form av uppmuntran (Anthony, 

m.fl., 2014). 

I denna studie passar agentteorin bra då förhållandet mellan agenten och principalen kan variera 

utifrån vad de anser är deras bästa. Agenten är i detta fall revisorerna som har som egenintresse 

att göra ett bra jobb och tjäna mycket pengar. Principalen kan antas vara Ekobrottsmyndigheten 

som önskar att agenten sköter sitt jobb gällande anmälningsplikten.   
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4.Empiri 
I kommande avsnitt presenteras de intervjuer som genomförts under studiens gång. Till att 

börja med presenteras respondenterna för att sedan övergå till de svar som erhållits. Dessa 

delas upp i olika kategorier.    

 

4.1 Presentation av respondenterna 
 
4.1.1 Ekobrottsmyndigheten – Henrik Lundin 
Henrik Lundin jobbar som strategisk ekorevisor vid rättsenheten på Ekobrottsmyndighetens 

huvudkontor i Stockholm. Han har tidigare arbetat på skatteverket och ute i det privata 

näringslivet som redovisningsansvarig. På Ekobrottsmyndigheten började han vid starten 1998 

men han har arbetat med ekobrott sedan 1995. Lundins främsta arbetsuppgifter handlar om 

förebyggande frågor samt redovisning- och revisionsfrågor på mer strategisk nivå. Han arbetar 

mycket med lagstiftningsarbete i form av remissvar och har behandlat en hel del frågor gällande 

revisionspliktens avskaffande och brottsanmälningsfrågor. Lundin är även en av de 

kontaktpersoner som revisorer kan hör av sig till när de har frågor gällande anmälan av ekobrott.  

 

4.1.2 Agero revision – Peter Hasselgren 
Peter Hasselgren äger och driver Agero revisionsbyrå. Företaget består sammanlagt av nio 

anställda där Peter Hasselgren utför revision och resterande är inriktade på bokföring och 

bokslut beroende på kompetens. Peter Hasselgren har varit aktiv i branschen sedan 1991 då han 

blev anställd som redovisningsassistent på Norrköpings revisionsbyrå där han sedan kom att bli 

godkänd revisor samt delägare 1997. Denna byrå drev de fram till 2004 då de beslutade att gå 

åt var sitt håll vilket förde honom vidare till Thorell revision. År 2012 startades Agero revision 

där kundkretsen nu till mestadels består av mindre ägarledda företag. 

 

4.1.3 RTL ekonomi & revision – Claes-Uno Molander 
Claes-Uno Molander jobbar på redovisning och revisionsbyrån RTL ekonomi & revision som 

han även är en av fyra delägare i. RTL ekonomi & revison jobbar mot mindre och medelstora 

företag, främst ägarledda. De finns bara i Linköping och har ungefär 25 anställda. Molander 

har jobbat med revision hela sitt yrkesverksamma liv som startade 1980 och han blev sedan 

auktoriserad revisor 1986. Idag innefattas hans arbetsuppgifter av revision, konsultation, 

deklarationer och skattefrågor.   
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4.2 Anmälningsplikt 
 
4.2.1 Ekobrottsmyndigheten 
Henrik Lundin anser att anmälningsplikten är väl beskriven i lagen och de brott som skall 

anmälas finns uppräknade i aktiebolagslagen. Det som Lundin framhåller som svårt, är att veta 

när en misstanke uppstår och hur stark den måste 

vara för att anmälningsplikten skall infalla. För 

att ta hjälp med detta kan man studera den så 

kallade misstanketrappan där nivåerna; kan 

misstänkas, skäligen misstänkt och sannolika 

skäl behandlas. Vidare berättar han att 

anmälningsplikten infaller när det finns skäl att 

misstänka ekonomisk brottslighet, gränsen är 

dock liten och just vid denna nivå anmäler 

ofta inte revisorer. I de fall en revisor anmäler 

ekonomisk brottslighet så är det oftast redan uppe i graden "sannolika skäl". Lundin belyser att 

revisorer ofta inte anmäler brott alls och i de fall de gör det så handlar det om försenad 

årsredovisning. Som en av kontaktpersonerna får Henrik Lundin ofta frågor från revisorer som 

bland annat kan handla om att de vill avgå på grund av bristfällig bokföring och om revisorn då 

endast kan avgå eller måste anmäla först. Det kan också handla om huruvida en revisor har 

tillräckligt med bevis för att anmäla eller inte. En revisor är inte straffbar om anmälan av brott 

inte görs men de kan däremot ådra sig kritik från revisorsnämnden som är revisorernas 

tillsynsmyndighet berättar Lundin.   

Henrik Lundin delar Ekobrottsmyndighetens uppfattning om vad anmälningsplikten är och 

anser att den bör vara kvar, han ser dock att den förlorat sin auktoritet i och med avskaffandet 

av revisionsplikten av mindre företag. Han anser inte att revisorer är ett "vaccin" mot ekonomisk 

brottslighet men han tror att det är bra att de omfattas av plikten att anmäla. Något som Lundin 

anser är viktigt att belysa är att en revisor inte skall leta efter brott. 

 

4.2.2 Agero revision 
Peter Hasselgren förklarar att revisorer har en anmälningsplikt till Ekobrottsmyndigheten i 

situationer då misstanke om ekonomisk brottslighet finns i de företag som revideras. När 

anmälningsplikten infördes år 1999 fick lagen inte någon större uppmärksamhet på 

arbetsplatsen. Anmälningsplikten var mer något som diskuterades på lunchrasterna samt på 

Figur 4.1 Tolkning av Henrik Lundins beskrivning 
av brottstrappan (egen bearbetning) 

Kan 
misstänkas 

Skäligen 
misstänkt 

Sannolika 
skäl  
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utbytesdagar med utomstående kollegor. Information om hur man gick tillväga vid anmälan 

införskaffades då situationen väl krävde det. Hasselgren kan inte se någon skillnad i det dagliga 

arbetet med revision sedan plikten infördes. Det förekommer inte någon grundligare granskning 

av årsredovisningarna utan det enda är att det faktiskt finns en skyldighet att anmäla vilket inte 

var fallet innan.  

Fokus ligger istället på att omgärda sig med ett kundunderlag som man är trygg med. Peter 

Hasselgren lägger stor vikt i att vara restriktiv med de nya kunderna han åtar sig, för att få ett 

så bra kundunderlag som möjligt. Sedan anmälningsplikten infördes har personlighetsdragen 

fått en större betydelse för att filtrera bort ohederliga kunder. Att det går så långt som till en 

anmälan av kunden förekommer sällan menar Hasselgren utan det vanligaste är att oklarheterna 

i första hand utreds. Ett annat alternativ är att man fortsätter uppdraget året ut men sedan får 

kunden uppsöka ny revisor.  

Bortsett från ägaren eller de som företräder företaget är revisorn den som har bäst insyn i 

företagets ekonomi. I det hänseendet menar Hasselgren att revisorn fungerar som den förlängda 

armen för bland annat kunder, leverantörer, anställda, Skatteverket  och Ekobrottsmyndigheten. 

Till viss del ligger ansvaret på revisorerna att upptäcka brott om inte annat så ökar ju 

upptäcktsrisken i de fall en revisor granskar vilket är bra ur ett samhällsperspektiv.  

  

4.2.3 RTL ekonomi & revision 
Claes-Uno Molander beskriver anmälningsplikten som en sista utväg om man hittar något som 

inte går att ändra eller att det är försent. När anmälningsplikten infördes märkte han ingen 

skillnad utan såg det mer som att lagstiftaren uppmärksammade att det fanns en 

anmälningsplikt. Molander anser att det som anmälningsplikten innefattar ingår i det vanliga 

revisionsarbetet och gjorde så redan innan lagstiftningen fanns. Därav behövs inga speciella 

granskningsrutiner för att fullfölja anmälningspliktens syfte. Han framhåller att revisorer jobbar 

utifrån ISAs allmänna revisionsregler och de uttalanden som FAR gör men att någon speciell 

granskning utanför den allmänna inte föreligger.  

Claes-Uno Molander anser att det egentligen inte är revisorns uppgift att söka efter ekonomiska 

brott då den huvudsakliga uppgiften är att avge en revisionsberättelse. Han utvecklar det med 

att anmälan självklart skall ske om man upptäcker något men att leta efter brotten inte är hans 

jobb. Molander framhåller vid ett flertal tillfällen att revisorer är ekonomer och inte jurister och 

flera av de brott som ingår i anmälningsplikten kan vara svåra att förstå. Han lägger istället stor 

vikt vid att försöka förebygga brott och anser att det är en del av revisorns arbetsuppgifter. Det 
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kan även enligt Molander vara svårt att upptäcka brotten i och med att revisorn inte är på plats 

hos företaget. Han anser därför att man måste vara ganska säker på sin sak innan anmälan sker. 

En av anledningarna till att det inte är så många som anmäler kan vara att det är svårt att avgöra 

vilken misstankegrad som skall innehas innan anmälan upprättas. Det är en svår avvägning att 

göra vilket i många fall kan innebära att anmälan inte sker, detta på grund av osäkerhet och om 

det visar sig att anklagelsen varit felaktig kan den innebära skada för företaget.  

 

4.3 Oberoende 
 
4.3.1 Ekobrottsmyndigheten 
Henrik Lundin ser att det finns ett beroende mellan revisorerna och dess kunder, han anser att 

det är en naturlig del i och med att revisorn är till för att hjälpa sin klient och inte anmäla 

ekonomisk brottslighet, det förekommer alltså ett motsatsförhållande. Det som avgör om en 

revisor är beroende är hur svårt denne har att göra sig av med ett uppdrag menar Lundin. Detta 

tror han mestadels beror på den förlust av intäkter det avsagda uppdraget skulle medföra. Henrik 

Lundin tror att revisorer kan hitta kryphål och missbruka oberoendet men han har inte sett det 

personligen och har därför svårt att uttala sig vidare angående det.   

 

4.3.2 Agero revision 
Peter Hasselgren tror generellt sett att det råder ett oberoende mellan revisorer och deras kunder. 

Varje år samt inför varje nytt uppdrag granskas kriterierna i analysmodellen för att säkerställa 

sitt oberoende. Det mest förekommande hotet han uppmärksammat i sitt arbete är 

vänskapshotet, något som han tror är ett överhängande problem hos många revisorer vars 

kundkrets består av mindre företag.  Eftersom revisorer i nuläget kan bli omvald mandatperiod 

efter mandatperiod knyts vänskapsbanden starkare vilket det även kan finnas fördelar med, som 

att det underlättar kommunikationen vid oklarheter. Dock finns det en uttalad ovilja att anmäla 

en vän och för att detta skall ske krävs starka skäl. Ett annat hot som nämns är 

självgranskningen, men Hasselgren menar att detta undviks genom att följa de föreskrifter 

gällande redovisningsjäv som ges ut av revisorsnämnden.  

 

4.3.3 RTL ekonomi och revision 
Claes-Uno Molander ser att den yrkesstolthet som innehas av revisorer gör att de inte är 

beroende gentemot sina kunder. Det han ser som viktigt för att ha ett oberoende är att mängden 

kunder är ett så pass stort antal att man inte blir ekonomiskt beroende av intäkterna från endast 
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en kund. Molander påpekar att i de fall en revisor haft en kund länge så är oberoendet 

fortfarande starkt då denne kan ha en bra dialog och undvika misstag. Det som däremot är 

viktigt i dessa lägen är att revisorn måste vinna dialogen. Claes-Uno Molander belyser även 

vikten av analysmodellen för att se så oberoendet inte är hotat, han ser också vikten i att 

kontinuerligt ha en dialog mellan kollegor på byrån för att kunna bedöma oberoendet. 

Den vanligaste faktorn som påverkar beroendet tror Molander är jävssituationen där han främst 

syftar på att redovisning och revision finns på samma byrå och i de fall reglerna kring detta inte 

följs kan det finnas risk för självgranskning. Lösningen på detta problem anser han ligga i att 

en bra arbetsfördelning finns på byrån. Skulle det föreligga ett hot som inte går att lösa får 

revisorn i fråga avsäga sig uppdraget menar Molander.  

 

4.4 Rotationsregel 
 
4.4.1 Ekobrottsmyndigheten 
Henrik Lundin delar Ekobrottsmyndighetens ståndpunkt i frågan om rotationsregeln där de inte 

ser det som en bra lösning för de mindre företagen som i dagsläget inte omfattas av de regler 

som finns. Lundin menar på att de helst av allt vill att så många företag som möjligt skall ha en 

revisor och att en rotationsregel skulle innebära en fördyrning av revisionskostnaderna och ett 

lägre antal företag skulle ha revision. Gällande ett införande av rotationspliktens inverkan på 

oberoendet så ser han att det ligger i sakens natur att oberoendet skulle bli starkare. Han tillägger 

dock att han tror att det skulle kosta mer än vad det smakar. Den del av oberoendet som skulle 

förändras vid införandet att rotationsplikt är att man inte lär känna sin kund på samma sätt, men 

han anser att det är svårt att bedöma hur pass viktigt det faktiskt är i sammanhanget.  

 

4.4.2 Agero revision 
Då de mindre företagen inte omfattas av samma komplexitet och därmed inte kräver samma 

granskningsinsats som de stora börsnoterade företagen anser Peter Hasselgren att en 

rotationsregel inte är nödvändig för dessa. Granskning av bland annat internkontroll och andra 

större frågeställningar är inte aktuellt för de små bolagen då enda ägarintresset, till skillnad från 

börsnoterade bolag, oftast består av den ägare som företräder bolaget. Införande av en 

rotationsregel i detta läge skulle endast oroa kunden samt leda till ökade granskningskostnader 

menar Hasselgren. En god revisionskvalité förutsätter ett bra samspel mellan kunden och 

revisorn som främst erhålls genom förtroende vilket är något som måste jobbas upp över tid. 
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Ur revisorns perspektiv medför det även en trygghet i vetskapen om att kundunderlaget inte 

behöver bytas ut inom några få år och därmed upprätthålls en bättre kvalité på den revision som 

utförs.  

 

4.4.3 RTL ekonomi och revision 
Gällande regleringen av rotationsplikt som finns i dag anser Claes-Uno Molander att det är bra 

att den finns för större företag men för den kundkrets som de vänder sig till skulle det endast 

vara stökigt. Rotationsplikten skulle kosta mycket pengar för företagen vilket de antagligen inte 

är beredda att betala menar han. Molander ser inte att ett införande av rotationsplikt för mindre 

företag skulle påverka beroendet.  

 

4.5 Hur anmälningsplikten påverkas av oberoende och rotationsregel 
 
4.5.1 Ekobrottsmyndigheten 
Att viljan att anmäla påverkas av en brist i oberoendet ser Lundin som självklart, ju mer 

beroende revisorerna är desto mindre benägen är de att anmäla. För att se till att detta inte 

påverkar viljan att anmäla tror Henrik Lundin att det är viktigt med utbildning av revisorer där 

de lär sig vad de skall anmäla samt att de känner att en anmälan ligger helt i linje med 

aktiebolagslagen. Han ser även att Ekobrottsmyndigheten kan bli bättre på att ta fram material 

till revisorerna och för de som skall få sin auktorisation.  

Ekobrottsmyndigheten ser revisorer som ett bra skydd där de är brottsförebyggande i sig och ur 

en brottsförebyggande synvinkel är inte avskaffande av revisionsplikten bra.  

 

4.5.2 Agero revision 
Som tidigare nämnt finns det en ovilja att anmäla en vän, så i det fall en rotationsregel skulle 

införas menar Hasselgren att vänskapsbanden skulle knytas upp, vilket bör leda till att 

vänskapshotet minimeras. I det hänseendet bör beroendet minska i samband med rotation. 

 

4.5.2 RTL ekonomi och revision 
Claes-Uno Molander tror inte att en brist i oberoendet påverkar anmälningsplikten. 

Anledningen till detta menar han är den yrkesstolthet revisorerna har. 
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5. Analys 
Under kapitlet analys kommer de olika delarna analyseras och kopplas ihop med de teorier 

som använts för att sedan kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. 

 

5.1 Anmälningsplikten 

Anmälningsplikten innebär att så fort en revisor har skäl att misstänka att en av dess klienter 

inte handlar inom lagens ramar skall anmälan göras. En revisor skall själv inte genomföra någon 

djupare granskning utav detta, utan styrelsen skall underrättas av revisorn utan skäligt dröjsmål. 

Sedan skall en anmälan göras till en åklagare som får föra saken vidare om det inte inom fyra 

veckor från underrättelsen till styrelsen har förändrats. 

Flera organ har ett direkt intresse i att företag sköter sin bokföring enligt de regler och 

standarder som finns för att bland annat skatt och värdering av tillgångar skall bli så korrekt 

som möjligt. Som tidigare nämnt kan organen axla rollen som principal i agentteorin och dessa 

kan bestå av Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, långivare, kunder och anställda. Revisorn 

skall vara den förlängda armen för dessa organ, detta har även framkommit i intervju med Peter 

Hasselgren, vilket ger revisorn rollen som agent. Revisorn skall genom sin granskning av 

årsredovisningen agera som ett skydd för principalen samt utföra uppgiften i deras ställe.  

Henrik Lundin och Peter Hasselgren anser att revisorn har en stor insyn i företaget och att det 

därför är bra att revisorn omfattas av anmälningsplikten. Claes-Uno Molander ser inte att det är 

revisorns uppgift att leta efter brott men att en anmälan självklart skall göras om något ser 

misstänksamt ut. Henrik Lundin anser vidare att revisorspliktens avskaffande har gjort att 

anmälningsplikten förlorat sin auktoritet. Eftersom revisorn axlar rollen som 

Ekobrottsmyndighetens utsträckta arm gick myndigheten miste om kontrollen av många företag 

i och med avskaffandet av revisionsplikten. De återstående företagen som fortfarande omfattas 

av revisionsplikten samt de som valt att behålla revisorn kan Ekobrottsmyndigheten fortfarande 

till viss del kontrollera genom agenten. Övriga företag ligger dock fortfarande i 

Ekobrottsmyndighetens intresse. Huruvida revisorn väljer att anmäla vid misstanke om brott 

ligger utanför Ekobrottsmyndighetens kontroll i detta hänseende då revisorns egenintresse kan 

skilja sig från Ekobrottsmyndighetens.  

Som tidigare nämnt så skall underrättelse till styrelse samt anmälan ske när revisorn kan 

misstänka ekonomisk brottslighet, något som Henrik Lundin anser att revisorerna inte gör. Det 
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kan vara svårt att veta när gränsen går över till "kan misstänkas" samt hur stark misstanken 

måste vara innan anmälan sker. Claes-Uno Molander anser att man måste vara ganska säker på 

sin sak innan anmälan sker samt att det kan vara svårt för en revisor att upptäcka brotten då de 

inte är på plats under det löpande året. En revisor kan handla utifrån lagens beskrivning och 

anmäla brotten direkt när misstanke uppstår eller avvakta tills de verkligen har en stark 

bevisning. Anledningen till att en revisor avvaktar kan vara att de handlar utifrån egenintresse 

om att ha kunden kvar och att denne är rädd för att förlora de intäkter som kunden för med sig. 

Ekobrottsmyndigheten är en statlig myndighet som verkar utifrån statens intressen och de lagar 

som finns uppställda. En form av asymmetrisk information uppstår då agenten och principalen 

har olika uppfattningar om när anmälan skall ske. Revisorn har mer information och är den enda 

som faktiskt vet om denne jobbar utifrån de intressen som Ekobrottsmyndigheten har.  

 

5.2 Oberoende 

Som tidigare nämnt uppstår situationer som hotar revisorns oberoende vilket i sin tur påverkar 

huruvida denne väljer att agera. I dessa situationer kan revisorn istället komma att agera efter 

sitt eget intresse då båda parterna är att anse som nyttomaximerande enligt agentteorin. Ökar 

beroendet, riskerar konflikten i de båda parternas egenintresse att öka och i slutändan är det 

revisorn som väljer vilken handling som skall tas. Ett problem blir det då Ekobrottsmyndigheten 

inte kan kontrollera de handlingar revisorn väljer och dessutom i efterhand har svårt att bedöma 

huruvida handlingarna skett i enlighet med deras intresse. Dels besitter de inte samma kunskap 

som revisorn, dels har de inte tillgång till den information i form av det material revisorn erhållit 

från företagen. Informationsasymmetrin, i form av moral hazard, kan vara svår att hantera i 

relationen mellan revisorerna och Ekobrottsmyndigheten. Här krävs en vinning för revisorn för 

att denne skall handla utefter principalernas intresse. Vanliga åtgärder för att hantera moral 

hazard, är som nämnt i teorin övervakning eller olika belöningar. Claes-Uno Molander 

framhåller vikten av yrkesstolthet, detta kan ses som en typ av belöning som erhålls genom att 

handla utefter principalernas vilja och sköta sitt arbete korrekt.  

Peter Hasselgren vars uppdrag mest riktas mot mindre ägarledda företag menade att det största 

hotet mot oberoende inom hans verksamhet är vänskapshotet, samt egenintressehotet i form av 

stora intäkter från en och samma kund. Även då dessa hot behandlas i det årliga upprättandet 

av analysmodellen kan hoten inte helt elimineras. Henrik Lundin understryker att en låg grad 

av beroende naturligt existerar mellan revisor och klient då revisorn är anställd av denne. Även 
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Peter Hasselgren syftade till att arbetet skall utföras på uppdrag av klienten och inte 

principalerna, antingen genom tvingande lagar eller för att erhålla en mer professionell image 

inför långivare, kunder med flera. 

 

5.3 Rotationsregeln 

Rotationsregeln innebär att en revisor inte får inneha samma uppdrag efter ett bestämt antal år. 

Alla tre intervjuade anser att en rotationsregel inte är nödvändig bland de små företagen som 

för närvarande inte omfattas av något sådan reglering, då som nämnts tidigare, kostnaderna 

överstiger nyttan.  

Henrik Lundin ser det som en naturlig del att om ett införande av rotationsregel skulle 

genomföras så skulle även oberoendet bli starkare, han påpekar dock att det beroende man 

kommer åt kanske inte är det som ligger mest hot i. Claes-Uno Molander ser inte att det skulle 

ha någon påverkan på oberoendet medan Peter Hasselgren både ser för- och nackdelar. En 

fördel med att ha rotationsplikt är att de existerande vänskapsbanden skulle knytas upp och 

därmed skulle beroendet minska. De nackdelar som Peter Hasselgren ser med rotationsplikt är 

att den goda revisionskvalitén som upparbetas över tid, ju mer revisorn lär känna kunden, går 

förlorad samt att revisorn kan känna stress över att ett antal kunder försvinner. Vetskapen om 

att revisorn kommer att förlora sina kunder då mandatperioden löpt ut kan leda till en ovilja hos 

revisorn att ifrågasätta kundernas agerande. Både Henrik Lundin och Peter Hasselgren ser att 

en förändring i oberoendet sker vid ett införande av rotationsregel. Som tidigare nämnts kan ett 

ökat beroende påverka parternas egenintressen och att det i slutändan blir den nyttomaximerade 

agenten, revisorn, som bestämmer vilka åtgärder som skall vidtas. Detta skulle vid ett införande 

av rotationsregel minska i och med att oberoendet blir starkare. 
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6. Slutsats och diskussion 
I det avslutande kapitlet besvaras studiens syfte och frågeställningar. Vidare förs en diskussion 

kring det resultat som studien visat, de begränsningar som finns samt förslag till fortsatta 

studier.  

 

6.1 Studiens resultat 
Studien visar att anmälningsplikten var uppmärksammad av revisorer när den infördes, 

informationen som tillhandahölls var dock begränsad. I praktiken är det inte vanligt att revisorer 

anmäler brott och i de fall anmälan väl sker så sker den inte vid gränsen som enligt lag ligger 

vid "kan misstänkas". Anmälningsplikten är även påverkad av de egenintressen som revisorn 

har, vilka kan omfattas av att en revisor vill ha kvar kunden på grund av olika anledningar. Vi 

kan konstatera att anmälningsplikten är välbeskriven i lag men svår att tillämpa i praktiken. 

Anledning är att revisorer har svårt att se gränsen för när ett brott uppstått och när anmälan skall 

ske. När en revisor väl anmäler skall så pass många misstag skett att det gått upp till "sannolika 

skäl" istället för vid den grad som anges i lagen. Dock är det vanligare att en anmälan 

överhuvudtaget ej genomförs utan revisorn väljer istället att avsluta uppdraget. Det finns även 

en problematik över att revisorn har mer information om kunden än de övervakande organen. 

Det finns då risk för denne att verka utifrån sitt egenintresse i frågan istället för lagens bästa.  

Vidare visar studien att viss grad av beroende naturligt existerar. Det har även visat sig finnas 

en uttalad ovilja att anmäla då sådana hot mot oberoendet förekommer. De två vanligaste hoten 

mot oberoende som påverkar anmälningsplikten vilka har uppkommit i studien är rädslan för 

att förlora intäkter samt vänskapsband som knutits. Det som är gemensamt för dessa hot är att 

de kan påverka revisorns vilja att avsluta uppdraget och därmed undvika att anmäla. Ena 

respondenten menar att revisorer har en yrkesstolthet men vi kan i studien konstatera att 

personer fortfarande är nyttomaximerande och kan riskera att verka utifrån sitt eget bästa. För 

att yrkesstoltheten skall övervinna viljan att nyttomaximera krävs självdisciplin, vilket 

möjligtvis inte kan räknas som tillräckligt skydd i alla situationer. De fördelar revisorerna 

erhåller i situationer som hotar oberoendet kan vara av betydande karaktär för revisorerna, 

vilket i hög grad riskerar leda till att dennes handlingar påverkas. Vi ser därmed att graden av 

oberoende spelar roll i huruvida revisorn väljer att anmäla eller inte, detta har sin grund i både 

agentteorin samt i det två av tre respondenter beskrivit. 
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Skulle en rotationsregel införas skulle det beroende som visat sig existera troligtvis minska. 

Anledningen är att man inte på samma sätt hinner knyta an till en klient och revisorns möjlighet 

att nyttomaximera minskar i och med att uppdragen har en tidsbegränsning. Som tidigare nämnt 

ser vi att ett ökat beroende påverkar revisorns vilja att anmäla, vilket då rotationsregeln skulle 

påverka. Vidare har en diskussion förts om rotationsregel kanske inte är det bästa alternativet 

för att minska beroendet då de kostnader som den medför blir alltför omfattande. Nyttan av 

ökade anmälningar får ställas mot de kostnader som skulle uppkomma. Då alla tre respondenter 

var negativa till ett införande av rotationsregel så ser vi att det kanske inte är den bästa lösningen 

för att minska beroendet och därmed öka anmälningarna. 

I och med studiens resultat har sambandet mellan studiens huvudvariabler ändrats. Detta då 

rotationsplikten, som nämnts, skulle innebära en förbättring av oberoendet som i sin tur 

påverkar anmälningsplikten. Ett införande av en rotationsregel påverkar ensamt inte 

anmälningsplikten utan att anmälningarna ökar beror på en ökning av oberoendet.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att oberoendet skulle varit starkare om det i Sverige funnits en 

rotationsregel för onoterade bolag. Det finns en brist i korrelation mellan hur anmälningsplikten 

hanteras i praktiken och hur den enligt lag skall hanteras. Slutligen ser vi att graden av 

oberoende är starkt kopplat till huruvida revisorn väljer att anmäla ekonomisk brottslighet. 

 

Anmälningsplikten

Oberoendet Rotationsplikten

Figur 6.1 Studiens resultats påverkan på 
huvudvariablerna (egen bearbetning) 
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6.2 Begränsningar  
I analysmodellen som nämnts beskrivs de hot mot oberoendet som är identifierade. De hot 

studien fokuserat på är valda utifrån respondenternas erfarenheter under intervjuerna. De 

kvarvarande ges ej möjlighet att diskuteras vidare då respondenterna saknade erfarenhet av dem 

samt att studiens tidsbegränsning ej heller ger utrymme eller möjlighet att vidare utforska dessa. 

För att få en helhet över problematiken med oberoende så har vi dock valt att presentera alla 

hot.  

I och med att ett begränsat antal respondenter medverkat så kan det finnas en svårighet i att 

generalisera resultatet. De svar som erhållits är även i vissa fall delade vilket också kan påverka 

att det inte går att göra en pålitlig jämförelse mellan respondenternas åsikter, detta kan bero på 

olika omständigheter som storlek på byrå med flera. Vi ser dock att resultatet kan ge en 

indikation på att en brist i oberoendet kan påverka anmälningsplikten negativt. 

 
6.3 Förslag till vidare forskning 
Ett förslag till vidare forskning kan vara att se om det finns något alternativ till att säkerställa 

oberoendet utan att införa en rotationsregel. Det kan även finnas intresse i att studera huruvida 

en utveckling av analysmodellen bör genomföras samt om den skall granskas av tredje part.  
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 B:1 

Bilaga 1 – Intervjuguide Ekobrottsmyndigheten 
 

Detta kommer vi säga först innan intervjun börjar.  

Materialet kommer endast användas för studien och inget kommer spridas vidare till andra parter. Du 
har rätt att vara anonym i uppsatsen om du vill. Det kommer endast vara vi två som lyssnar av 
inspelningen. Uppsatsen kommer att publiceras på portalen ”diva”.  

Inledande frågor 

- Kan du presentera dig? (om personen väljer att inte vara anonym) 
o Namn, ålder osv.  

- Hur länge har du jobbat på Ekobrottsmyndigheten? 
- Vad innefattar dina arbetsuppgifter? 

o Position?  
- Vad jobbade du med innan du började på EBM?  

Viktigaste frågorna att hinna med: 

- Vad skulle du säga att anmälningsplikten innefattar? 
- Hur beskriver EBM anmälningsplikten? 

o Vad tycket du om den uppfattningen? Är det något som saknas och borde tas 
med eller något som kanske borde tas bort? 

- Har du märkt någon skillnad sen de införde anmälningsplikt i antalet anmälda brott?  
o Menar du att de ökat/minskat tack vare/på grund av anmälningsplikten eller 

generellt?  

Vi skulle nu vilja byta tema och fundera lite mer på kravet om att en revisor skall vara 
oberoende… 

- Tror du att revisorer generellt sätt har ett oberoende till sina kunder? 
o Om du bortser från hur det skall fungera i teorin och istället funderar på hur det 

fungerar i praktiken… 
- Hur ser du på regleringen gällande rotationsplikten idag? 
- Tycker du att det borde finnas en rotationsregel av revisorer i onoterade företag? 

o Tror du att det behövs mer i ett noterat bolag? 
o Tror du att oberoendet skulle förändras om rotationsregel införskaffades även 

för onoterade företag? 

Om vi väver samman oberoendet och anmälningsplikten… 

- Tror du då att en brist i oberoendet kan påverka revisorns vilja att anmäla vid 
misstanke om brott? 

o Varför?  
o Hur skall man agera för att motverka detta? 
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Om tid finns 

- Finns det kryphål för revisorn om denne är beroende och att ändå fortsätta jobba med 
företaget? 

- Vad innefattar ett beroende? 
o Vilka faktorer påverkar beroendet? 

- Har du märkt någon skillnad sedan avskaffandet av revisionsplikten för mindre 
företag? 

- Av alla anmälda brott som innefattas av revisorns anmälningsplikt, hur många 
anmälningar kommer från revisorer? Finns det statistik på det? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide Revisor 
 

Detta kommer vi säga först innan intervjun börjar.  

Materialet kommer endast användas för studien och inget kommer spridas vidare till andra parter. Du 
har rätt att vara anonym i uppsatsen om du vill. Det kommer endast vara vi två som lyssnar av 
inspelningen. Uppsatsen kommer att publiceras på portalen ”diva”. 

Inledande frågor 

- Kan du presentera dig? (om personen väljer att inte vara anonym) 
o Namn, ålder osv.  

- Hur länge har du jobbat som revisor? 
- Vad innefattar dina arbetsuppgifter? 

o Vilken är din position? 
- Har du jobbat med revision hela tiden eller med något annat innan? 

Viktigaste frågorna att hinna med: 

- Har du märkt någon skillnad sen de införde anmälningsplikt i hur det dagliga arbetet 
utförs? (Förutsatt att personen jobbat sedan innan 1999) 

- Har ni några riktlinjer som ni jobbar utifrån för att se ekonomisk brottslighet? 
o Informerar ni nya kunder om anmälningsplikten? 

- Hur ser du på anmälningsplikten? Anser du att det är revisorns jobb att hitta 
ekonomisk brottslighet?  

o Hur skulle du beskriva anmälningsplikten? 

Vi skulle nu vilja byta tema och fundera lite mer på kravet om att en revisor skall vara 
oberoende… 

- Tror du att revisorer generellt sätt har ett oberoende till sina kunder? 
o Om du bortser från hur det skall fungera i teorin och istället funderar på hur det 

fungerar i praktiken… 
- Hur ser du på regleringen gällande rotationsplikten idag? 
- Tycker du att det borde finnas en rotationsregel av revisorer i onoterade företag? 

o Tror du att det behövs mer i ett noterat bolag? 
o Tror du att oberoendet skulle förändras om rotationsregel införskaffades även 

för onoterade företag? 

Om vi väver samman oberoendet och anmälningsplikten… 

- Tror du att en brist i oberoendet kan påverka revisorns vilja att anmäla vid misstanke 
om brott?  

o Varför?  
o Hur skall man agera för att motverka detta? 
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Om tid finns 

- Vad innefattar ett beroende? 
o Vilka faktorer påverkar beroendet? 

- Tror du att den ekonomiska brottligheten förändrats sedan revisorsplikten 
avskaffades? 
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Bilaga 3 – Analysmodellen 
Exempel på utformning av dokumentationsblankett 

Bilaga 3 – Källa (FAR, 2011) 

 


