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Sammanfattning  
Enligt en lag från 1999 är revisorn skyldig att anmäla till åklagare om han i sin granskning 
upptäcker ekobrott som begåtts av VD eller styrelse. Den lagstiftade anmälningsplikten sätter 
tystnadsplikten ur spel, som annars förhindrar revisorn att delge utomstående personer 
information om bolaget. Syftet med denna uppsats är att förklara vilka skäl som kan finnas för 
att revisorer underlåter att anmäla ekobrott. Vi har valt att studera problematiken ur revisorns 
perspektiv. Vi har utfört en kvalitativ undersökning som baseras på fyra intervjuer med fyra 
olika revisorer.  
 
Kapitel tre består av de lagar och rekommendationer som berör revisorns yrkesroll, en 
beskrivning av ämnet ekobrott samt presenteras en del fakta från BRÅ och EBM. Kapitel fyra 
består av teoretiska beskrivningar av ämnet etik och moral. 
 
För att uppfylla vårt syfte har vi genomfört fyra stycken intervjuer där vi sökt svar på ett antal 
frågor som berör anmälningsplikten och eventuella konflikter som kan uppstå i olika 
situationer. Den empiri vi samlade in gav oss ett bra underlag för att kunna analysera kring 
våra frågor och vårt syfte. I analysen gör vi jämförelser mellan den av oss presenterade teorin 
och den för vårt syfte insamlade empirin. Vi diskuterar kring de faktorer som kan få en revisor 
att göra valet att underlåta en anmälan. En av dessa är hur etik och moral påverkar revisorn i 
dennes beslutsfattning, om en anmälan ska göras eller inte. 
 
I slutsatsen har vi kommit fram till att revisorns uppgift som en oberoende granskare påverkas 
av att denne även agerar rådgivare. Detta har dels framkommit via uppgifter om att 
rådgivningen får en allt större betydelse för revisionsbyråerna. En annan faktor till 
underlåtelsen är revisorers bristande juridiska kunskaper. När revisorn känner sig osäker på 
hur han ska bedöma situationen, har vi fått indikationer på att han hellre friar än fäller. 
Ytterligare en annan faktor som påverkar revisorns oberoende är den lojalitet som finns till 
klienten. Sammanfattningsvis kan vi säga att revisorer verkar ha positiv inställning till 
anmälningsplikten, och många anser att den fyller sitt syfte. Tyvärr verkar dock inte lika 
många revisorer tillämpa den i praktiken 
.
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
De senaste åren har en rad större företagsskandaler uppdagats i Sverige och USA. Dessa har 
fått stort utrymme i media. Vi tänker främst på Enron och Worldcom i USA samt Skandia i 
Sverige. I dessa tre skandaler har det förekommit grov ekonomisk brottslighet. I Enron och 
Worldcom handlade det om att några av de ledande inom respektive företag fuskade med 
räkenskaperna på olika sätt och ”blåste upp” vinsterna i bolaget. Huruvida detta skett i samråd 
med företagens revisorer eller inte råder det delade meningar om, men det har funnits många 
misstankar kring tvivelaktiga handlingar av de inblandade revisorerna. Enron gick i konkurs 
vilket ledde bland annat till att 30 000 anställda drabbades, de miste sina jobb och/eller sina 
pensionsbesparingar1. Samma öde mötte Worldcom där redovisningsfusket uppgick till 
astronomiska 11 miljarder dollar (cirka 80 miljarder kronor).2 I Skandia var det VD:n och 
finanschefen som lät Skandia betala deras privata lägenhetsrenoveringar (trolöshet mot 
huvudman) samt ändrade villkoren för ett bonusavtal som omfattade flera av de stora cheferna 
inom koncernen. Skandia-affären misstänks ha kostat aktieägarna mångmiljardbelopp.3 
 
Från andra världskriget och framåt har den ekonomiska brottsligheten ökat stadigt. Under 
1970-talet beslutade de svenska politikerna om en kriminalpolitisk satsning för bekämpning 
av ekonomisk och organiserad brottslighet. Detta var en gemensam satsning tillsammans med 
flera andra europeiska länder. Satsningen skedde genom ökade resurser till myndigheter som 
arbetade med förebyggande åtgärder och brottsutredande verksamhet. Vidare skedde också en 
rad förändringar inom lagstiftningen, såsom skärpta straff och nykriminaliseringar.4 Från 
slutet av 1980-talet märkte den svenska staten trots alla förändringar ändå av en markant 
ökning av den ekonomiska brottsligheten och det krävdes nya åtgärder5. Därför bildades i 
mitten av 1990-talet EBM6 samt startades en rad andra samarbeten för att förebygga, 
förhindra och upptäcka ekonomisk brottslighet.7 
 
Den ekonomiska brottsligheten kostar samhället enorma summor pengar varje år. 
Undersökningar visar på att den ekonomiska brottsligheten i Sverige omsätter ungefär 100 
miljarder kronor om året. 8 Dessa enorma summor har fått den svenska staten att vilja satsa 
ännu mer på att upptäcka och förebygga ekonomisk brottslighet. EBM anser själva att deras 
verksamhet ligger för långt från den verklighet där brotten begås och att detta i stor 
utsträckning påverkar deras arbete att kunna förebygga, förhindra och upptäcka brott. Detta 
ledde 1999 bland annat till en utökning av revisorernas skyldighet att anmäla eventuella brott 
som uppkommer vid revisionsarbetet. 9 
 
Denna anmälningsplikt behandlas i en C-uppsats som tre studenter från Örebro universitet 
skrivit. Deras slutsatser var att ett antal revisorer skulle handla på olika sätt trots att 
situationen för alla var den samma. Situationen gällde revisorns anmälningsplikt när 

                                                
1 Största finansskandalen upp i rätten (www.svt.se) 
2 Den transparanta Enronkapitalismen (www.analyskritik.press.se) 
3 www.aftonbladet.se (sökord: skandia) 
4 www.ne.se (sökord: ekonomisk brottslighet) 
5 http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/Page____721.aspx 
6 Se begreppslista 
7 http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/Page____23.aspx 
8 http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/Page____708.aspx 
9 http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/Page____344.aspx 
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företagsledaren gjort sig skyldig till ekonomisk brottslighet.10 Vi finner det väldigt intressant 
att olika revisorer väljer att behandla samma situation på olika sätt. Vi tycker att det borde 
framgå av lagen hur revisorn ska handla i en viss situation. Det kanske är så att det framgår av 
lagen men att revisorerna har bristande juridiska kunskaper. En annan aspekt av det hela kan 
vara att om revisorn anmäler sina klienter för misstanke om ekobrott så kommer revisorn att 
förlora denne som kund. För den enskilde revisorn borde samhällsansvaret väga tyngst och 
anmäla misstanke om ekobrott i stället för att göra allt för att bibehålla kunderna och 
därigenom sitt jobb. 
 
Under hösten 2005 gjorde vi en studie om kundrelationer inom marknadsföring på en stor 
revisionsbyrå i Örebro. Resultatet av denna studie var att långsiktiga relationer, förtroende 
och god service var viktiga faktorer för att göra kunderna nöjda. I Sverige finns idag flera 
stora aktörer inom revisionsbranschen och konkurrensen är hård. Vi fann att faktorer som 
ökar den egna revisionsbyråns konkurrensfördelar är att göra kunderna nöjda så att de stannar 
kvar som kund hos företaget.11 

1.2 Problemformulering 
Att ekobrott är ett stort problem för samhället och alla dess aktörer är ett känt faktum. 
Däremot råder det stora tvivel om hur det svenska samhället skall kunna komma till rätta med 
denna omfattande mångmiljardindustri. Den svenska EBM har i samarbete med FAR12 och 
SRS13 tagit fram en handlingsplan för hur revisorer skall handla när denne misstänker 
ekonomisk brottslighet. Denna handlingsplan är tänkt som en modell för hur revisorer kan 
upptäcka ekobrott hos klienterna och vad revisorn skall göra i olika situationer.14 Eftersom 
EBM är ett kontrollorgan upptäcker de brott på de områden de själva väljer att granska. Detta 
medför att revisorerna är en mycket viktig tillgång vad gäller förebyggande och upptäckt av 
ekobrott då de arbetar närmare de verksamheter där de potentiella oegentligheterna 
förekommer. Detta i kombination med den anmälningsplikt som föreligger för revisorerna.15 
 
Fram till och med maj 2005 gjordes det enligt EBM 108 anmälningar av revisorer till EBM 
om brottsmisstanke, jämfört med 56 under samma period 2004 och 41 totalt under hela 
2003.16 Många revisorer verkar föredra andra utvägar än att anmäla, till exempel påvisar 
revisorn felen och låter klienterna rätta till dessa istället. Enligt en rapport från BRÅ17 är 34 
procent av landets revisorer negativt inställda till lagen om att anmäla misstankar om ekobrott 
gentemot sina klienter och endast sex procent av 700 tillfrågade revisorer har anmält 
misstanke om brott.18 
 
Enligt en rapport från BRÅ finns det avvikelser mellan lagens mening och revisorns 
uppfattning om anmälningsplikten då det påvisades att revisorn i stor utsträckning inte är 
villig att anmäla sina klienter.19 Eftersom kunden betalar dyra pengar för att nyttja 
revisionsbyråns tjänster så känner kanske revisorn en obehagskänsla om han å ena sidan får 

                                                
10Andersell, M., m. fl., Ekonomisk brottslighet – Hur kan den bekämpas? 
11 Vi själva HT-05, PM i marknadsföring - Skapa, utveckla och bibehålla kundrelationer 
12 Se begreppslista 
13 Se begreppslista 
14 EBM, Revisorers åtgärder vid misstanke om brott, rapport 2004:3 
15 Larsson, B. BRÅ 2004:4 – Revisorernas anmälningsskyldighet, s. 11 ff 
16 http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/News____1515.aspx 
17 Se begreppslista 
18 Larsson, B. a.a., s. 18 f 
19 Ibid., s. 21 



   

   
 
  3 
 

sin lön (indirekt) betald av kunden men att han å andra sidan kanske måste anmäla kunden 
och få denne fälld för ekobrott. Den konflikt vi ser är hur pass kritisk revisorn vågar vara vid 
granskningen och hur stor roll det spelar att företaget är uppdragsgivare åt revisorn. 
 
För att studera vad det är som styr en revisors agerande i situationer som gäller den kritiska 
granskningen av klienternas eventuella brottsliga förehavanden har vi valt att intervjua fyra 
revisorer från de största revisionsbyråerna i Sverige. Vi hoppas därigenom få insikt i hur 
revisorernas etik och moral påverkar deras handlande, hur deras tankegångar ser ut och vad de 
väger in i bedömningen om en anmälan är nödvändig eller inte. 

1.3 Frågeställning 
Denna problemdiskussion leder oss in på våra frågeställningar.  
 
I en rapport från BRÅ visas tendenser på att en betydande del av landets revisorer undviker att 
göra en brottsanmälan vid misstanke om ekobrott20. Vilka faktorer kan ligga till grund för att 
revisorn underlåter att göra en anmälan om brottsmisstanke trots att lagen föreskriver det? 
 
Är det så viktigt för revisionsbyrån att tillfredställa kunden att det förhindrar revisorn att 
fullfölja sin anmälningsplikt? 
 
Vad är det som får revisorn att agera som han gör, när en anmälan om ekobrott blir aktuell, 
och vilken roll spelar revisorns etik och moral? 

1.4 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att beskriva vilka skyldigheter revisorer har enligt lagen, samt att 
ge läsaren en förståelse för den konflikt som finns mellan anmälningsplikten och revisorns 
övriga yrkesplikter. Vidare ämnar vi även att finna möjliga förklaringar till varför revisorer 
verkar ha en tendens att underlåta att anmäla misstankar om ekobrott21. 

1.5 Avgränsning 
Vi kommer att avgränsa oss till att enbart intervjua ett fåtal (fyra stycken) revisorer. 
Anledningen till det är vårt behov av en djupare förståelse som vi enbart kan uppnå med en 
ingående intervju. Det faktum att vi har begränsat med tid och ekonomiska resurser för 
studien tillåter inte heller ett stort antal ingående intervjuer. Det hade givetvis varit intressant 
att studera om åsikterna hos revisorer skiljer sig åt beroende på geografisk placering men att 
ta reda på det är inte heller vårt syfte. Vi har därför geografiskt avgränsat oss till Örebro. 
 
Enligt en rapport från BRÅ antyddes ett samband mellan att ha många klienter och att vara 
negativt inställd till anmälningsplikten22. Vi har därför valt att intervjua revisorer från de 
större byråerna då vi antar att de har fler klienter. Vi hoppas genom detta öka våra chanser att 
få träffa revisorer som kan sätta sig in i situationen varför revisorn avstår från att 
brottsanmäla. 

                                                
20 Larsson, B., a.a., s. 18 ff 
21 Ibid 
22 Ibid., s. 45 ff 
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2 Metod 

2.1 Synsätt på forskningen 
Enligt Saunders är positivismen och hermeneutiken (som även benämns som anti-
positivismen) de två vanligaste synsätten på forskning. Positivismen är ett synsätt som utgår 
från naturvetenskapen där det finns en verklighet som ser ut på ett visst sätt och att detta kan 
bevisas av forskaren. Hermeneutiken däremot anser att uppfattningen om verkligheten ligger i 
betraktarens öga och är mer relativ.23 
 
Vår studie har ett synsätt som är hermeneutiskt, vilket ofta sammankopplas med samhälls- 
och beteendevetenskapen. Inom dessa vetenskapsområden söker forskaren inte efter 
sanningar, utan det centrala begreppet är förståelse. Vi försöker finna förklaringar till varför 
revisorer agerar som de gör i sin yrkesroll. Vi avser också att skapa en förståelse för de etiska 
och moraliska aspekter som påverkar revisorn i dennes arbete. Detta ligger i linje med 
hermeneutiken eftersom det, enligt en hermeneutiker, inte finns en sanning om verkligheten. 
Därför lägger inte forskaren sitt krut på att bevisa något utan istället på att tolka olika 
förhållanden för att därigenom erhålla en djupare förståelse.24 
 
Inom hermeneutiken utgås det ifrån att forskaren har en förförståelse om en viss rådande 
situation. Enligt hermeneutikerna har vi människor alltid någon form av åsikt eller kunskap 
som gör att vi alla ser verkligheten på vårt eget sätt. De iakttagelser som sedan görs bidrar till 
att ens förförståelse förändras och en ”ny” verklighet ses. Den nya förförståelsen skapar nya 
frågor och idéer som testas och som kommer att omforma förförståelsen återigen, 
verkligheten förändras. Vi hade innan vi började studera detta område inga kunskaper om en 
revisors anmälningsplikt. När vi läste fakta och studier på området lärde vi oss saker och vår 
förförståelse ändrades. Den förändrade förförståelsen gjorde att vi kunde gå vidare i vår studie 
och söka ny kunskap som återigen medförde att vår förförståelse förändrades, vår verklighet 
förändrades.25 
 
Inom hermeneutiken försöker forskaren att finna förklaringar på varför verkligheten ser ut 
som den gör, vilket görs genom kvalitativa studier. 26 I vår uppsats har vi genomfört fyra 
stycken intervjuer av kvalitativ karaktär. Att vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer 
beror på att syftet med vår studie inte är att kunna dra statistiskt säkerställda slutsatser av 
insamlat material utan att uppnå en förståelse. 
 
Hade vi istället byggt vår studie på experiment och statistik för att på så sätt finna säker (av 
ordet positiv) kunskap i tron att det finns en sann verklighet hade vi intagit ett positivistiskt 
synsätt. En positivist hade försökt att bevisa denna sanning genom kvantitativa studier. Enligt 
positivismen används två metoder för att nå fram till kunskap, det vi uppfattar med våra 
sinnen och de logiska antaganden människan är kapabel till. Därigenom finns det två olika 
typer av sanningar enligt positivismen. Den empiriska sanning som vi uppfattar med våra 
sinnen samt den logiska sanningen som vi uppfattar genom vårt intellekt. Dessa olika 
sanningar skiljer sig åt på en viktig punkt, en empirisk sanning är inte 100 procent pålitlig 
medan den logiska sanningen är det. En empirisk sanning som bygger på en sinnesupplevelse 

                                                
23 Saunders, M. m. fl., Research methods for business students, s. 83 ff 
24 Eriksson, L. T. - Wiedersheim-Paul, F., Att utreda, forska och rapportera, s. 220 ff 
25 Ibid., s. 220 ff 
26 Ibid., s. 220 ff 
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behöver inte vara sann då sinnena kan svika en (till exempel hallucinera) medan en logisk 
sanning som till exempel matematiska regler alltid är sann.27 

2.2 Ansats 
Beroende på hur forskaren avser att producera den kunskap som eftersträvas med studien kan 
olika förhållningssätt intas i undersökningen. Saunders talar om två huvudansatser, induktiv, 
då forskaren utvecklar egna teorier utifrån empirin samt deduktiv, då utgångspunkten är från 
befintlig teori och det görs antaganden som testas på empirin. Ibland tillfredsställs forskaren 
inte av något av de två ovan nämnda utan arbetar växlande mellan teori och empiri, alltså en 
kombination av deduktiv och induktiv. Forskaren tillämpar då en abduktiv ansats.28 
 
Vi har angripit vårt problem omväxlande ifrån befintlig teori och kunskap, och från empiriska 
fakta, vilket enligt Saunders kan liknas vid ett abduktivt angreppssätt. Vi har försökt finna 
förklaringar till varför revisorer underlåter att anmäla brottsmisstanke. Under arbetets gång 
har vi försökt hitta mönster, och genom det skapa en ny förståelse som medför en utökning 
och förbättring av teorin, och en utveckling av empirin.29 
 
Någon rent induktiv ansats blir inte relevant då vårt problemområde inte utgår ifrån 
outforskad mark och att vi inte arbetar förutsättningslöst vid insamlandet av empirin. Vi 
skulle i sådant fall utgå ifrån ett antal observationer och söka samband i insamlad data och 
utifrån detta göra generaliseringar som vi utvecklar till teori.30 

 
Vi skulle kunna ha tillämpat en rent deduktiv ansats genom att utgå från befintlig teori och 
göra antaganden för att skapa en hypotes som vi i studien kunde ha testat på empirin. Vi 
skulle sedan genom ett logiskt resonemang försökt dra slutsatser utifrån den uppställda 
hypotesen och den insamlade empirin.31 

2.3 Forskningsstrategi 
Med forskningsstrategi avses vilken typ av studie forskaren avser att göra. Valet av strategi 
beror på vad forskaren vill undersöka och av hur data i studien samlas in och analyseras. De 
vanligaste strategierna är fallstudier och surveyundersökning. En av skillnaderna mellan dessa 
strategier är hur insamlad data analyseras. Genomförs en fallstudie samlas data in och 
analysen görs verbalt medan forskaren vid surveyundersökningar samlar in data och sedan 
analyserar den med hjälp av siffror, diagram, tabeller med mera.32 
 
I denna uppsats kommer vår strategi vara att utföra en fallstudie genom att studera ett fåtal 
revisorer på djupet. Detta för att vårt syfte kräver det då vi söker en förståelse för hur en 
revisor kan tänka och resonera men även varför hon/han gör det. Enligt Lars Torsten Eriksson 
och Finn Wiedersheim-Paul erhåller forskaren genom en fallstudie kunskap som används för 
att skapa en förståelse för ett visst fenomen eller för att skapa nytt språk. Genom att använda 
oss av en fallstudie hoppas vi uppnå den djupa kunskap som vi är i behov av för att kunna 
förstå våra respondenters tankegångar. Fallstudier är vanligast inom samhällsvetenskapen och 
de görs när forskaren vill studera enstaka eller ett fåtal fall men en mängd olika variabler. Den 
kunskap vi erhåller kommer förhoppningsvis att ge oss en förståelse för de problemfrågor vi 

                                                
27 Eriksson, L. T. - Wiedersheim-Paul, F., a.a., 221 ff 
28 Saunders, M. m. fl., s. 85 ff 
29 Ibid., s. 85 ff 
30 Ibid., s. 85 ff 
31 Ibid., s. 85 ff 
32 Ibid., s. 85 ff 
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ställt i inledningen av uppsatsen, men vi kommer inte att kunna göra några generaliseringar 
utifrån de svar vi erhåller. Detta på grund av den begränsade storleken på urvalsgruppen.33 
 
För att kunna gör en generalisering skulle vi i stället ha valt att göra en surveyundersökning 
för en större population och endast intresserat oss för ett fåtal variabler. På detta sätt kunde vi 
ha samlat in en stor mängd data och sammanställt den med hjälp av siffror, diagram med 
mera. Utifrån dessa siffror hade vi sedan haft möjligheten att göra olika generaliseringar.34 
 

2.4 Undersökningens inriktning 
En undersöknings inriktning utgörs av de sätt på vilka forskaren väljer att angripa det 
problemområde den valt att undersöka. Enligt Saunders är det vanligt att en undersökning kan 
ha flera inriktningar. Två av de vanligaste inriktningarna är deskriptiv och explorativ. 
Deskriptiv (beskrivande) inriktning används för att besvara frågan hur, vid områden där det 
redan finns befintlig teori som används för att beskriva de problem forskaren valt att studera.35 
I vår studie har vi undersökt vilka lagar och regler som revisorer är skyldiga att följa. Vårt 
syfte har varit att förklara hur dessa ser ut. Den infallsvinkel vi här har använt, att beskriva hur 
lagar och regler ser ut, ger oss en deskriptiv inriktning eftersom vi avser att besvara frågan 
hur. 
 
Explorativ inriktning kan översättas till utforskande och den används när 
förhandskunskaperna och befintlig teori på området är begränsad. Inriktningen används ofta 
vid pilotstudier och förundersökningar.36 En del av syftet med vår studie är att finna 
förklaringar till varför revisorer i vissa fall underlåter att anmäla ekobrott. Som utgångspunkt 
för dessa förklaringar har vi utgått ifrån etik och moral, vilket ingen annan verkar ha gjort 
tidigare. Vår tydliga koppling till etik och moral samt att vi vill finna förklaringar som, enligt 
vår vetskap, inte finns redovisade, ger oss en explorativ inriktning. 

2.5 Data 
Under arbetet med att skriva uppsats är datainsamling en viktig process. Nästan oavsett vilka 
frågeställningar forskaren utgår ifrån så finns det redan data inom det specifika 
forskningsområdet. Data kan uttryckas kvalitativt eller kvantitativt och det görs en skillnad 
mellan primär- och sekundärdata.37 

2.5.1 Kvalitativa/kvantitativa data 
Kvalitativ data insamlas, tolkas och analyseras utifrån texter och muntliga utlåtanden. Det är 
inte möjligt att på ett meningsfullt sätt uttrycka insamlad data i sifferform.38 I den här 
uppsatsen skall vi med vårt hermeneutiska synsätt finna förklaringar till revisorns agerande i 
vissa situationer. För att finna dessa förklaringar krävs en djup empirisk kunskap och 
förståelse. En sådan kunskap inhämtas och tolkas på bästa sätt genom att göra en kvalitativ 
studie för att på ett meningsfullt sätt i analys och slutsats kunna svara på vårt syfte att finna 
förklaringar och skapa en förståelse. 
 

                                                
33 Eriksson, L. T. - Wiedersheim-Paul, F., a.a., 102 ff 
34 Saunders, M. m. fl., a.a., 190 ff 
35 Ibid., s. 97 
36 Ibid., s. 96 f 
37 Ibid., s. 188 ff, 245 ff, 327 ff, 377 ff 
38 Ibid., s. 378 ff 
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Kvantitativa studier används till exempel vid omfattande surveyundersökningar som sedan 
presenteras och analyseras med hjälp av diagram och statistiska metoder. En kvantitativ 
undersökning är ej lämplig att använda eftersom vi vill tolka individers beteende och 
värderingar, då är inte detta rätt metod. 

2.5.2 Primär-/sekundärdata och övriga källor 
Primärdata är data som samlas in av forskaren själv för undersökningens specifika syfte. 
Forskaren får då de data som är relevant för den egna studien. Detta kan exempelvis ske 
genom intervjuer, deltagande observationer och enkäter. Vår studie kommer att baseras på 
primärdata i form av intervjuer med fyra stycken revisorer. Eftersom de primärdata vi samlar 
in görs utifrån vårt problemområde och de frågor vi har ställt oss, är de relevanta för vår 
studie. Nackdelen med primärdata är att insamlingsprocessen kan ta lång tid och att det ibland 
kan vara problem med tillgängligheten. Våra insamlade primärdata presenteras i 
empiriavsnittet. 39 
 
Sekundärdata är sådana data som insamlats av någon annan för ett annat syfte men ändå kan 
vara relevant i den egna studien, till exempel rapporter från BRÅ och andra studier. 
Sekundärdata utgör ofta en viktig källa för att delvis kunna besvara de forskningsfrågor som 
forskaren valt att studera. En fördel med insamlandet av sekundärdata jämfört med primärdata 
är att det är mindre tidskrävande, mer lättillgänglig och kan göras från skrivbordet.40 För vår 
studie har vi som bakgrundsmaterial använt oss av sekundärdata i form av ett antal olika 
rapporter från BRÅ och EBM samt studier om ämnena ekobrott och revisorns 
anmälningsplikt. Vidare har vi även använt oss av övriga källor såsom litteratur och artiklar 
som förutom de ämnen som använd sekundärdata berör även behandlar ämnena etik och 
moral. Bakgrundsmaterialet har vi använt för att kunna problematisera kring ämnet för att ge 
läsaren en förståelse om varför ämnet kan vara intressant att studera och inte minst för att 
komma fram till vårt syfte. 

2.6 Intervju 
När primärdata ska samlas in genom intervju kan forskaren enligt Saunders använda sig av ett 
antal olika typer av intervjuer. De tre är strukturerad, semistrukturerad och djupintervju 
(ostrukturerad). Strukturerad intervju är av typen frågeformulär och respondenten får svara på 
angivna frågor i en förutbestämd ordning. Semistrukturerad innebär att frågorna är förberedda 
och att det finns en önskad struktur men ordningsföljden är beroende av hur intervjun 
utvecklas. Detta för att erhålla fylligare svar från respondenten. Djupintervju är liksom 
semistrukturerad av det kvalitativa slaget och är den intervjuform som går djupast. Den har 
mer formen av en diskussion än att styras av ett frågeformulär.41 För att få så mycket 
information som möjligt för att vi ska kunna uppfylla vårt syfte anser vi att semistrukturerade 
intervjuer är det som är mest lämpligt. Detta val gjorde vi eftersom syftet med vår studie är att 
skapa en förståelse och söka förklaringar. Vi är därför i behov av svar från respondenterna 
som beskriver och förklarar, vi anser därför att korthuggna svar inte skulle ge oss den 
information vi behöver. Anledningen till att vi inte väljer att genomföra djupintervjuer är att 
vi vill ha kontroll över intervjuerna. Detta för att intervjuerna inte ska skena iväg och komma 
in på sidospår som inte är relevanta för vårt syfte. 
 

                                                
39 Saunders, M. m. fl., a.a., s. 188 ff 
40 Ibid., s. 188 ff 
41 Ibid., s. 246 ff 
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Intervjuer kan dokumenteras på olika sätt. Det kan göras genom att vid intervjutillfället skriva 
ner respondentens svar eller spela in intervjun på band. Bandinspelning ger större möjlighet 
att lyssna och ställa följdfrågor. Däremot kan det verka hämmande för respondenten och det 
är tidskrävande att skriva ner intervjun. Att anteckna under intervjun verkar mindre 
hämmande för respondenten, det är dock lätt hänt att något väsentligt missas då det är svårt att 
skriva och lyssna samtidigt.42 Vi dokumenterade intervjun med bandspelare då vi inte ville 
riskera att missa något viktigt i vår iver att anteckna. Det faktum att bandspelaren kan verka 
hämmande för respondenten är vi medvetna om, men risken att gå miste om relevant data 
väger tyngre för oss. Eftersom vi inte antecknade under intervjuerna kunde vi lättare 
koncentrera oss på vad respondenterna sa och därigenom på ett bättre sätt vara beredda på att 
ställa följdfrågor. Inför våra intervjuer hade vi förberett oss genom att vara pålästa, både om 
revisorsyrket och teori kring ekobrott, etik och moral. Vi kunde genom detta på ett lättare sätt 
avgöra om de svar vi fick var relevanta och användbara eller om vi var i behov av följdfrågor.  
 
Vi tänkte först genomföra intervjuer med revisorer på både större och mindre byråer och 
därefter jämföra svaren mellan revisorerna och försöka se eventuella samband eller skillnader. 
Men då de mindre byråerna inte hade möjlighet att ta emot oss på intervju (på grund av tung 
arbetsbelastning) så fick vi tänka om och enbart intervjua revisorer på större byråer. Vi 
intervjuade Torbjörn Arvidson från KPMG, Kent Johansson och Ulrika Jantzén-Kumlin från 
ÖPWC43 samt Anders Pålhed från Ernst & Young. Vi tog kontakt med revisorerna genom att 
ringa till byråerna och presentera vårt syfte och önskemål om att få komma och intervjua en 
revisor. När vi bestämt träff med revisorerna mejlade vi i samtliga fall över den intervjuguide 
som skulle ligga till grund för intervjun så att personen i fråga gavs möjlighet att förbereda 
sig. Platsen för intervjuerna var de olika revisorernas arbetsplatser i Örebro.  

2.7 Reliabilitet/Validitet 
För att förvissa sig om undersökningens kvalitet är det viktigt att informationen är tillförlitlig, 
därför bör reliabilitet och validitet säkerställas genom hela studien. Reliabilitet kan ses som 
hur trovärdig information och fakta är. Om andra skulle göra om undersökningen, skulle de då 
komma fram till samma resultat? Skulle liknande observationer göras av andra observatörer? 
De sökord vi har använt oss av för att hitta information i biblioteket är: revisor, ekobrott, 
anmälningsplikt, etik och moral. Vi har även använt oss av ovan nämnda sökord på de 
hemsidor som vi har använt oss av i studien. Dessutom har vi sökt på olika skandaler, till 
exempel Enron och Skandia. Till intervjuerna försökte vi att vara pålästa på området och 
ställa våra frågor på ett objektivt sätt för att i möjligaste mån undvika intervjuareffekter. Med 
intervjuareffekter avser Saunders att intervjuaren kan påverka respondentens svar på ett antal 
olika sätt. Detta kan ske genom att intervjuaren inte är förberedd, intervjuarens 
objektivitet/subjektivitet, intervjuarens förmåga att vara en god lyssnare med mera.44 När vi 
hade sammanställt intervjumaterialet mejlade vi dessa till respektive respondent och bad dem 
inkomma med invändningar mot eventuella missuppfattningar. 
 
En annan faktor som enligt Saunders påverkar reliabiliteten är respondenteffekten som 
uppstår när respondentens egen inställning påverkar svaren. Faktorer som påverkar detta kan 
till exempel vara att respondenten vill måla upp en för positiv bild av sig själv eller sitt 
företag, eller att frågorna berör ett känsligt område där det tar emot att berätta hur det 
verkligen ligger till. Vår uppsats berör ett känsligt område där respondenten kan vilja måla 

                                                
42 Nyberg, R., Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar, s. 106 
43 Se begreppslista 
44 Saunders, M. m. fl., a.a., s. 101 ff 
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upp en för positiv bild av sig själv eller sin byrå. Det resulterar i att vi för att undvika 
respondenteffekten var tvungna att inte ställa raka frågor utan låta revisorerna själva berätta 
och argumentera. Vår förhoppning är att på detta sätt få fram svar som inte är hämmade och 
missvisande.45 
 
Validitet betyder att studien mäter det som syftet verkligen avser att mäta. Det säkerställs 
genom att forskaren i sin studie följer syftet och försöker finna svar på problemfrågorna. Med 
anledning av respondenternas kompetens och erfarenhet ökar vi chansen att få svar från 
personer som är insatta i problematiken och därför kan ge oss relevant information för vårt 
syfte. Vi säkerställde validiteten i de sekundärdata vi samlade in genom noggranna 
övervägningar om aktuell sekundärdata kunde hjälpa oss att besvara frågor och syfte. Detta 
för att vi skulle kunna studera det vi verkligen avsåg att studera då sekundärdata inte är 
framtaget för vårt syfte. Den kan till exempel vara vinklad av författaren på grund av dennes 
subjektivitet. Med denna vetskap intog vi en kritisk synvinkel när vi läste den använda 
litteraturen. Bara för att något är skrivet är det inte alltid en sanning.46 

2.8 Källkritik 
När en studie genomförs används många olika källor. När de olika källorna samlas in är det 
viktigt att kontrollera informationen, att den är tillförlitlig och användbar. Att förhålla sig 
källkritiskt är viktigt genomgående i studien. Genom att göra det läggs grunden för att den 
information som samlas in är relevant för den egna studien. 47 På samma sätt som författaren 
är kritisk vid insamlandet av information ska läsaren vara kritisk mot författarens val av 
källor. De källor vi har använt oss av är bland annat lagtext, rekommendationer och rapporter 
från BRÅ. Vad beträffar dessa källor finner vi tillit att informationen inte är subjektivt vinklad 
eftersom en författares egna åsikter inte framkommer i dessa texter. Lagtexten beslutas av 
riksdagen, rekommendationerna tas fram av bland annat FAR och BRÅ som är en myndighet.  
 
Vad gäller övrig litteratur har vi använt oss av flera olika källor för att belysa olika synvinklar 
inom vårt område. Den statistik som påvisar att revisorerna är negativt inställda till lagen om 
anmälningsplikt skulle kunna vara skriven av personer som är kritiska mot hur revisorerna 
sköter sin anmälningsplikt. Detta skulle kunna rubba objektiviteten, men det faktum att dessa 
uppgifter kommer från BRÅ gör att vi ändå känner tillförlit till dem. En stor del av den 
litteratur vi använt oss av vad gäller etik och moral är skriven av Tomas Brytting. Hans 
kunnande och erfarenhet har vi förstått är gedigen och anser oss därför kunna förlita oss på 
hans publikationer. Men för att få en bredare syn på etik och moral har vi även studerat annan 
litteratur som berör ämnet. 
 
Den information som vi fick ifrån de två revisorsassistenterna på ÖPWC, och då framför allt 
Kenth Johansson, frågar vi oss hur användbar den är för vår studie med avseende på deras 
erfarenhet. Det hade varit önskvärt, och vi hade som önskemål, att få träffa revisor med 
gedigen erfarenhet på samtliga revisionsbyråer vi besökte. Vilket vi fick på både KPMG och 
Ernst & Young. Kenth däremot, som har jobbat ett och ett halvt år har förståeligt nog inte en 
gedigen erfarenhet, däremot skrev han sin C-uppsats inom området revisorns anmälningsplikt. 
Ulrika som arbetar som revisorsassistent har en längre erfarenhet då hon har jobbat i sex år 
och borde därför ha haft tid på sig att sätta sig in i problematiken med anmälningsplikten. Hon 
är, liksom Kenth, dock varken godkänd eller auktoriserad revisor. 

                                                
45 Saunders, M. m. fl., a.a., s. 101 ff 
46 Ibid., s. 101 ff 
47 Ibid., s. 204 ff 
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2.9 Generalisering 
Generalisering innebär att de slutsatser som dras i arbetet även skall gälla för andra objekt än 
de som studerats. Eftersom vi endast intervjuat ett fåtal revisorer kan inte denna uppsats anses 
vara generaliserande. För att kunna generalisera skulle fallstudierna ha kunnat kompletteras 
av en enkätundersökning med många fler respondenter, för att då få fram data (i sifferform) 
som en generalisering kunde ha grundats på. 
 
Svaren vi fick under intervjuerna är respondenternas personliga åsikter och gäller inte 
generellt för revisorer. Vi kan därför inte med utgångspunkt i erhållna svar dra några generella 
slutsatser. 48 

2.10 Tidshorisont 
När man genomför en studie kan man använda olika tidshorisonter. Saunders presenterar två 
olika tidshorisonter, tvärsnittsstudie och longitudinell studie. Tvärsnittsstudie innebär att man 
studerar ett fenomen vid ett specifikt tillfälle och får en ögonblicksbild av fenomenet.49 Syftet 
med vår studie är att analysera revisorers åsikter om anmälningsplikten och finna förklaringar 
till varför revisorer handlar som de gör. Eftersom vi endast vill ta reda på åsikterna ”idag” är 
tvärsnittstudien lämpligast.  
 
Om vi hade haft mer tid till vårt förfogande och om vårt syfte hade varit att studera en 
förändring så hade en longitudinell studie varit lämpligast. En longitudinell studie jämför 
studieobjektet vid minst två olika tidpunkter och man vill då studera en förändring eller 
utveckling över tiden50. 

                                                
48 Saunders, M. m. fl., a.a., s. 204 ff 
49 Ibid., s. 96 
50 Ibid., s. 96 
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3 Revisorn, anmälningsplikten och yrkesetiken 

3.1 Revisorn 
En grundläggande bestämmelse för revisorn är 5 § revisionslagen (1999:1079) som säger att 
”revisorn skall granska företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens 
förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed 
kräver.” 51 Revisorns övriga uppgifter är rådgivning beträffande redovisnings- och 
skattefrågor. Revisorn får sitt uppdrag genom att väljas av en bolagsstämma för att utföra 
revision och förvaltning av företaget. Revisionen görs för att säkerställa att de ekonomiska 
rapporter som företag avger är gjorda i enlighet med lagar, regler och rekommendationer. 52 
 
Från första början var revisionen främst till för att företagets ägare skulle ha kontroll på 
företagets verksamhet. Numera är revisionen även av betydelse för andra intressenter, som till 
exempel staten, kreditinstitut, leverantörer och anställda. För att kunna säkerställa att den 
ekonomiska informationen som lämnas från företaget är tillförlitlig ska verksamheten 
kontrolleras av oberoende revisorer. Genom att revisorn avlämnar en revisionsberättelse 
tillsammans med årsredovisningen offentliggörs de synpunkter revisorn har.53 
 
Det finns två nivåer av revisorer, den ena är godkänd revisor och den andra är auktoriserad 
revisor. Det som skiljer dessa åt är att auktoriserad revisor har högre kompetenskrav. Att det 
finns olika kompetensnivåer beror på det faktum att det vid granskning av större aktiebolag 
(börsnoterat eller mer än 200 anställda) krävs en auktoriserad revisor54. För att upprätthålla 
standarden på revisorerna och deras yrkesroll finns bland annat RN55 som har till uppgift att 
se till att revisorerna sköter sina uppdrag i enlighet med begreppen god revisorssed och god 
revisionssed (djupare förklaringar av dessa två begrepp finns under avsnitt 3.5). RN är en 
statlig tillsynsmyndighet som lyder direkt under justitiedepartementet och som har möjlighet 
att dela ut disciplinåtgärder till revisorer som missköter sig i revisionsverksamheten. Exempel 
på när en revisor missköter sig är om denne inte avlämnar sin revisionsberättelse enligt de 
bestämmelser som finns eller om han bryter mot tystnadsplikten alternativt anmälningsplikten 
som båda finns reglerade i lag. I dessa fall kan nämnden varna, ge böter eller till och med dra 
in licenser för revisorer.56 

3.2 Lagrum och förarbeten 
Att vara revisor i Sverige innebär att det finns ett stort regelverk att hålla ordning på och rätta 
sig efter. Till sin hjälp finns organisationer som FAR, BFN57 och SRS som bland annat 
arbetar för att upprätthålla och säkerställa att Sveriges revisorer agerar på ett enhetligt och 
korrekt sätt.  Dessa intresseorganisationer ger ut rekommendationer om hur den goda 
revisionsseden skall upprätthållas. Dessa rekommendationer samlas i en bok som publiceras 
varje år, den heter ”FARs Samlingsvolym” och består av två delar och är ett viktigt 
arbetsverktyg för alla revisorer i Sverige. Del 1 innehåller lagar och regler för redovisning och 
del 2 innehåller lagar och regler för revisorer och revision58.  

                                                
51 FARs Samlingsvolym 2006 del 2, s.19 
52 www.ne.se (sökord: revisor, revision) 
53 Larsson, B. a.a., 23 ff 
54 Ibid., s. 60 
55 Se begreppslista 
56 http://www.rn.se/inforam.htm   
57 Se begreppslista 
58 FARs Samlingsvolym del 1 2006 
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Av ABL 9:1 framgår att alla aktiebolag skall ha minst en revisor. Dennes uppgift är att 
granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:ns förvaltning av 
bolaget i övrigt. Efter varje räkenskapsår skall en revisionsberättelse avlämnas. Allt detta skall 
ske i enlighet med god revisionssed. Liknande bestämmelser finns även för ekonomiska 
föreningar, stiftelser och handelsbolag.59 
 
År 1995 antogs revisorslagen (1995:528) i Sverige. Detta som en följd av att Sverige gått med 
i EU och var tvungna att implementera det åttonde EG-direktivet (revisorsdirektivet) i den 
svenska lagstiftningen. Denna lag ersattes efter några år av en ny revisorslag (2001:883) som 
trädde i kraft 1 januari 2002. 60 Revisorslagen innehåller bestämmelser om vem som får bli 
godkänd respektive auktoriserad revisor (4-7 §§), samt räknar upp revisorns skyldigheter (19-
31 §§). Bland annat skall en revisor vid sitt yrkesutövande iaktta god revisorssed och utföra 
sina uppdrag objektivt, opartiskt och självständigt. I 21 § uppräknas fem situationer då 
revisorns opartiskhet och självständighet kan ifrågasättas. Tillsammans med dessa situationer 
finns en generalklausul som försöker ange alla de övriga situationer då en revisors förtroende 
kan rubbas.61 
 
Vidare har en revisor också tystnadsplikt (26 §) gentemot den information han varje år tar del 
av genom att revidera bolaget. Revisorns tystnadsplikt är enligt lagstiftaren en oerhört viktig 
detalj i revisorns ställning som förtroendeman. Detta kan förstås genom att tystnadsplikten är 
det enda som direkt uttalas i revisorslagen, i övrigt sägs det att revisorns handlande skall följa 
god revisorssed. Revisorn kan enligt lag bli skadeståndsskyldig om denna tystnadsplikt bryts, 
men det har aldrig prövats av vare sig RN eller domstol.62 
 
Från denna tystnadsplikt finns två tvingande avsteg. Dessa är upplysningsplikten och 
anmälningsplikten. Upplysningsplikten regleras i ABL 9:31-35 och enligt dessa lagrum är 
revisorn bland annat skyldig att ge utlåtanden vad gäller ansvarsfrihet för styrelse och VD 
samt huruvida upprättandet av årsredovisningen skett i enlighet med lagar och regler. Oftast 
avlämnas en ren revisionsberättelse vilket innebär att revisorn kontrollerat och godkänt 
förvaltningen av bolaget. Men när revisorn inte tycker att årsredovisningen uppfyller lagens 
krav måste revisorn lämna upplysning om detta i revisionsberättelsen. När revisorn ska lämna 
dessa uppgifter måste han samtidigt ta ställning till om han bryter mot sin tystnadsplikt, vilket 
han inte får göra.63 

3.3 Revisorns anmälningsplikt 
År 1999 infördes det i ABL regler som ålade revisorn en skyldighet att i vissa fall anmäla 
brottsmisstanke mot sina klienter. Dessa regler infördes som en del i regeringens kamp mot 
den ekonomiska brottsligheten.64 Enligt ABL 9:42 skall en revisor vidta specifika åtgärder om 
han misstänker att VD eller någon styrelseledamot begått ekonomisk brottslighet. De 
ekonomiska brott som avses är:  

- bedrägeri och svindleri 
- penninghäleri 
- förskingring och annan trolöshet 

                                                
59 FARs Samlingsvolym 2006 del 2, s. 3 
60 Lagutskottets betänkande 2001/2002:LU3 Revisorer (www.riksdagen.se) 
61 FARs Samlingsvolym 2006 del 2, s. 8 ff  
62 www.far.se/balans/tystnad 
63 Ibid. 
64 Ekonomiska brott i aktiebolag – revisorns handlingsplikt enligt ABL, s. 7 
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- brott mot borgenärer 
- bestickning och mutbrott 
- skattebrott.65 

Samtliga ovanstående brott kommer att förklaras nedan under avsnitt 3.3.1 Ekobrott. 
 
De specifika åtgärderna enligt ABL 9:42 specificeras i 9:43-44. Vid misstanke om brott skall 
en anmälan till styrelsen lämnas om revisorns iakttagelser. Av andra stycket 9:43 framgår att 
om revisorn kan anta att en anmälan till styrelsen inte kommer att föranleda någon åtgärd från 
uppdragsgivarens sida så behöver ingen anmälan till styrelsen avlämnas.66 
 
Av ABL 9:44 framgår att när en revisor har underrättat styrelsen i enlighet med 9:43 skall 
revisorn inom fyra veckor avgå från sitt uppdrag. Han skall i samband med detta i särskild 
handling underrätta åklagare om brottsmisstanken samt ange bakgrunden till misstanken. Av 
andra stycket 9:44 framgår dock att revisorn varken behöver anmäla brottet till åklagare eller 
avgå från sitt uppdrag om: 

- den ekonomiska skadan har åtgärdats eller 
- det misstänkta brottet är obetydligt eller 
- brottet redan anmälts till polis eller åklagare.67 

 

3.3.1 Ekobrott 
Nationalencyklopedin definierar ekobrott som att det är ”systematisk brottslighet av 
ekonomisk karaktär inom legal näringsverksamhet”. 68 
 
De misstankar om brott som revisorn är skyldig att anmäla rör framför allt ekonomisk 
brottslighet, eftersom det är de ekonomiska rapporterna och den ekonomiska förvaltningen 
som revisorn arbetar med. De brott då revisorn är skyldig att göra en anmälan gäller69: 
 
- Bedrägeri och svindleri 

Bedrägeri och svindleri brukar kallas för förmögenhetsbrott. Bedrägeri föreligger när 
någon genom vilseledning påverkar någon annan till antingen handling eller underlåtenhet 
som resulterar i ekonomisk vinning för gärningsmannen och skada för offret. Skyldig till 
svindleri har den gjort sig som på något sätt sprider vilseledande uppgifter till allmänheten 
för att på så sätt påverka priset på en vara, värdepapper eller annan egendom.70 

 
- Penninghäleri 

Penninghäleri som även det är ett förmögenhetsbrott delas in i de tre kategorierna 
” främjande av annans möjligheter att dra nytta av brottsligt förvärv...medverkan till att 
bortföra, överlåta eller omsätta egendom som härrör från brottsligt förvärv...samt 
medverkan till att dölja att annan har berikat sig genom brottslig gärning på annat sätt än 
genom förvärv”.71 

 
 

                                                
65 FARs Samlingsvolym 2006 del 2, s. 31 
66 Ibid., s. 31 
67 Ibid., s. 31 
68 www.ne.se (sökord: ekonomisk brottslighet) 
69 Ekonomiska brott i aktiebolag - revisorns handlingsplikt enligt ABL s. 7 f 
70 Ibid., s. 9 ff 
71 Ibid., s. 13 ff 
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- Förskingring och annan trolöshet 
Om någon har fått ett förtroende att förvalta någons egendom på ett överenskommet sätt 
men bryter detta förtroende genom att antingen tillskansa sig själv egendomen eller på 
annat sätt bryter förtroendet gör sig skyldig till förskingring.72 

 
- Brott mot borgenärer 

Brotten mot borgenärer riktar sig inte mot någon enskild utan mot en större massa, 
företagets borgenärer. Detta kan göras genom till exempel bokföringsbrott (som är den 
form av ekobrott som anmäls mest frekvent av revisorer till EBM, uppskattningsvis 80-90 
procent av alla anmälningar) eller försvårande av konkurs.73 

 
- Bestickning och mutbrott 

Den som försöker påverka någons tjänsteutövning genom att lämna, utlova eller erbjuda 
muta gör sig skyldig till bestickning. Om någon, för sig själv eller någon annan, tar emot 
eller kräver en muta för sin tjänsteutövning gör sig skyldig till mutbrott.74 

 
- Skattebrott 

Den som genom uppsåt lämnar oriktig uppgift eller inte lämnar uppgiften alls vad gäller 
av myndighet föreskriven uppgift (till exempel skattedeklaration) så att det finns risk för 
skatteundandragande, felaktig tillgodoräknande eller återbetalning gör sig skyldig till 
skattebrott.75 

 
För de flesta av dessa brott är maximistraffet två år och för några finns kategoriseringen grovt 
brott, då är straffet upp till fyra respektive sex års fängelse.76 
 
De skador som den ekonomiska brottsligheten orsakar är bland annat bortfall av 
skatteintäkter, snedvridning av konkurrensen och felaktig fördelning av avgifter. En 
ekobrottsling som undandrar sig avgifter kan genom detta agerande tillskansa sig 
konkurrensfördelar vilket resulterar i en förlust för samhället i stort. Den felaktiga 
fördelningen av avgifter uppstår när någon till exempel begår ett försäkringsbedrägeri. Då 
tvingas övriga försäkringstagare att bära för stora avgifter jämfört med om alla drar sitt strå 
till stacken.77 
 
Vad beträffar ”traditionell” kriminalitet är det lättare att inse när ett brott är begånget och 
gissa sig till tillvägagångssättet mot vad gäller ekobrott. Vid till exempel ett inbrott går det att 
förstå att det varit inbrott, det är brytmärken på dörren, då har förövaren troligtvis tagit den 
vägen. Ekonomisk brottslighet är inte lika visuell och mycket svårare att definiera och 
upptäcka eftersom de olika transaktionerna för det otränade ögat kan se ut som vanliga 
affärstransaktioner i den dagliga verksamheten.78 
 
 

                                                
72 Ekonomiska brott i aktiebolag - revisorns handlingsplikt enligt ABL, s. 17 ff  
73 Ibid., s. 22 ff och EBMs Årsrapport 2005 
74 Ekonomiska brott i aktiebolag - revisorns handlingsplikt enligt ABL s. 29 ff 
75 Ibid., s. 33 ff 
76 Ibid., s. 8 f 
77 Moberg, K. m. fl., Revisorn och ekonomisk brottslighet, s. 41 
78 Ibid., s. 43 
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3.4 Revisorns oberoende ställning 
Revisorns främsta uppgift är revisionen. Lika viktig som själva revisionen, är revisorns 
oberoende ställning i förhållande till sina klienter. Att revisorn skall vara självständig har 
alltid varit viktigt, men de senaste decennierna har företag fått allt fler intressenter i samhället 
och därmed har självständighetskravet bara blivit viktigare och viktigare. Genom revisorns 
opartiska revision av ett företag anser allmänheten att kvaliteten i årsredovisningen har 
godkänts och därmed att siffrorna ger en rättvisande bild av företaget.79 
 
Under mitten av 1990-talet presenterade FEE80 en modell för att analysera revisorns 
oberoende och opartiskhet. Denna modell kallas analysmodellen och den anammades av EU-
kommissionen år 1998 och skall sedan årsskiftet 2001/2002 vara implementerad i samtliga 
EU-länders nationella lagstiftningar. Analysmodellen beskriver en process om tolv steg som 
revisorn skall pröva och dokumentera för att påvisa att en oberoende ställning gentemot 
klienten föreligger. Detta bör ske innan varje nytt uppdrag påbörjas eller när förutsättningarna 
förändras vid en befintlig kundrelation. RN kan när som helst kräva att en revisor skall 
avlägga en dokumentation över förhållandet till en specifik klient. Om revisorn är tveksam 
över om förtroenderubbande hot föreligger kan denne söka förhandsbesked hos RN i frågan 
för att ”vara på den säkra sidan”.81 
 
Ungefär samtidigt som modellen presenterades tillsatte den svenska regeringen en utredning 
(Revisionsbolagsutredningen) som hade i uppdrag att pröva revisorns oberoende och 
självständighet. Resultatet av den svenska utredningen gick i linje med den rekommendation 
som EU presenterade, något som påvisar att det finns en gemensam syn på hur 
oberoendefrågor skall hanteras inom Sverige och EU. Tillsammans med den nya 
revisorslagen implementerade Sverige analysmodellen som trädde i kraft den 1 januari 2002. I 
och med detta blev Sverige det första landet i världen som lagfäste analysmodellen för 
prövning av revisorernas oberoende ställning.82 
   
I den nya revisorslagens 20:e § framgår att en revisor skall” i revisionsverksamheten utföra 
sina uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina 
ställningstaganden. Revisionsverksamheten skall organiseras så att revisorns opartiskhet, 
självständighet och objektivitet säkerställs.” 83 För att denna oberoende ställning skall kunna 
valideras uppräknas i 21 § RevL84 ett antal skäl som skall pröva revisorns förtroende. Dessa 
skäl måste revisorn beakta varje gång denne åtar sig ett nytt uppdrag eller när det tillkommer 
information i ett befintligt uppdrag som skulle kunna påverka revisorn i sin roll. Om revisorn 
vid sin prövning finner skäl för att hans opartiskhet och självständighet kan ifrågasättas skall 
revisorn avböja eller avsäga sig uppdraget. Skälen för detta är om revisorn: 
- ”har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet 

(egenintressehot) 
- vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en fråga som till 

någon del omfattas av granskningsuppdraget (självgranskningshot) 
- uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens ståndpunkt i någon 

rättslig eller ekonomisk angelägenhet (partsställningshot) 

                                                
79 Moberg, K. m. fl., a.a., s. 231 ff 
80 Se begreppslista 
81 FARs Samlingsvolym 2006 del 2, s. 232 f 
82 Ibid, s. 232 f 
83 Ibid., s. 11 
84 Se begreppslista 
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- har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller någon person i dennes ledning 
(vänskapshot) 

- utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge obehag 
(skrämselhot)”. 85 

 
Utöver dessa fem skäl finns dessutom en generalklausul som säger att revisorn även skall 
pröva om det föreligger några övriga skäl som kan rubba förtroendet från allmänheten.86 
Bland annat skall jävsreglerna i 9:17 ABL prövas. Av nämnda lagrum framgår att den som är 
revisor inte får revidera bolag där denne: 
- äger aktier (gäller även dotter- och moderbolag i en eventuell koncern) 
- sitter med i styrelsen 
- är anställd 
- sköter bokföringen 
- är sambo eller närbesläktad med någon person som sitter i styrelsen eller har annan 

kontroll eller 
- har någon form av ekonomisk förpliktelse.87 

3.5 God revisorssed och god revisionssed 
I revisorns arbete finns det några generella principer som han som yrkesman är skyldig att 
följa. Två av dessa principer är god revisorssed och god revisionssed. Båda dessa begrepp är 
så kallade ramlagstiftningar vilket innebär att lagstiftaren sätter upp ett begrepp men överlåter 
till praxis att bestämma innebörden av begreppet.88 
 
God revisionssed är revisorn skyldig att följa i enlighet med bland annat 5 § revisionslagen 
samt 9:6 ABL89. Motsvarande reglering finns för revisorer i ideella föreningar och stiftelser. 
Den goda revisionsseden säger att revisorn skall utföra sin granskning i enlighet med denna. 
Exakt vad seden innebär utgörs av praxis från RN:s olika disciplinfall samt praxis från erfarna 
revisorer. Enligt FAR handlar den goda revisionsseden i slutändan om ”varje revisors 
samvete, kunskap, erfarenhet, omdöme och noggrannhet” 90. 

En annan generell princip som revisorn skall följa är den om god revisorssed. God revisorssed 
utgörs av de etiska normer och riktlinjer som revisorn skall följa i sitt arbete. Dessa normer 
återfinns både i lagrum och rekommendationer och rör frågor som revisorns arvode, 
tystnadsplikt, anmälningsplikt med mera. RN har även en normsättande status vad gäller den 
goda revisorsseden precis som för revisionsseden.91 

3.6 Misstanketrappan 
EBM, FAR och SRS ställde 2003 samman en promemoria som kan ses som en handledning 
för hur revisorn ska handla vid misstanke om ekobrott. Denna promemoria gavs 2004 ut i en 
reviderad version. Ett begrepp som författarna till promemorian försöker reda ut är ”kan 
misstänkas”. Eftersom de olika situationerna kan se så olika ut från fall till fall säger de att det 
inte går att ge en exakt förklaring till när revisorn kan misstänka brott. Promemorian försöker 
istället beskriva i allmänna termer och ange en arbetsmetodik för tillvägagångssättet. ”Kan 

                                                
85 FAR Samlingsvolym 2006 del 2, s. 234 
86 Ibid., s. 234 
87 Ibid., s. 27 f 
88 Proposition 1997/98:99 - Aktiebolagets organisation 
89 FAR Samlingsvolym 2006 del 2, s. 26 
90 http://www.far.se/faq.asp?id=27 
91 http://www.far.se/faq.asp?id=25 
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misstänkas” är enligt författarna en relativt låg grad av misstanke i jämförelse med andra 
misstankegrader. I promemorian förklaras detta genom vad de kallar ”misstanketrappan” som 
vi illustrerar nedan.92 
 
 

 
  

 

Figur 1:”Misstanketrappan” enligt EBM:s rapport om revisorns anmälningsplikt   

 

3.7 Rapporter och undersökningar  

3.7.1 BRÅ 2004:4 93 
År 2004 publicerade BRÅ en rapport som handlade om revisorers anmälningsplikt. Denna 
rapport grundade sig på en omfattande enkätundersökning som genomfördes mellan augusti 
och oktober 2003. Totalt tillfrågades 1 350 stycken av landets totalt cirka 4 000 revisorer. 
Totalt ställdes ett 30-tal frågor angående anmälningsplikten, dess brottsförebyggande roll, 
dess betydelse för revisorns roll och kompetens samt hur anmälningsplikten tillämpats i 
praktiken. Frågorna ställdes som fasta påståenden med fem svarsalternativ från ”stämmer helt 
och hållet” till ”stämmer inte alls”.  
 
Bland de slutsatser som drogs i undersökningen framgick bland annat en fortsatt stark kritik 
gentemot anmälningsplikten. Undersökningen visade att år 2003 uppgick andelen kritiska till 
34 procent, jämfört med 47 procent 1999. Det fanns tydliga samband mellan de revisorer som 
har många klienter (100 eller fler) och en negativ inställning. På samma sätt fanns det 
samband mellan de som arbetade i storstäder och hade en negativ inställning. Vad gäller 
anmälningspliktens brottsförebyggande effekt ansåg bara 16 procent att effekten var god, 
resterande 84 procent ansåg inte att den hade någon effekt alls. Vidare ansåg 76 procent att de 
inte besitter den straffrättsliga kompetens som krävs för att bedöma huruvida misstanke om 
brott föreligger. De frågor som rörde anmälningspliktens anpassning till revisorns roll och 
kompetens var de frågor där revisorerna var mest negativt inställda. Omkring 90 procent av 
revisorerna ansåg att anmälningsplikten: 

- inte passade väl in i revisorns uppdrag 
- inte hade stärkt revisorns oberoende ställning 
- inte hade stärkt allmänhetens förtroende 

 

                                                
92 Revisorers åtgärder vid misstanke om brott, s. 8 
93 Larsson, B. a.a., s. 45 ff 
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Vad gäller anmälningsplikten i praktiken och dess påverkan på informationsutbytet med 
kunderna bedömde fem procent att de erhöll mindre information än tidigare. Endast två 
procent hade erfarit att någon klient visat misstroende mot revisorn på grund av 
anmälningsplikten, samtidigt som runt 15 procent ansåg att en brottsanmälan kunde skada 
byråns renommé och förtroendet från andra kunder. 
 
Rapporten påvisade även att anmälningsskyldigheten tillämpades med försiktighet då endast 
sju procent kontinuerligt informerar klienterna om anmälningsplikten och att 76 procent 
endast informerar då de anser det nödvändigt. På frågan om hur många revisorer som någon 
gång anmält i enlighet med den lag som trädde i kraft 1999 svarade 6,4 procent att de hade 
gjort det. Som skäl till det låga anmälningsantalet angavs att fyra av fem revisorer ville vara 
minst 75 procent säkra på att ett brott verkligen begåtts. Detta står i strid med lagens krav på 
att ekobrott ska anmälas när det ”kan misstänkas”, som är en låg grad av misstanke enligt 
misstanketrappan. 
 
Som underlag för undersökningen gjordes en studie som omfattade ett 30-tal kandidat- och 
magisteruppsatser som alla berörde revisorns anmälningsplikt. Dessa stödde överlag de flesta 
slutsatser som kunde dras av enkäten. 

3.7.2 Statistik från EBM 
Av ”Årsredovisning 2005” för EBM framgår att det under 2005 gjordes 229 stycken 
brottsanmälningar från revisorer, att jämföra med 101 stycken under 2004. Utav 
årsredovisningen framgår vidare att det från anmälningstillfället till det att beslut fattats i 
ärendet tog i genomsnitt 470 dagar under 2005.94 
 
Siffror från EBM:s hemsida, som presenterades den 4 juli 2005, visade att av revisorer 
anmäldes 108 stycken brottsmistankar fram till och med den sista maj 2005. Av dessa rörde 
93 stycken bokföringsbrott, åtta stycken brott mot aktiebolagslagen (vanligast är att någon 
olovligen lånar pengar från bolaget) och resterande sju, andra ekobrott. Av dessa 108 
anmälningar hade, per den 4 juli 2005, 20 stycken lett till lagföringsbeslut fattade av EBM, 
som i de flesta fallen var strafföreläggande. I 45 av fallen har beslut fattats om nerläggning av 
fallen. Fram till och med den 4 juli 2005 hade, utav de 108 anmälningarna, fem stycken lett 
till fällande domar i tingsrätt. Under samma period 2004 gjordes det 56 brottsanmälningar 
utav vilka endast två stycken ledde till lagföringsbeslut och ingen dom alls i tingsrätten.95 
 
Från januari 2005 till och med september 2005 inkom det drygt 4 000 anmälningar om 
ekobrott till EBM. Av dessa anmälningar kom bland annat 37 procent från Skatteverket, 27 
procent från konkursförvaltare och endast två procent gjordes av en revisor. Detta kan 
jämföras med att även allmänheten stod för två procent.96 

3.8 Företagsskandaler och revisorers inblandning 
Alla de företagsskandaler som uppdagats de senaste åren har gjort att revisorn har ifrågasatts, 
och över hela världen har kraven skärpts på revisorns oberoende och självständighet. Ett fall 
som har granskats mycket noggrant är Arthur Andersens inblandning i Enron-skandalen år 
2002. Arthur Andersen var innan Enron-skandalen en av de fem största revisionsbyråerna i 
världen, med över 85 000 anställda. År 2000 erhöll Arthur Andersen 52 miljoner dollar i 

                                                
94 EBMs Årsredovisning 2005 
95 http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/News____1515.aspx 
96 http://www.ekobrottsmyndigheten.se/upload/ebmisiffror/EBMresultat_sep05.pdf 



   

   
 
  19 
 

arvode från Enron, varav 25 miljoner utgjorde revisionsarvoden och 27 miljoner utgjorde 
konsulttjänster av annat slag. Många har ifrågasatt Arthur Andersens oberoende ställning i det 
här fallet av två anledningar97: 
- majoriteten av intäkterna kom från skattekonsultation samt internrevision och 
- det borde vara svårt att förhålla sig oberoende till en klient som inbringar dessa enorma 

summor till företaget 
 
I efterhand har det visat sig att Arthur Andersen blundat för Enrons medvetna bedrägerier, de 
har till och med hjälpt till med att förstöra bevismaterial inför rättegången98. Att samma 
revisionsbyrå kan utföra skattekonsultation, intern- samt externrevision är något som starkt 
kan ligga till grund för att ifrågasätta revisorns oberoende. Arthur Andersen är dock inte den 
enda revisionsbyrån som blivit uppmärksammad i media genom inblandning i tveksamma 
affärer med kunderna. Bland annat är Ernst & Young inblandade i ett flertal fall rörande 
ekobrott i USA99. Ett annat exempel är ÖPWC som år 2002 granskades av SEC, och av 
granskningen framkom över 8000 fall där revisorn ägde aktier i bolaget denne reviderade100. 
Utvecklingen i Sverige den senaste tioårsperioden har varit liknande och det finns många fall 
där svenska revisorer har varit inblandade i tveksamma situationer101. 
 
I USA ville SEC år 2000 införa hårdare restriktioner för revisionsbyråerna vad gäller just 
denna konflikt mellan att vara rådgivare och att granska samma klient. Förslaget mötte starkt 
motstånd från de stora revisionsbyråerna med Arthur Andersen i spetsen, och förslaget 
avslogs senare.102 Även i Sverige finns tendenser mot att rådgivning utgör en allt större del av 
uppdragen hos klienterna, och därmed inbringar allt större intäkter i förhållande till 
revisionen. Det finns de som menar att i takt med att rådgivningstjänsternas omsättning har 
ökat så har även revisionsbyråernas priser på revisionstjänster minskat. Detta för att den byrå 
som handhar revisionen oftast får ta hand om rådgivningen också, och därför blir det extra 
viktigt för byråerna att knyta till sig revisionsuppdrag.103 

                                                
97 Duska, R. F., m. fl., a.a., s. 106 
98 Dokumentärfilm om Enron-skandalen 
99 Revisorerna sitter alltid kvar  (www.di.se)  
100 Duska, R. F., m. fl., a.a., s. 115 f 
101 Revisorerna sitter alltid kvar  (www.di.se) 
102 Duska, R. F., m. fl., a.a., s. 108 
103 Revisorerna sitter alltid kvar, (www.di.se) 
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4 Teori 

4.1 Etik och moral 
Etik och moral kan beskrivas som en känsla för vad som är rätt och fel. Redan som barn talar 
mamma och pappa om för oss vad som, enligt dem, är rätt och fel, till exempel att det är fel att 
slåss och att stjäla. Denna ”magkänsla” bär vi sedan med oss genom livet och försöker i 
möjligaste mån leva upp till. Om detta inte lyckas väcks det obehagskänslor och vi får dåligt 
samvete, hur stort det dåliga samvetet blir varierar från person till person.104 
 
Det finns enligt Kjell Svensson och Mats Wingborg ett antal grundläggande etiska teorier. En 
av dessa är utilitarismen, eller nyttomoralen som de också kallar den. Enligt denna filosofi blir 
ett handlande bättre desto fler människor som blir glada av handlingen.105 Duska och Duska 
uttrycker det som att en utilitarist försöker handla på det sätt som tjänar samhället och dess 
invånare bäst, det som skapar största totala nyttan106. Svensson och Wingborg beskriver även 
pliktetiken, som i motsats till utilitarismen säger att det inte är handlingens nytta som styr vad 
som är rätt och fel utan att det är plikter, regler och procedurer som gör ett agerande moraliskt 
riktigt107. En annan faktor som spelar in vad gäller en persons beslutsfattande är i vilken 
utsträckning den är egoistisk. En sann egoist ser alltid till sitt eget bästa, även om det leder till 
negativa konsekvenser för andra.108  
 
Många gånger när en person skall fatta ett beslut är det självklart vilket beslut som skall fattas, 
eftersom beslutsfattaren vet vad som är rätt och fel och att ingen kommer påverkas negativt av 
beslutet. I andra situationer kan det vara svårt att avgöra vilket beslut som är det bästa, och ett 
etiskt dilemma har uppstått. Dessa etiska dilemman kan uppstå genom motsättningar mellan 
olika etiska teorier, till exempel egoismen och utilitarismen. Kort förklarat kan detta ses som 
motsättningar mellan att tänka, vad är bäst för mig som person kontra vad är bäst för 
samhället i stort (där även jag ingår). Duska och Duska tar upp ett målande exempel som 
berör ekonomiska intressen och etik. Låt säga att företag X behöver låna pengar för att kunna 
marknadsföra och sälja sin nya produkt som de tror väldigt mycket på. Tyvärr har företaget 
gått dåligt en längre tid och controllern i företaget tror inte att det är möjligt att få ett banklån 
för sin marknadsföring. Detta eftersom banken kommer att se en betydande risk med att låna 
ut dessa pengar. För att möjliggöra att banken skall godkänna ett lån måste controllern 
”frisera” siffrorna lite. Men han vet inte själv vad som är rätt och fel, är det fel att ljuga om 
siffrorna, få ett banklån och rädda 100 människors arbeten? Dessa människor kanske måste 
sparkas annars eftersom företaget inte har råd att ha kvar dem. Om han ljuger så ljuger han för 
alla investerare som kommer satsa pengar i företaget i framtiden eftersom de har satsat sina 
pengar utifrån en redovisning som var felaktig.109 
 
Vad som bör göras i en beslutssituation avgörs av vilka effekterna blir av de val som görs. 
Det kan antingen göras genom en deduktiv metod då faktorerna i ett visst fall ställs mot 
personens principer för att komma fram till en slutsats. Det andra tillvägagångssättet är en 
destruktiv metod där den som hamnar i en beslutssituation räknar upp ett antal argument, för 
och emot, för att sedan väga de mot varandra utifrån deras hållbarhet och hur relevanta de är. 

                                                
104 Svensson, K. - Wingborg, M., Etik och moral – en introduktionsbok, s. 5 ff 
105 Ibid., s. 16 f 
106 Duska ,R. F. - Shay-Duska, B., Accouting Ethics , s. 51 ff 
107 Svensson, K. m. fl., a.a., s. 19 ff 
108 Ibid., s. 30 
109 Duska, R. F., m. fl., a.a., s. 43 ff 
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För att ett argument ska anses vara hållbart (”bevisbart”) kan ett tillvägagångssätt för att 
utröna det vara att titta på statistik. Om argumentet är relevant bedöms utifrån vilken 
betydelse effekten har för den som ska fatta beslutet. 110 
 
I en beslutssituation som en person hamnar i kan det finns ett antal olika alternativ som kan 
väljas. Men det är inte bara de alternativ som leder till ett handlande som är ett beslut utan 
även det alternativ som leder till passivitet är ett beslut.111 Det kan till exempel vara en 
underlåtenhet från en revisor att anmäla misstanke om ekobrott. Detta är i sådant fall inte ett 
handlande utan en passivitet, men likväl ett beslut. 
 
Tomas Brytting beskriver en modell för olika ”moralstadier” som människan kan genomgå, 
vilken togs fram av moralpsykologen Lawrence Kohlberg. I de olika stadierna anges olika 
förklaringar till varför en person gör sitt val och anser något vara rätt eller fel. De tre stadierna 
är för-konventionella nivån, konventionella nivån och efter-konventionella nivån. På den  
för-konventionella nivån motiveras val efter vilken bestraffning eller belöning som agerandet 
resulterar i. På den konventionella nivån finns en insikt i vad som rätt och fel och detta rättar 
den person som befinner sig på denna nivå efter. På den efter-konventionella nivån handlar 
individen inte efter vad som är ”rätt” på grund av bestraffning eller belöning eller en insikt om 
vad som är rätt och fel utan av en medvetenhet och förståelse för varför de är det. Genom 
denna förståelse får individen en insikt ”om lagar och sociala konventioners relativitet och 
godtycklighet” som motiverar dennes egna åsikter och ställningstaganden, individen blir 
självständig.112 

 
Figur 2: Egen figur 
 

Människans etiska analysförmåga beror enligt Brytting på empati, samvete och intellekt, det 
han kallar för ”människans etikorgan”. Empati är den förmåga hos människan som gör att vi 
kan känna en förståelse för andra människors känslor. Samvetet beskriver han som en vetskap 
om vad som för en gemensam massa anses vara det rätta. Intellektet är den faktor som gör att 
vi med hjälp av kunskap vet vad vårt handlande resulterar i.113 

 
                    Figur 3: Egen figur 

                                                
110 Svensson, K., m. fl., a.a., s. 16 ff 
111 Ibid., s. 50 
112 Brytting, T, Företagsetik, s. 51 ff 
113 Ibid., s. 69 ff 
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4.2 Revisorns etik och företagsskandalerna 
Alla människor har ett etiskt ansvar gentemot olika parter i samhället, så även revisorer. En 
revisor har bland annat ett etiskt ansvar gentemot sig själv, sin familj, sitt yrke, sin 
arbetsgivare, sina klienter med flera. Duska och Duska ställer sig frågan vilket som borde vara 
revisorn grundläggande etiska ansvar? Som svar på den frågan säger författarna själva att, 
revisorn skall göra sitt jobb! Med att göra sitt jobb menar författarna att revisorn inte skall 
tänka att han har ett ansvar gentemot det ena eller det andra. De menar vidare att revisorn 
skall se till att den ekonomiska information som företaget avlämnar ger en rättvisande bild till 
samhällets alla intressenter, och på så vis uppfylls de etiska ansvaren.114 Mer detaljerat vad 
som ingår i att utföra sitt jobb för en svensk revisor framgår i ABL och RevL samt andra 
regler och rekommendationer som finns beskrivet i FAR:s olika regelverk, råd och 
rekommendationer115. Vi har tidigare i detta kapitel beskrivit de delar av yrkesetiken som vi 
ansett viktigast, däribland tystnadsplikten, upplysningsplikten och anmälningsplikten. 

                                                
114 Duska, R. F., m. fl., a.a., s. 30 f 
115 FARs Samlingsvolym 2006, del 1 och 2 
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5 Empiri 

5.1 Kenth Johansson, revisorsassistent på ÖPWC 116 

5.1.1 Revisorns uppgift 
Kenth Johansson har jobbat som revisorsassistent på ÖPWC sedan februari 2005. Där jobbade 
han halvtid det första halvåret samtidigt som han skrev sin D-uppsats. Johansson menar att 
revisorns främsta uppgift är att skriva en revisionsberättelse där revisorn styrker att det som 
står i årsredovisningen är korrekt, eller så rättvisande som revisorn anser att det kan bli. Syftet 
är inte att revisorn ska få det att stämma exakt på kronan utan att förvissa sig om att bolagets 
redovisning ger en rättvisande bild av företaget. Årsredovisningen är främst till för företagens 
intressenter, för att ge tillförlitlig information om företaget. Detta för att till exempel 
konkurrenter, banker och leverantörer ska kunna se att företaget är stabilt på marknaden och 
då våga sälja varor eller låna ut pengar till dem. 
 
För att se till den mer praktiska biten av vad revisorns uppgift är menar Johansson att det 
framför allt är en rådgivande roll. I frågor då kunden inte riktigt vet hur de ska agera i en viss 
situation kan det bli aktuellt för revisorn att hjälpa företaget. Det kan röra sig om 
investeringsbeslut och då huruvida revisorn anser den vara lönsam och om företaget ska våga 
satsa på investeringen. Revisorn kan ha synpunkter på pay-off-tiden, vad som är 
fördelaktigast för kunden och vad det finns för regler med mera. 
 
Johansson hade en föreställning om vad revisorsyrket innebar innan han började på ÖPWC, 
att det skulle vara en gammal gubbe som sitter på sitt rum, är hård mot klienterna och åker ut 
som en polis och kör över företaget helt hänsynslöst. Den bilden har dock ändrats en hel del. 
Revisorsyrket anser han istället är väldigt serviceinriktat och det gäller att se till kundens 
bästa och vad de behöver hjälp med. Revisorn ska bistå med hjälp för att klienterna ska få sin 
organisation så effektiv som möjligt. Att försöka hjälpa dem med det anser han vara den 
främsta uppgiften. 
 
Johansson är positivt inställd till anmälningsplikten, han tycker att det är bra att den finns. 
Han tror att den fungerar avskräckande för företag när de vet om att plikten finns. Johansson 
anser sig inte kunna uttala sig om en förändring av revisorns yrkesutövning sedan 
anmälningsplikten trädde i kraft. Han rådfrågade därför en kollega istället som ansåg att 
revisorns uppgift fortfarande är att ta fram en årsredovisning som ger tillförlitlighet. Han 
tyckte inte att arbetet hade förändrats utan mer att det skapats en medvetenhet. Tidigare 
kanske revisorn inte var så vaken vad gällde ekobrott. 
 
Revisorns uppgift att upptäcka ekobrott tror Johansson inte har förändrats. Revisorn åker inte 
ut till en kund med inställningen att leta fel. Det fungerar inte så att revisorn åker ut till 
kunden som någon polis som försöker sätta dit företaget, ser ner på dem, gnäller på dem och 
ständigt ifrågasätta dem. Istället åker revisorn till kunden med en ödmjuk inställning för att 
göra ett så bra jobb som möjligt, ta fram så rättvisa siffror som möjligt och hjälpa företaget 
om något har gjorts felaktigt eller om de har något problem. Revisorn är mer ett bollplank 
som skall försöka hjälpa företaget och få företaget att gå så bra som möjligt än en 
brottsbekämpare. 
 

                                                
116 Intervju den 9 maj 2006 med Kenth Johansson, revisorsassistent på ÖPWC, Örebro 
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5.1.2 Faktorer som påverkar revisorns ställningstag ande 
Johansson menar att revisorn har en utsatt roll. För att tydliggöra det ger han som exempel att 
om en kund det går dåligt för värderar upp sitt varulager, och revisorn godkänner värderingen. 
Låt säga att det sedan visar sig att produkterna är helt värdelösa och inte går att sälja på 
marknaden och det i sin tur leder till att kundens företag nästa år går i konkurs. Som ett 
resultat av detta genomförs kanske en utredning som kommer fram till att varulagret var för 
högt värderat. Då sitter revisorn i klistret eftersom det var dennes uppgift att säkerställa att det 
var en rimlig värdering av lagret. Som revisor kan man inte allting i alla branscher. För att 
motverka liknande risker försöker ÖPWC att bara ta seriösa kunder, men han inser 
problematiken med att avgöra en sådan sak. 
 
Johansson anser att de allra flesta fel eller oegentligheter som görs beror på okunskap, och 
främst i mindre bolag som kanske inte har råd med en ekonomiavdelning och därför sköter 
alla papper själva. Han anser därför att det inte är så konstigt att det blir vissa fel, i de fallen 
tillrättavisar han företaget och talar om hur det ska det vara. Johansson har aldrig varit med 
om att ett företag sätter sig på tvären och säger emot i de fallen, att de minsann vill ha det på 
det sätt de angivit. Men han inser naturligtvis att vissa försöker fuska medvetet, vilket han 
dock aldrig råkat ut för själv. 
 
Johansson är inte påskrivande revisor, utan i de fall han tycker att det är något som ser 
konstigt ut rapporterar han upp det till den som är ansvarig för uppdraget (den godkände eller 
auktoriserade revisorn). Han i sin tur avgör om det är en oegentlighet eller inte, vilket han 
diskuterar med kunden. Detta oavsett om han tycker det är ett väsentligt fel eller inte. Oftast 
rättar företaget då till det som den påskrivande revisorn vill ha det. Det brukar aldrig vara 
några bekymmer utan företagen litar på sin revisor. Revisorn har företagen både för att de 
måste enligt lag, samtidigt som de får mycket hjälp och rådgivning av revisorn. Då vill de ha 
någon som de kan lita på, då lyssnar de på vad revisorn har att säga, och tar den hjälp de kan 
få. Vi påpekar att det är väldigt få andra brott som kan begås och sedan rättas till utan att bli 
åtalad. Han svarar då att företagen alltid har två veckor på sig att rätta till felet från det att 
revisorn lägger fram det till VD:n eller styrelsen. Om de efter påpekandet rättar till sitt fel 
accepterar revisorn det och gör inget mer med den saken. Johansson belyser problematiken 
med att avgöra om ett fel har gjorts i okunskap eller genom en medveten brottslig handling, 
även vad som framstår som de enklaste saker är det lätt att glömma bort hur de ska göras. Att 
då ha tillräcklig bevisning för att känna sig säker på att kunna anmäla det som ett brott är inte 
helt lätt. Han tycker att det känns lite konstigt att företagen kan ta en rövare och chansa, 
eftersom de ändå får en andra chans. Men han vet inte heller hur problemet skall kunna lösas. 
 
Johansson har inga egna erfarenheter av ekonomisk brottslighet, det har däremot pratats en 
hel del om det på kontoret på gruppmöten, om hur de ska gå tillväga och hur det kan 
upptäckas. De har framförallt pratat om kontantbranschen, där det cirkulerar väldigt mycket 
svarta pengar, en bransch som också är väldigt svår att kontrollera. Till kontantbranschen 
räknas bland annat butiker, pizzerior och frisörer. Han menar att det är allmänt känt att allt 
som säljs inom dessa branscher inte slås in i kassan. Men även om det slås in i kassan finns 
det idag kassasystem som är färdigprogrammerade att till exempel vart tredje inslag i kassan 
tas bort automatiskt, när sedan personalen vid dagens slut kör kassaavstämning saknas en 
tredjedel. Här i Örebro har ett företag åkt dit för just det, Skatteverket hade suttit en hel dag 
och räknade hur många kunder restaurangen hade. Vid dagens slut stämde de av detta mot 
kassaavstämningen och märkte att det saknades ungefär en tredjedel. Detta visar att det går att 
kontrollera hur företagen sköter sig, men att det är väldigt tidskrävande och kostar mycket 
pengar. 
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Johansson tror att de kriminella alltid blir upptäckta förr eller senare, och då kostar det mer än 
vad det tidigare har smakat. Han tror inte heller att de som begår ekobrott blir långvariga på 
marknaden. Det är ganska känsligt att anklaga en företagsledning för ekobrott, om revisorn 
ser en konstig bokning är inte det första han gör att gå direkt till VD:n och anklagar denna för 
ekobrott. Då blir revisorn inte långvarig på det företaget, utan kan räkna med att bli utsparkad 
ganska fort. Det är viktigt att revisorn är lite känslig och verkligen undersöker hur det ligger 
till, väga in faktorer som om det till exempel är systematik i felaktigheten. Revisorn måste 
kolla vad felet beror på, om han anser att det är ekonomisk brottslighet måste han gå vidare 
med ärendet. 
 
Vid en situation då det eventuellt skulle kunna bli aktuellt att göra en anmälan skulle 
Johansson fråga sig om det rör sig om ett brott eller okunskap. Är det okunskap gör han ingen 
anmälan utan ifrågasätter istället det han anser vara felaktigt, och i princip gör företaget alltid 
de ändringar han påvisar. Andra faktorer är om revisorn tycker sig kunna se ett mönster, att 
det systematiskt fuskas varje månad. Nästa steg blir att utröna huruvida det är ett allvarligt 
brott som måste anmälas. Johansson nämner förbjudna lån som ett exempel, det skulle han 
påtala för företag. Om företaget efter hans påpekande betalar tillbaka skulle han inte göra 
någon anmälan. Om de däremot tar lån på flera hundra tusen skulle han fråga sig om han 
måste vidta någon åtgärd. Han skulle även fundera på vad det aktuella brottet skulle få för 
konsekvenser. 
 
Att kunden går emot sin revisor har Johansson aldrig varit med om själv. Skulle så vara fallet 
uppstår situationen att kunden inte litar på sin revisor. Då bör revisorn fundera över om det 
verkligen är lämpligt att vara revisor i det aktuella företaget eller om det är bäst att avsäga sig 
uppdraget. Johansson tror att kunden i princip alltid lyssnar på sin revisor och rättar sig 
därefter. Företaget självt väljer revisor och de använder revisorn som rådgivare. Då faller det 
sig naturligt att ta revisorns råd och de ändringar han vill göra på allvar. På ÖPWC tar inte 
revisorn själv beslutet att göra en anmälan, utan tar hjälp av en kollega och tar reda på hur de 
ska gå tillväga. 
 
Väljer en revisor att inte göra en anmälan menar Johansson att denne ska ha klart för sig att 
om det sedan uppdagas att det förekommit ekonomisk brottslighet i det här bolaget kan 
revisorn ställas till svars för det. För att en revisor ska kunna hamna illa till ska det dock röra 
sig om sådana oegentligheter som revisorn ska ha haft möjlighet att kunna identifiera vid sin 
granskning. Det finns företag som gör att det i princip är omöjligt att upptäcka ekobrott vid 
den vanliga granskningen. Skulle så vara fallet ställs inte revisorn till svars för att ha 
underlåtit att göra en anmälan. Är det till exempel bluffakturor kan inte en revisor med ett 
företag som har 10 000 fakturor granska varje faktura och kolla upp så att företaget är 
registrerat och att allt ser bra ut, det är inte ekonomiskt försvarbart. Men är det ett fel som 
borde ha upptäckts och det uppdagas att revisorn har gjort ett dåligt jobb skulle det få en 
mycket värre konsekvens än om revisorn skickar in en anmälan. Om det skulle komma fram 
att en byrå har missköt sig och inte gjort sitt jobb tror Johansson att många företag skulle byta 
till en annan byrå. Johansson skulle hellre göra en anmälan än att inte göra en anmälan och att 
det skulle uppdagas efteråt. 

5.1.3 Revisorns kompetens 
Att definiera ”kan misstänkas” anser han vara svårt, det är ett vagt begrepp som är svårtolkat. 
För att bli revisor måste man läsa lite juridik och den juridiska kunskap en revisor därigenom 
bär med sig är inte speciellt stor, men Johansson anser att den är tillräcklig. Detta eftersom de 
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på ÖPWC har expertis som de kan kontakta och att det är sällan revisorn behöver mer juridik 
inom sitt yrke. Han anser vidare att de har FAR, som är ”lilla bibeln” där han anser att det 
står allt revisorn behöver veta. Då han stöter på knepiga problem, frågar han oftast kollegor i 
stället för att sitta och bläddra i FAR. Det går snabbare och han anser sig få en bättre 
förklaring. Johansson uppfattar definitionen ”kan misstänkas”, som när en klient genom en 
medveten handling försöker vinna fördelar och på det viset gör sig skyldig till ekonomisk 
brottslighet. 
 
Den utbildning eller information Johansson har fått på ÖPWC rörande ekobrott har varit att 
ämnet tagits upp på kontorsmöten och diskuterats. Dessutom skrev han sin C-uppsats om 
ekobrott så han känner sig väl bekant inom ämnet. Det är naturligtvis bra att alla får en insikt i 
vad det handlar om och att det väcks en medvetenhet om att revisorn är skyldig att anmäla 
ekonomisk brottslighet. Genom att ta upp det på möten och diskutera det får revisorerna en 
uppfräschning kring anmälningsplikten och att den måste följas. Att lyfta fram ämnet på 
kontorsmöten med mera uppfattar han som att det ger positiva effekter. 
 
Huruvida ÖPWC har någon intern policy för hur revisorn ska gå tillväga vid upptäckt av 
ekobrott vet inte Johansson. Det han skulle göra är att gå till sina överordnade och rådfråga, 
men han vet inte om det finns en formell policy för tillvägagångssättet. 
 
På ÖPWC har de vad de kallar för ”partner-to-consult” att fråga när komplicerade frågor 
dyker upp. Denna person är specialiserad på ämnet ekobrott, så om Johansson skulle hitta 
någonting misstänkt skulle han först vända sig till den personen. Detta för att den personen är 
kunnigare än honom på området, men är också den som vet vem Johansson ska vända sig till 
om inte han/hon kan svara på frågan. Det är aldrig aktuellt att rådfråga kontorschefen 
eftersom ÖPWC har en decentraliserad organisation. Det måste inte tas hierarkiskt uppåt, 
istället faller det sig naturligt att prata med den kollega som har bäst kunskap i den aktuella 
frågan. 
 
EBM har ett telefonnummer som revisorer kan ringa anonymt till för att få råd om hur de skall 
gå vidare i de fall där de är tveksamma. Det är också ett bra stöd om revisorn inte vill 
konfrontera företaget direkt. Johansson tror inte att EBM utnyttjas i den utsträckningen som är 
möjligt, men att det är bra att veta att de finns om det skulle dyka upp några tveksamheter. 
Dessutom har ÖPWC en juristavdelning i Stockholm som är specialiserade inom området. Det 
ser han som en av fördelarna med att jobba på en stor byrå, att det alltid finns resurser att 
tillgå. När det till exempel kommer nyheter inom branschen är det väldigt skönt att ha någon 
att vända sig till och fråga. Däremot tror han att EBM kan vara till stor hjälp för mindre 
revisionsbyråer, eftersom de inte har ÖPWC:s storlek och bredd med specialkunskap inom ett 
stort antal områden. 
 
Inom ÖPWC fungerar det så att kollegorna emellan frågar runt innan en ny kunds uppdrag 
accepteras. Med så många kollegor på ett och samma ställe erhålls en bra koll på näringslivet 
och företagsvärlden och en bedömning kan göras av den eventuellt blivande klienten. Det 
vore dumt att inte dra nytta av den kunskap som finns på byrån. De använder sig även av ett 
datorprogram som alla nya kunder körs igenom, det bedömer kreditvärdighet, likviditet, 
eventuella betalningsanmärkningar, tidigare konkursinblandningar med mera. 
 
För att förhindra att ÖPWC:s renommé smutsats ner försöker de jobba med så seriösa kunder 
som möjligt. Det gör de till exempel genom att överväga innan de accepterar uppdrag från 
företag inom vissa branscher som är mer känsliga än andra. I de fallen är han extra vaksam 
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innan han åker på ett uppdrag. Anledningen till att ÖPWC enbart vill ha seriösa klienter är för 
att de inte vill bli inblandade i oegentligheter, utan de vill ha så skötsamma kunder som 
möjligt. Johansson tror att om han skulle göra många anmälningar på bagateller, sådant som 
ligger i gråzonen av ekobrott, skulle det kunna ge en viss ”badwill” för företaget och ryktet 
kring företaget skulle kunna bli att de är väldigt petiga, ”så fort det är något så skickar de 
iväg en anmälan”. 
 
Johansson uppskattade att revisorerna hos ÖPWC har mellan 20 och 200 företag per revisor, 
beroende på kundens storlek. Han uppskattar ett snitt på 100 stycken per revisor. Om en 
revisor slutar på ÖPWC fördelar denna ut sina klienter på sina kollegor efter hur bra han tror 
de kommer att passa revisorn i fråga. ÖPWC tar alltså hänsyn till personkemin mellan 
revisorn och klienten. Enligt Johansson är det upp till revisorn att anpassa sig efter vilken 
kultur som råder på klienternas företag. Det kan gälla klädvanor, hur de på företaget tilltalar 
varandra med mera. 

5.1.4 Motsättningar mot revisorns oberoende granskn ing 
Beträffande etik och moral berättar Johansson att revisorerna på ÖPWC skriver ett 
”oberoendetest” varje år för att säkerställa att ingen har ett beroende eller liknande till någon 
klient. Ett beroende kan till exempel vara att äga aktier i ett mindre bolag som revideras. Då 
kan revisorn hamna i tveksamma situationer eftersom revisorn tar del av information som inga 
andra utanför företaget gör. I större börsbolag som till exempel Ericsson kanske revisorn kan 
äga en liten aktiepost eftersom den är obetydlig i förhållande till det stora antalet aktier. Ett 
annat exempel är att han inte skulle kunna vara revisor i sin pappas firma. I en sådan situation 
anser han sig inte vara oberoende. I sådana situationer är det viktigt att som revisor ha hög 
moral och inte acceptera uppdragen. ÖPWC är noga med vilka kunder de tar emot och inte tar 
emot. Om de märker på en kund att det kan finnas brister vad gäller etik och moral överväger 
de att inte ta den kunden, eftersom de inte vill ha någon negativ publicitet med mera. ”Ingen 
vill ju ha en kund som det finns risker med.” 
 
Johansson ser inte att det finns några motsättningar mellan att vara lojal mot klienten och att 
följa skyldigheten att anmäla sin klient. Det är både i revisorns och kundens intresse att lagar 
och regler följs. De flesta kunder är ärliga, driver sina företag på bästa sätt och vill göra rätt 
för sig, då tycker han inte att det finns några motsättningar. Johansson har aldrig varit i 
kontakt med en kund som har inställningen att försöka fuska sig fram. 
 
Johansson ser ingen risk för att tystnadsplikten kolliderar med anmälningsplikten. Detta på 
grund av att tystnadsplikten gäller tills revisorn tror att det föreligger ekonomisk brottslighet, 
då upphör tystnadsplikten att gälla. Skulle den inte göra det skulle revisorn aldrig kunna 
nämna klienternas namn, och därmed inte kunna anmäla dem. Tystnadsplikten är något 
revisorn är tvungen att hålla väldigt hårt på, annars skulle inte klienterna våga lämna ifrån sig 
uppgifter till revisorn då detta skulle kunna läcka till konkurrenter med mera. 
 
Johansson ser inga skäl för att avstå från att anmäla ekobrott på grund av en eventuell 
anmälan och krav på skadestånd från kunden, i fall revisorns anmälan inte leder till fällande 
dom. Detta eftersom revisorn har anmälningsplikt och måste anmäla om det är ekonomisk 
brottslighet som då går i första hand. Skulle revisorn välja att inte göra en anmälan och att det 
sedan skulle uppdagas anser han att bolaget tar större skada än att anmäla en klient som sedan 
begär skadestånd. 
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Som revisor ser Johansson det som en självklarhet att en relation till kunden byggs upp, och 
tycker att det är positivt. Det anser han krävs för att revisorn ska kunna resonera med klienten 
och användas som bollplank. Då måste han ha en bra relation, det får däremot inte gå så långt 
att det leder till någon skada. Revisorn måste ha en professionell inställning till jobbet, 
föreligger det ekonomisk brottslighet ska det tas upp med styrelsen. Sådan professionell 
inställning måste revisorn ha, så att kompisskap lämnas utanför. Men visst är det känsligare 
med en kund som revisorn kommer väldigt bra överrens med, att ifrågasätta denne kunds 
handlande. En revisor ska vara professionell i sitt jobb och då måste de lagar och regler som 
följer med yrket följas. ÖPWC har inte någonting uttalat om hur den personliga relationen till 
klienterna ska se ut, det är upp till varje enskild revisors sunda förnuft. 
 
Johansson ser ingen problematik med att revisorn både ska fungera som rådgivare och fungera 
preventivt mot ekobrott. Även här kommer han in på ämnet professionalism, revisorn gör 
aldrig några uträkningar åt bolagen, utan används för konsultation i specifika frågor. Revisorn 
fungerar som rådgivare, men bokar aldrig några transaktioner, för att därefter granska 
uppgifterna själv. Skulle det vara så att revisorn granskade sig själv finns en risk för att det 
inte blir korrekt. Johansson tror att revisorn ogärna är kritisk mot det han själv gjort. De har en 
hård policy inom ÖPWC som säger att de absolut inte får göra bokningarna, för att sedan 
granska dem själv. 
 
Johansson har en positiv inställning till anmälningsplikten, det måste gå att lita på 
näringslivet. Han tror att det fungerar avskräckande för företagen att revisorn har 
anmälningsplikt. Att vissa revisorer har negativ inställning till anmälningsplikten tror han kan 
bero på att de inte vill bli uppfattade som en snokande polis som bara letar fel. Själv tycker 
han inte att det blir några problem då han måste bilda sig en så pass bra uppfattning om 
bolaget att han kan uttala sig i revisionsberättelsen huruvida årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av företaget. Är det så att det föreligger oegentligheter ges ingen rättvisande 
bild av företaget. En annan faktor tror han kan vara att revisorn vill vara lojal mot kunden 
eftersom de valt den själv och vill därför göra ett så bra jobb som möjligt åt kunden. 
Ytterligare en annan faktor kan vara att revisorn får en viss relation till kunden som gör att det 
kan kännas jobbigt att anmäla. Men han anser att revisorn måste vara professionell och tänka 
ett steg längre, om det inte görs en anmälan och det sedan uppdagas får revisorn problem. 

5.2 Torbjörn Arvidsson, godkänd revisor på KPMG 117 

5.2.1 Revisorns uppgift 
Torbjörn Arvidsson har arbetat som godkänd revisor sedan december 1981 men arbetade med 
redovisningsfrågor och dylikt långt innan dess. Han anser att revisorns främsta uppgift är att 
enligt revisorslagen iaktta god revisorssed, vara opartisk, självständig och objektiv. Inget får 
rubba samhällets förtroende. För att säkerställa oberoendet har KPMG som policy att alltid 
pröva oberoendet och objektiviteten enligt analysmodellen. Arvidsson påpekar att det har hänt 
väldigt mycket de senaste fem till åtta åren, vilket har utvidgat och försvårat revisorns roll och 
yrke. Enligt honom själv är det många som håller med honom om att det varit tufft, att det är 
väldigt jobbigt att hela tiden förändra sitt arbetssätt, de måste faktiskt ha tid att arbeta för 
klienterna också. 

                                                
117 Intervju den 9 maj 2006 med Torbjörn Arvidsson, godkänd revisor på KPMG, Örebro 
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5.2.2 Faktorer som påverkar revisorns ställningstag ande 
Etik och moral är viktiga frågor enligt Arvidsson, då etiken och moralen utgör själva kärnan i 
revisorns roll som oberoende part i samhället. Först och främst handlar det om att bygga upp 
så att kunden och omgivningen får ett orubbat förtroende för revisorn och kan lita på honom 
och den tystnadsplikt som gäller, ”att man så att säga har ett omdöme”. Mycket av etik och 
moral finns i bakhuvudet och är egentligen sunt förnuft, men det finns mycket att tänka på. 
Självständighet tycker han är en annan viktig aspekt, att kunden inte kan påverka revisorn. 
Har revisorn haft en kund väldigt länge, kan dessa situationer faktiskt uppstå enligt Arvidsson. 
 
Arvidsson har endast anmält ekobrott en gång under sin tid som revisor. Skäl till detta anger 
han vara att anmälningsplikten är relativt färsk, samt att han i princip alltid har arbetat med 
väldigt fasta uppdrag och inte så många nya klienter. Men han har i ett flertal fall funderat på 
huruvida han skulle anmäla en klient eller inte. 
 
Det första fallet gällde ett företag där företagsledaren drabbades av utmattningsdepression. 
Det var en redovisningsbyrå som skulle ha hand om redovisningen, men de liksom Arvidsson 
fick inte heller in några papper. Näst sista året han var revisor i bolaget fick han 
årsredovisningen för sent, vilket han angav i revisionsberättelsen. Sista året han var revisor i 
bolaget fick han inte in några papper alls. Han insåg efter ett tag att ingenting skulle hända, 
trots hans påtryckningar om att få in en årsredovisning. Han gjorde då en anmälan och avgick 
från sin revisorsroll i företaget, då han inte längre hade kontroll på bolagets utveckling. Av 
den inlämnade anmälan verkar det inte ha hänt så mycket enligt Arvidsson, vad han vet har 
han endast fått ett samtal från åklagarkammaren som inte ens visste vad de skulle göra med 
hans anmälan. Det var ett år sedan anmälan gjordes. 
 
Arvidsson förklarar ytterligare fall då han avgått som revisor. I det ena fallet var det ett 
ägarskifte i ett bolag där han varit revisor i tio år. Arvidsson bedömde att den som köpte 
bolaget inte var helt seriös och därför intog han en avvaktande roll. Bolaget köptes i 
november men inkråmet såldes i februari, vilket kändes lite konstigt. Vid första bokslutet 
funkade allt bra och den nye ägaren skrev på årsredovisningen som sig bör, men sen försvann 
han spårlöst och Arvidsson fick inte tag på honom. Två veckor senare såg Arvidsson att 
klienten gjort konkurs, men då hade han redan avgått som revisor. Inte heller 
konkursförvaltaren fick tag på honom, ”han hade sjappat helt enkelt”. Här kommer 
Arvidsson in på en del av den problematik som finns. Han kände att det var något skumt och 
ville göra en anmälan, men eftersom han inte hade något konkret att anmäla klienten för så 
kunde han inte göra det. ”Man måste som revisor vara lite försiktig också för att man påstår 
nått som man inte har belägg för, jag kunde bara misstänka, så kunde jag bli utsatt för 
skadestånd också.” 
 
Revisorn kan inte bara tänka på att göra rätt och riktigt enligt lagen. Det kan slå tillbaka om 
revisorn har fel. Vidare påpekar han vikten av att revisorn är handlingskraftig och inte blir en 
passiv figur när han inte får svar på sina frågor till klienten. När revisorn inte får svar på sina 
frågor eller krav har han inte längre kontroll över bolagets utveckling och kan då välja att 
avgå som Arvidsson gjorde i båda fallen. 

5.2.3 Revisorns kompetens 
Som godkänd revisor har Arvidsson erhållit en utbildning om anmälningsplikten hos SRS, 
men när kursen hölls var lagen ny och ingen visste egentligen hur den skulle tillämpas. 
Eftersom ingen hade erfarenhet av det verkade Arvidsson aningen skeptisk till vilket resultat 
kursen kan ha gett. Anmälningsplikten är inget som diskuteras dagligen, det görs på möten 
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vid behov eller när det kommer nyheter.  På så sätt pratar de om den och försöker hålla den 
levande så att alla är medvetna om den. KPMG har ingen speciell policy för handläggningen 
av ekobrottsärenden, men däremot har de en policy när det gäller orena revisionsberättelser, 
då måste de prata med någon annan revisor på kontoret. De har en speciell kontaktperson vid 
dessa ärenden och i vissa fall kontaktas även kontorschefen. Även om policy saknas för fall 
av misstänkt ekobrott är tillvägagångssättet ungefär detsamma som vid orena 
revisionsberättelser, eftersom båda ärendetyperna handlar om att ifrågasätta kunden. 
Arvidsson anser att det är ett bra stöd för revisorerna att kunna diskutera med någon annan, 
även fast revisorn har det yttersta ansvaret själv. Det är ju lätt att bli hemmablind och det kan 
vara bra att någon annan revisor ser på ärendet ”med friska ögon”. 
 
Vad gäller den juridiska kompetensen anser Arvidsson att revisorer idag har för lite juridiska 
färdigheter, själv känner han sig i vissa situationer juridiskt otillräcklig. Detta försöker 
revisorerna på KPMG kompensera genom att ofta diskutera med sina erfarna kollegor. 
Återigen påpekar han vikten av att ha kollegor som han kan lära utav och inte arbeta ensam. 
Han anser att framtidens revisorer borde satsa på att bygga in mer juridik i sin utbildning. 
 
Lagen har en lång verktid, men som revisor tänker han inte i banor att upptäcka brott utan är 
mer vaksam. Revisorn har en vetskap om att lagen finns. På grund av förändrade 
arbetsförhållanden som medför att revisorn måste ha större kompetens inom fler områden tror 
Arvidsson att det blir allt svårare att arbeta som ”ensamrevisor” som många gör. Det 
underlättar att vara några kollegor som kan rådfråga varandra. 
 
Arvidsson berättar vidare om när han underlät att göra anmälan första gången han själv var 
tvungen att pröva lagen om anmälningsplikt. Han hade vånda över hur han skulle göra och 
kände att han inte hade tillräckligt med information för att kunna fullfölja en anmälan. 

5.2.4 Motsättningar mot revisorns oberoende granskn ing 
Arvidsson tror att anledningar till att vissa revisorer inte är angelägna att anmäla misstankar 
om ekobrott, kan vara en generationsfråga och att många av ”de äldre” revisorerna som varit 
med i många år är de som är mest negativa. Skäl för detta anger Arvidsson är dels att det hänt 
så förfärligt mycket de senaste åren och att ”de äldre” revisorerna med åren har blivit väldigt 
inpräntade om tystnadspliktens vikt. Många anser därför att den kolliderar med 
anmälningsplikten. Arvidsson säger sig ha hört påståenden som ”man blir nästan schizofren” 
och ”över min döda kropp” vad gäller att anmäla sina klienter. På detta sätt kan inte revisorn 
jobba, men så starka har reaktionerna varit, och är i vissa fall fortfarande. Arvidsson själv 
anser att lagen är befogad, han tyckte inte det när den kom 2002 eftersom den då var så 
revolutionerande. Den vände upp och ner på hela tillvaron, men tyvärr har den nog sin 
funktion. Med att ha en funktion menar han att lagen inte borde behövas men den gör det trots 
allt. Han vill ändock tydliggöra att normalt är det inget problem eftersom majoriteten av 
kunderna är intresserade av att få in sina handlingar i tid till bolagsverket, men det finns ju 
alltid undantag. 
 
Huruvida det finns ett dilemma mellan att känna en kundlojalitet och att anmäla kunden för 
ekobrott, fick vi medhåll av från Arvidsson. Han ansåg att det kan bli ett dilemma, men 
samtidigt finns det en möjlighet att kunden får en chans att återställa det som han har ställt till 
med i och med tvåveckorsfristen. Sen beror det givetvis på hur allvarligt brottet är, men 
Arvidsson har uppfattat lagen som att det ska vara ganska grova brott för att 
anmälningsplikten skall inträda. Det räcker till exempel inte med att kunden bara stoppar in 
någon privat kostnad i bolaget för att revisorn skall anmäla. Det skall handla mer om 
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systematisk brottslighet enligt Arvidssons uppfattning. Han säger att han själv aldrig upplevt 
något dilemma mellan lojaliteten och att anmäla, men han kan se problematiken. 
 
Däremot ser Arvidsson ingen konflikt mellan revisionen och revisorns roll som rådgivare. 
Denna problematik har diskuterats mycket de senaste åren och KPMG har därför medvetet 
dragit skarpare gränser vad gäller rådgivning. Han berättar att många stora revisionsbyråer fått 
kritik för det här att ”man har gett ett råd med en hand och granskat med den andra”. 
Arvidsson arbetar mest mot relativt små företag och där är det mer praktiska råd han ger och 
där har det inte blivit något stort dilemma anser han. Men det här är nog också en fråga som 
kommer att verka fram mer och mer och det gäller både små och stora revisionsbyråer, precis 
som anmälningsplikten. 
 
Att ryktet skulle påverkas negativt av antalet anmälningar som byrån gör ser inte Arvidsson 
som speciellt troligt eftersom alla beslut fattas efter noggranna prövningar av revisorn och 
minst en kollega till denne. För att försöka förhindra att revisorn skall behöva göra en större 
mängd anmälningar, görs en minutiös kontroll av de nya klienter de knyter till sig. KPMG vill 
inte ha några oseriösa klienter. Ibland kan det vara att de, enligt Arvidsson, känner på sig att 
det kan vara en mindre seriös person, men de kan inte heller döma någon förrän de har något 
bevis. Och om KPMG tackar nej så tackar någon annan revisor ja. Att döma kunder utan 
bevis däremot, kan nog ge dåligt rykte och det vill de akta sig för. 
 
Arvidsson tror att anledningar till att vissa revisorer inte är så angelägna om att anmäla 
misstankar om ekobrott, kan vara en generationsfråga och att många av ”de äldre” revisorerna 
som varit med i många år är de som är mest negativa. Skäl för detta anger Arvidsson är dels 
att det hänt så förfärligt mycket de senaste åren och att ”de äldre” revisorerna med åren har 
blivit väldigt inpräntade om tystnadspliktens vikt. Många anser därför att den kolliderar med 
anmälningsplikten. Arvidsson säger sig ha hört påståenden som ”man blir nästan schizofren” 
och ”över min döda kropp” vad gäller att anmäla sina klienter. På detta sätt kan inte revisorn 
jobba, men så starka har reaktionerna varit, och är i vissa fall fortfarande. Arvidsson själv 
anser att lagen är befogad, han tyckte inte det när den kom 2002 eftersom den då var så 
revolutionerande. Den vände upp och ner på hela tillvaron, men tyvärr har den nog sin 
funktion. Med att ha en funktion menar han att lagen inte borde behövas men den gör det trots 
allt. Han vill ändock tydliggöra att normalt är det inget problem eftersom majoriteten av 
kunderna är intresserade av att få in sina handlingar i tid till bolagsverket, men det finns ju 
alltid undantag. 

5.3 Ulrika Jantzén–Kumlin, revisorsassistent på ÖPWC 118 

5.3.1 Revisorns uppgift 
Ulrica Jantzén-Kumlin har jobbat som revisorsassistent på ÖPWC sedan år 2000. Hon ser 
revisorns huvudsakliga uppgift i två perspektiv, det teoretiska och det praktiska. Enligt teorin 
är revisorns uppgift att i efterhand granska redovisningen och förvaltningen som en oberoende 
part, men i praktiken vill hon att de företag hon jobbar för ska se nyttan med hennes arbete. 
Hon vill att kunden ska se en mening med revisionen, att det inte bara blir en påskrift på 
revisionsberättelsen. En revisor som jobbar med mindre företag kan ibland bli ifrågasatt vad 
som är poängen med en revision och många tycker att det är dyrt. Hon poängterar att hon vill 
att kunden skall se nyttan med revisionen, att revisorn ger ett tillskott till näringslivet. En 
annan viktig del i revisorns uppgifter är att även fungera som ett bollplank, en rådgivare. 
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Ibland kan de få höra att de jobbar med historia, vilket i mångt och mycket är sant, men 
revisorn vill även jobba tillsammans med företaget och titta framåt. De vill kunna ge ett 
tillskott till företaget så att det kan utvecklas och komma vidare på något sätt. 

5.3.2 Faktorer som påverkar revisorns ställningstag ande 
Etik och moral är viktiga aspekter i en revisors arbete enligt Jantzén-Kumlin. Teoretiskt ser 
hon etik och moral som att följa god revisorssed och god revisionssed. Vidare är även 
tystnadsplikten och jävsfrågor delar av den etik och moral som skall prägla en revisors arbete. 
Men etik och moral handlar även om mer vardagliga aspekter, som till exempel hur revisorn 
uppträder och agerar mot kunden. Är de ute hos kunden på besök så är de hos kunden och då 
går de inte runt och letar rätt på saker själva. De försöker jobba under ödmjukhet, det är trots 
allt kundens uppgifter, revisorn är där för att hjälpa kunden. Men som etik- och moralfrågor 
ofta är så är det en svår avvägning, revisorn vill ha en uppgift för att kunna utföra sin revision 
men samtidigt måste det finnas en ödmjukhet. Andra viktiga aspekter för att upprätthålla 
yrkesetiken utgörs av att revisorn jobbar under oberoende, det ska kännetecknas av 
opartiskhet och självständighet och revisorn får inte vara beroende av någon kund. Som 
exempel anger Jantzén-Kumlin att hon inte skulle kunna revidera sin mans bolag eftersom 
hon är släkt med honom. Hon kan inte heller inneha några aktier, fordringar, andra intressen 
eller liknande och får inte delta i beslutsprocesser, då även dessa faktorer kan utgöra grund för 
att ifrågasätta hennes oberoende och opartiskhet. 
 
Om de vid en granskning upptäcker misstänkt fall av ekobrott har ÖPWC en policy hur de ska 
gå tillväga. Eftersom ÖPWC är en relativt stor byrå så har de en speciell avdelning i 
Stockholm som handhar alla dessa ärenden. Det som revisorn gör är i princip att lämna över 
ärendet som rör misstänkt ekobrott dit. Jantzén-Kumlin har dock själv aldrig varit med om ett 
fall då det blivit aktuellt att göra en anmälan. Däremot tror hon det är svårt för många mindre 
revisionsbyråer som inte har detta juriststöd inom organisationen, men denna problematik tror 
hon att ÖPWC kommer förbi just genom att de är en större organisation och har en bredare 
och djupare kompetens att tillgå. 
 
Huruvida det finns några undantag från att göra anmälan kunde hon inte svara på men hon 
menar att det trots allt är brott som begås. Hon säger att revisorn hoppas på klienter som har 
en framtid i företagandet. De personer som har som mål att försörja sig genom att begå brott 
menar hon inte har företaget som något framtidsprojekt utan endast för en kortare tid med 
snabba pengar. 

5.3.3 Revisorns kompetens 
Vad gäller revisorers juridiska kompetens tror Ulrica att revisorer inte har tillräcklig juridisk 
kompetens för att klara av alla uppgifter. På vår fråga om vad lagstiftaren avser med 
begreppet ”kan misstänkas” svarade Jantzén-Kumlin tveklöst att det är väldigt få revisorer 
som exakt vet vilken grad av misstanke som egentligen avses i lagen. Återigen påpekar hon 
vikten av att arbeta på en stor byrå som ÖPWC där det alltid finns tillgång till den kompetens 
som behövs. Skillnaden mellan en stor och en liten revisionsbyrå antar hon är stor i det här 
fallet eftersom en liten byrå som kanske måste ta hjälp av en jurist för att lösa vissa juridiska 
tveksamheter, kanske inte kan bära kostnaden för att anlita juridisk expertis. Antagligen är 
inte heller revisorns kund särskilt intresserad av att bära kostnaden för en extra utredning av 
särskilda jurister. 
 
ÖPWC har ett internt kursprogram där bland annat en kurs om ekobrott ingår, en kurs som 
hon ännu inte har gått. De har dock varit på föredrag om hur de ska gå tillväga vid fall då de 



   

   
 
  33 
 

misstänker att brott kan föreligga. Annars är ekobrott inget som de dagligen diskuterar på 
byrån, utan det är endast undantagsfall. Men kommer det nyheter inom området tas det upp på 
möten så att alla får veta. 
 
När revisorn utreder om ekobrott har begåtts är det av stor vikt att utredningen görs noggrant 
och att det fattas ett korrekt beslut, eftersom det finns flera faror såsom böter från RN eller 
skadeståndsskyldighet till kunden. På ÖPWC tar de hjälp av juristenheten och litar på att de 
gör den utredning som krävs för att revisorn skall slippa bli inblandad i oegentligheter. Det är 
upp till varje revisor att lämna ärendet vidare och det inte görs och det sedan visar sig att brott 
begåtts, så riskerar revisorn att RN tar upp det. 

5.3.4 Motsättningar mot revisorns oberoende granskn ing 
Det finns en gränsdragningsproblematik mellan revisionen och revisorns ”andra roll” som 
rådgivare. Banktjänstemän och revisorer har ofta en inflytande roll på sina klienter, det råd 
revisorn eller bankmannen kommer med tar kunden till sig hävdar Jantzén-Kumlin. Revisorn 
får dock aldrig vara med och besluta någonting, för då reviderar han sig själv. Den rådgivande 
rollen får inte gå till så att revisorn kommer med förslag om förbättringar i verksamheten, 
utan det skall vara kunden som kommer med frågan om vad revisorn tror i en specifik fråga. 
Revisorn får då komma med förslag, men det är alltid kundens enskilda beslut som skall 
fattas, utan revisorns medverkan. Detta är något som revisorn måste tänka på i sin dagliga roll 
för att upprätthålla sin yrkesetik. 
 
Hennes personliga inställning till anmälningsplikten är positiv och hon tycker att det är bra att 
den ligger under revisionen. Revisorn skulle redan innan plikten inträdde uppträda oberoende 
mot klienten, skillnaden är ”bara” att revisorn har att ta hänsyn till ytterligare en plikt. 
Revisorn tittar trots allt i efterhand på förvaltningen och redovisningen och om revisorn då har 
möjlighet att upptäcka något brott ser hon det som positivt. Att det skulle finnas några belägg 
för att ryktet skulle påverkas av antalet anmälningar ser hon inte skäl för. Några 
lojalitetsproblem eller någon konflikt mellan tystnadsplikten och anmälningsplikten ser hon 
inte heller att det borde finnas, revisorn skall vara oberoende. Jantzén-Kumlin kan bara 
komma på fördelar med anmälningsplikten. Hon tror också att revisorn är ”snabbare” än EBM 
på att upptäcka ekobrott genom att revisorn kommer i kontakt med oegentligheter på ett 
tidigare stadium och har större inblick i redovisningen. 
 
Eftersom en revisor i sin yrkesroll ska kännetecknas av att alltid vara oberoende i förhållande 
till kunden, anser Jantzén-Kumlin inte att det föreligger någon motsättning mellan lojaliteten 
och anmälningsplikten. Visst kan det vara en obehaglig känsla av att anmäla sin klient, men 
det handlar om förhållandevis grova brott, och revisorn kanske inte är intresserad av att ha 
dessa som kunder egentligen. Men å andra sidan, ”det är klart att det kanske är lättare att 
anmäla någon som man tycker mindre bra om”. På frågan om kundens storlek spelar någon 
roll svarade hon med viss tveksamhet att alla skall behandlas lika inför lagen och att hennes 
förhoppningar är att så är fallet, men eftersom hon inte har varit med om några specifika fall 
hade hon inget att exemplifiera med. 
 
Att byråns eller det personliga ryktet skulle påverkas av att byrån anmäler klienter tror hon 
inte på. Hon ger som exempel att istället vända på frågan och fråga sig ”vad skulle hända med 
den revisor som inte följer lagen och inte gör en anmälan”? Hon känner ingen rädsla för att 
ryktet skulle försämras, utan hon tänker istället att ÖPWC som är en seriös revisionsbyrå 
endast vill arbeta med seriösa klienter. Därför tror hon inte att om en revisor på ÖPWC 
anmäler en ”oseriös klient” skulle kunna påverka ryktet negativt. 
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Som avslutande fråga hänvisade vi till en undersökning gjord av BRÅ som visade att 40 
procent av revisorerna hade en negativ inställning till lagen om anmälningsplikt. Vi undrade 
vilka skäl de kunde tänkas se till att en så pass stor del av revisorerna var negativt inställda. 
Det som Jantzén-Kumlin kan tänka sig är att revisorer i mindre revisionsbolag har en större 
benägenhet att underlåta att anmäla, eftersom hon tror att det är en stor kostnad för dem att 
utreda om brott föreligger. Därför kanske de avstår från att anmäla. Större bolag har sina 
specialister och därigenom större möjlighet att ta sådana kostnader centralt. Andra orsaker 
trodde hon kunde vara att revisorn ”känner sig som en polis” eller som ”skattemyndighetens 
förlängda arm” och den kopplingen vill de nog inte känna. Hon spekulerar även i om det kan 
bero på att revisorer är rädda om sina relationer och byråns rykte, revisorer och byråer vill inte 
ha negativ publicitet. Men själv ser hon inte att detta är skäl nog för att ha en negativ 
inställning. 
 
Ulrica anser inte att tystnadsplikten och anmälningsplikten krockar, eftersom revisorn alltid 
skall vara oberoende, om brott upptäcks inträder anmälningsplikten som medför att 
tystnadsplikten kan inskränkas. 

5.4 Anders Pålhed, auktoriserad revisor på Ernst & Young 119 

5.4.1 Revisorns uppgift 
Anders Pålhed började arbeta som revisor 1984 och blev auktoriserad 1990. Han menar att 
revisorns främsta uppgift styrs av de lagar och rekommendationer som finns, det rör sig alltså 
om att granska årsredovisningen och förvaltningen och följa god revisionssed med mera. Men 
de senaste åren har detta utökats till allt fler plikter och skyldigheter, där bland annat 
anmälningsplikten är en del, och att granska vissa skattefrågor är en annan. Yrkesetiskt skall 
revisorn vara fristående och uttala sig som en utomstående part, eftersom han ska fungera som 
oberoende i förhållande till dem som han granskar. Revisorn måste ”stå över” på något sätt, 
om inte revisorn följer lagen behövs ingen revisor. Det ställs hög tilltro till vad revisorn säger, 
det är därför viktigt att den har hög etik och moral. Att revisorn vågar säga ifrån och står för 
vad han säger och inte backar så fort det blir lite obekvämt. 

5.4.2 Faktorer som påverkar revisorns ställningstag ande 
Generellt anser Pålhed inte att det finns något undantag från anmälningsplikten. Det är en 
bedömning revisorn gör i varje situation, om det har gått så långt att det uppfyller de kriterier 
som finns för att göra anmälningsplikten gällande. Revisorn har massor av 
bedömningssituationer, det finns inget skrivet som säger exakt hur revisorn ska gå tillväga i 
varje enskild situation, utan det beror på hur situationen ser ut i det specifika fallet. Det finns 
sällan något korrekt svar, utan det är en bedömningsfråga. 
 
Pålhed har själv aldrig anmält någon för ekobrott, han har därför inga egna erfarenheter. Han 
har inte heller varit inblandad i en revision där det blivit aktuellt att anmäla. De situationer 
som Pålhed ändå har stött på har det varit någon anställd som begått ett brott, och 
anmälningsplikten omfattar endast styrelse och VD. Pålhed kan inte påminna sig om att någon 
kollega till honom på kontoret heller har gjort någon anmälan. Han påpekar att företaget har 
två veckor på sig att korrigera fel efter revisorns påpekande och därigenom läka felen på 
vägen, vilket i princip görs i alla fall. Därför görs ingen anmälan i de fallen eftersom något 
skäl till brott inte längre föreligger. 

                                                
119 Intervju den 11 maj 2006 med Anders Pålhed, auktoriserad revisor på Ernst & Young, Örebro 



   

   
 
  35 
 

 
När lagen trädde i kraft var det enligt Pålhed många revisorer som blev oroliga för det 
framtida arbetet, ”först så trodde man att man inte skulle få något förtroende från kunderna 
längre eftersom de visste att vi skulle anmäla dem för minsta lilla fel”. Men han säger vidare 
att det aldrig blev så i praktiken, kanske beroende på att revisorer inte bokstavstolkar lagen 
och anmäler direkt utan allt sätts i relation. Det kanske inte är lagstiftarens mening med lagen, 
men samhället skulle haverera om alla småsaker skulle anmälas. Först när lagen kom verkade 
det jättejobbigt, men när han ser hur det fungerar i praktiken känns det inte så farligt. Det är 
bara i undantagsfall det blir aktuellt att anmäla, och dramatiken har avtagit sedan 2002. 
 
Om han tänker efter ingick det i en revisors åtagande redan tidigare, bara det att det då inte 
var preciserat. Tidigare skulle revisorn anmäla brott om han såg det, men tystnadsplikten 
hindrade i mycket högre grad att revisorn anmälde det till polisen. Men tystnadsplikten har 
förändrats, och revisorn förväntas nu göra en anmälan. Det kan uppfattas som att revisorn får 
en roll som skatterevisor eller polis som är ute efter att leta brott och att sätta dit folk. Han 
tycker inte att klienternas uppfattning om revisorn på något sätt verkar ha förändrats sedan 
införandet av anmälningsplikten. De farhågor han hade om att klienterna inte skulle vilja 
lämna ut allt material när anmälningsplikten trädde i kraft, de besannades aldrig. 
 
Om ett fall, då det eventuellt blir aktuellt att anmäla, skulle uppstå skulle han konsultera sina 
kollegor. Enligt Ernst & Youngs interna regler är revisorn skyldig att konsultera kollegor 
innan en eventuell anmälan görs, eller vid oren revisionsberättelse. De har ingen formell 
kontaktperson, men på kontoret finns det en person som är väldigt påläst i ämnet och därför 
blir det naturligt att revisorerna går till honom först. Men finns inte han där går de lika gärna 
till någon annan, det är viktigt att få någon annan revisors syn på arbetet. Det är lätt att stirra 
sig blind på sitt eget arbete. 
 
Ämnet ekobrott är inget som diskuteras löpande på Ernst & Young. Det är därför han inte tror 
och inte heller minns att de skulle ha gjort någon anmälan. När lagen träde i kraft hade de en 
allmän information på kontoret. Det är så det brukar gå till inom organisationen, att informera 
centralt ifrån om hur byrån ska ställa sig till den aktuella frågan. Pålhed tror att dessa 
informationer hålls för att alla revisorer inom byrån skall ha en gemensam ”approach” och att 
alla ska förstå och tolka lagtextens verkliga betydelse på samma sätt, vilket anses viktigt 
eftersom revisorn alltid representerar sin byrå. 
 
Vid nya uppdrag har de ett särskilt kvalitetssystem som kontrollerar alla nya kunder. De får 
inte anta några nya kunder förrän de gått igenom en lång checklista, som innefattar att kolla 
bolagets historia, vilka som ligger bakom bolaget med mera. Detta görs genom att kontakta 
tidigare revisorer samt bolagets bankkontakter. Ernst & Young vill inte ha kunder som det 
finns risk med, detta av flera anledningar. Dels fås sällan betalt för den risk som tas och dels 
finns risken för en debatt i ett anmälningsärende, både kunden som anmäler och att revisorn 
anmäler kunden. Att undvika badwill är mycket viktigt för byrån. Det är en lönsamhetsfråga, 
även om man får betalt kan det bli badwill beroende på hur det uppfattas av allmänheten om 
bolaget är inblandat i oegentligheter med kunderna. 

5.4.3 Revisorns kompetens 
Pålhed är mycket tveksam till revisorers allmänna juridiska kompetens och tror inte att 
revisorer kan avgöra innebörden av begreppet ”kan misstänkas” och inte heller vilka brott 
som anmälningsplikten gäller. Han tror det är viktigt att ha juridisk kompetens inom 
organisationen att rådfråga, och där kan nog de små byråerna där revisorn arbetar ensam få 



   

   
 
  36 
 

det svårt. Eftersom revisorns skyldigheter har utökats de senaste åren och det är svårt att vara 
expert på allt är det extra skönt för Pålhed att ha juridisk expertis att tillgå i de fall där han 
känner att det är nödvändigt. Han tror att det finns en tendens att revisorer hellre friar än fäller 
i tveksamma fall, just på grund av sin bristande juridiska kompetens. 
 
Som skäl för att revisorn i vissa fall kan underlåta att anmäla brott anger Pålhed som exempel 
att om en årsredovisning inte inkommer i tid är det bokföringsbrott men om det handlar om en 
dag fyller det ingen funktion att anmäla klienten. Men om det däremot inte inkommer någon 
årsredovisning alls finns det mer grund för en anmälan och i dessa fall anser han att det skall 
göras. Men trots detta kan nog många revisorer underlåta att anmäla just för att det finns en 
risk för att revisorn själv blir utsatt för granskning. Han berättar vidare att det i ett teoretiskt 
exempel kan vara så att revisorn har varit för passiv och inte skött sina åtaganden. Därför 
kanske revisorn underlåter att anmäla för att själv slippa personliga trubbel. 

5.4.4 Motsättningar mot revisorns oberoende granskn ing 
Att vara rädd om ryktet är mycket viktigt för Ernst & Young, men Pålhed tror inte att 
anmälningsplikten och antalet anmälningar i någon större grad kan påverka byråns rykte. 
Pålhed bedömer att det dåliga ryktet mer är en branschintern angelägenhet mellan olika 
revisionsbyråer, än att eventuella klienter ska sprida dåligt rykte om byrån. Vad gäller 
enskilda kunder är det nog mer att de känner sig felbehandlade och söker sig till en ny revisor 
istället. Generellt tror Pålhed att vissa revisorer arbetar inom vissa branscher med en viss typ 
av klienter som ger dem en lägre status på grund av branschens dåliga rykte. ”Har man 
kunder som är extremt långt ut i periferin av vad som är rätt och fel då har man nog redan 
dåligt rykte.”  Det är väldigt viktigt för Ernst & Young att de jobbar med seriösa klienter, 
samma sak tror han gäller för alla de stora etablerade byråerna. De tar inte emot vad som helst 
för att få jobb. 
 
På frågan om det finns motsättningar mellan anmälningsplikten och att känna en lojalitet mot 
sina klienter svarade Pålhed att det inte är revisorns uppgift att vara lojal mot kunden, utan 
han är vald av ägarna. En revisors lojalitet skall gälla gentemot bolagets intressenter, att 
granska att allt går rätt till och att årsredovisningen ger en rättvisande bild av företaget. Men 
Pålhed säger att det var så det diskuterades i början, att det skulle bli en konflikt mellan 
lojaliteten och att anmäla. Kanske att kunden inte längre skulle vara lika villig att delge 
revisorn all information, eftersom revisorn numera kunde ”sätta dit” kunden. Men Pålhed har 
inte upplevt något motstånd från kunderna, de är fortfarande villiga att delge revisorn det han 
behöver för att kunna utföra sina uppdrag. 
 
Rent formellt anser Pålhed att det inte borde finnas någon motsättning mellan tystnadsplikten 
och anmälningsplikten, eftersom det enligt lagstiftningen är fastställt att anmälningsplikten 
sätter tystnadsplikten ur spel vid ekobrott. Tidigare var det så att det var tystnadsplikt även om 
det var ett brott, det var inte revisorns sak att anmäla. Men idag är det genom lagstiftningen 
fastställt att det är revisorns sak och då upphör tystnadsplikten rent juridiskt. 
 
I revisorns vardag finns det ett antal olika dilemman enligt Pålhed. Vi frågade vad han ansåg 
om det faktum att en felaktig anmälan kan leda till skadeståndskrav från kunden och en 
underlåtenhet att anmäla kan leda till böter från RN. Pålhed menade att samma sak gäller om 
revisorn skriver något i revisionsberättelsen och inte har tillräckligt fog för det, då har 
revisorn slarvat, om det leder till skada för kunden kan de stämma byrån. Det är ett dilemma, 
men det är inget nytt fenomen för revisorn, utan dilemman finns i varje beslut och 
övervägande revisorn gör. Allt måste vara grundat i goda efterforskningar och det är därför de 
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internt måste konsultera någon när de ska skriva en oren revisionsberättelse till exempel, just 
för att revisorn av misstag inte ska gå vidare med något som skulle kunna göras på ett annat 
sätt. Det finns ett antal olika steg innan det måste stå i revisionsberättelsen, revisorn kan till 
exempel skicka en erinran till styrelsen om det inte är för grovt. Det finns mycket att förlora åt 
båda hållen och det är revisionsuppdragen som genererar intäkter och det som betalar 
revisorernas löner. ”Som revisor lever man ständigt med att hålla en hög standard och då är 
det inte bara intäkterna som räknas.”  
 
Att upprätthålla standarden på sitt arbete är oerhört viktigt, men det finns en ständig 
gränsdragningsproblematik som revisorerna lever med. Anmälningsplikten blir då ännu en 
fråga att ta tag i, de har tillräckligt att göra ändå, ”de ska ju inte ta över polisens jobb”. De är 
ju inte ute för att leta efter brott, en revisor ska inte leta fel, utan kontrollera att företaget har 
gjort rätt. Skulle det visa sig i planeringsfasen när revisorn börjar jobba att det skulle kunna 
vara ekonomisk brottslighet, måste revisorn gå till botten med problemet. Men det är inte 
prioritering nummer ett. Att hitta ekobrott blir i stället en följd av en väl och noggrant 
genomförd revision. 
 
Pålhed ser en tydlig konflikt mellan revisionen och rådgivarrollen, en konflikt som det har 
fokuserats ännu mer på de senaste åren. Utrymmet för rådgivning kontra att vara revisor 
krymps hela tiden. Det görs restriktioner hela tiden för vad en revisor får göra och inte får 
göra som rådgivare. Det som händer i USA har en tendens att färga av sig på Sverige, det som 
hände Arthur Pålheden i Enron-skandalen vill Ernst & Young inte vara med om. Därför vidtas 
åtgärder så att revisionsbolagen inte ska kunna hamna i liknande situationer. 
Revisionsbranschen har satt generella regler, men Ernst & Young har satt sina egna regler 
som är minst lika restriktiva för vad revisorn får och inte får göra. Inom byrån finns tydliga 
gränsdragningar för att kunna hålla isär vad som är rådgivning vid revisionen och vad som är 
fristående rådgivning. Det är klart att det är svårt att vara kritisk mot sig själv, att säga till 
kunden – ”att här gjorde jag faktiskt fel så nu får du som klient betala mer i skatt”.  
 
Det försiggår en debatt om att separera revisionen och rådgivningen, att samma byrå inte kan 
vara rådgivare och revisor. Pålhed förtydligar att det kommer att bli dyrt för företagen att 
anlita en som hjälper till med rådgivningen och någon annan som ska granska det. Båda måste 
sätta sig in i problematiken och det blir dubbelt arbete och dubbla kostnader för kunden. 
Vidare tror han att många små företag inte kommer klara av denna kostnad och det är i 
samband med det har förts diskussioner huruvida skyldigheten att ha en revisor för de minsta 
bolagen eventuellt ska tas bort. Om revisionsplikten kommer att försvinna för de små bolagen 
känner Pålhed en stark oro för sitt arbete och han vet att många känner likadant. 
 
Pålhed tror att det finns ett samband mellan att vara en liten revisionsbyrå och att ha en 
negativ inställning till anmälningsplikten. Detta eftersom ”den lilla byrån”, enligt Pålhed 
föreställningar, drabbas hårdare av de utökade krav som ställs på dagens revisorer med att 
revisorn bland annat skall kunna miljölagar och jämställdhetslagar. Med de utökade kraven 
kan detta leda till att revisorer hellre underlåter att anmäla eftersom de inte anser sig ha 
tillräcklig kompetens för att kunna avgöra huruvida ekobrott föreligger. Pålhed kan även se att 
revisorer med många långvariga och lönsamma klienter kan ha en större benägenhet att ha en 
negativ inställning, det kan kännas fel att helt plötsligt anmäla sina klienter när lagen ändras. 
Men, avslutar Pålhed, ”lagen ska inte innebära något merarbete utan detta ska fångas upp 
ändå genom att revisorn är vaksam och anmäler ekobrott om de kommer i kontakt med dem”. 
Själv tycker han inte att hans arbete har försvårats genom lagen, men han är ändå orolig över 
framtiden som revisor i och med de ständigt ökade kraven på revisorns yrkesroll. 
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6 Analys 

6.1 Revisorns uppgift och dennes oberoende 
Revisorns uppgift är enligt lagen att granska företagets årsredovisning och ledningens 
förvaltning av bolaget. Granskningen skall vara så god som god revisionssed kräver. Vidare 
skall revisorn även utföra sina uppdrag i enlighet med god revisorssed. Bredvid 
granskningsuppdragen har revisorn även vissa rådgivningsuppgifter. Denna teoretiska 
beskrivning av revisorns uppgifter stämmer väl överens med de svar vi erhöll från våra 
intervjuer. Samtliga revisorer pekade på att granskningen av årsredovisningen är den främsta 
uppgiften, och alla betonade vikten av att denna utförs i enlighet med de seder som revisorn 
har att följa. Johansson och Jantzén-Kumlin ansåg att ur ett mer praktiskt perspektiv, är 
revisorns roll lika mycket att fungera som en rådgivare, att hjälpa klienterna med deras olika 
problem. 
 
Samtliga respondenter var eniga om att revisorns uppgift inte har förändrats de senaste åren, 
främsta uppgiften är fortfarande att granska årsredovisningen och att godkänna denna genom 
en revisionsberättelse. Anmälningsplikten handlar inte om att leta brott utan om att revisorn 
skall rapportera ekobrott om detta skulle upptäckas vid granskningen.  
 
Att revisorn skall vara oberoende i förhållandet till klienten ansågs viktigt hos samtliga 
respondenter. Detta för att oberoendet är viktigt för revisorns roll, att som oberoende part 
kontrollera att de siffror som avlämnats i årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
företaget. De senaste åren har en rad olika företagsskandaler fått stor uppmärksamhet i media, 
i dessa skandaler har ofta revisorernas handlande varit starkt ifrågasatt. Detta har lett till att en 
modell har anammats i EU för att avgöra revisorns oberoende ställning i förhållande till 
klienterna, analysmodellen. Analysmodellen är en tolvstegprocess som skall påvisa att 
revisorn är oberoende i förhållandet till klienten, och att han därmed kan åta sig 
revisionsuppdraget. Av respondenterna var det bara KPMG som uttalat använde sig av 
analysmodellen, de andra byråerna (ÖPWC och Ernst & Young) genomför vad de kallar 
”oberoendetester”. Efter Enron-skandalen i USA år 2001 började lagstiftarna i både USA och 
Europa att ifrågasätta hur lämpligt det är att samma revisionsbyrå tillhandahåller revisions- 
och rådgivningstjänster, en debatt som fortfarande pågår och som till stor del handlar om 
revisorns oberoende. I Sverige pågår en debatt om att skilja revisionen från rådgivningen, att 
samma byrå inte får handha båda uppgifterna.  
 
Eftersom revisorns oberoende granskning har en stor betydelse för ett bolags alla intressenter, 
är det viktigt att revisorn bibehåller en formell moral och etik i sitt arbete för att säkerställa 
detta oberoende. Den formella etiken och moralen är uttryckt i lagar och rekommendationer, 
och behandlar ämnen som bland annat tystnadsplikt. Men revisorns etik och moral gäller inte 
bara intressenterna, utan revisorn måste även upprätthålla en mer informell etik och moral, 
den gentemot klienten. Jantzén-Kumlin uttryckte det som att den informella etiken och 
moralen utgörs av vardagliga aspekter såsom hur man agerar och respekterar kunden. Det är 
viktigt att revisorn arbetar under ödmjukhet. 

6.2 Revisorns anmälningsplikt 
År 1999 trädde den omstridda lagen i kraft, lagen om anmälningsplikt. Av ABL 9:42-44 
framgår att revisorn har som skyldighet att kontrollera att en viss typ av ekobrott inte har 
begåtts av dennes klienter. Om brott har begåtts skall revisorn avgöra graden av brottets 
karaktär och påvisa detta för VD:n och styrelsen. Om brottet inte är för allvarligt får bolaget 
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fyra veckor på sig att korrigera det, men om brottet är allvarligt behöver revisorn inte anmäla 
det till styrelsen utan kan då avsäga sig revisorsuppdraget och skicka en anmälan till åklagare. 
Lagstiftarna och EBM ansåg att de själva var för långt ifrån den verksamhet där ekobrotten 
begicks, därför lagstiftades det om revisorns anmälningsplikt. Detta för att revisorerna skulle 
kunna fungera som en brottsförebyggande kraft och kunna förhindra att ekobrott begås. 
 
Revisorerna själva såg däremot de nackdelar som anmälningsplikten skulle medföra. Helt 
plötsligt fanns det något som kunde sätta ”den heliga” tystnadsplikten ur spel, vad skulle nu 
hända med relationen till klienterna? Det fanns många funderingar kring hur revisorerna 
skulle agera, skulle de ens ha tillgång till den information som behövdes för att fullgöra 
revisionsplikten? En annan åsikt var, ”jag vill minsann inte vara någon polis”. Enligt BRÅ:s 
rapport om anmälningsplikten framgick att nästan varannan revisor var negativt inställd till 
anmälningsplikten när den trädde i kraft. Av våra intervjuer framgick dock ingen negativ 
inställning till anmälningsplikten idag 2006, samtliga respondenter gav ett positivt intryck. 
Dock erkände både Arvidsson och Pålhed att de, när anmälningsplikten trädde i kraft, var 
betydligt mer skeptiska till den. Men efter att ha insett att den inte påverkade 
arbetsuppgifterna i någon större grad, minskade kritiken. Inte heller de farhågor som fanns, 
vid pliktens tillträde, om att kunderna skulle bli mer återhållsamma och mindre benägna att 
delge revisorn all information besannades.  
 
När anmälningsplikten trädde i kraft fick Arvidsson en utbildning genom SRS. Syftet med 
utbildningen var att tydliggöra syftet med lagen och hur den skulle tillämpas. Pålhed på Ernst 
& Young fick en internutbildning, som är det tillvägagångssätt som byrån brukar använda sig 
av. Johansson och Jantzén-Kumlin på ÖPWC påstod att även deras byrå har en del interna 
kurser om ekobrott och anmälningsplikten, men ingen av dem har gått någon av dessa kurser. 
Revisorer vid mindre revisionsbyråer kan också gå liknande utbildningar genom 
revisorsorganisationerna. Det är viktigt att alla revisorer har tillgång till denna typ av kurser, 
eftersom revisorn har ett stort samhällsansvar, och det är många intressenter som är beroende 
av att revisorn sköter sina arbetsuppgifter enligt de regelverk som finns. Självklart har 
revisorn som yrkesman ett eget ansvar att också följa med och ha koll på de förändringar som 
sker runt omkring honom, och om lagen ändras skall revisorn ha kännedom om detta, det 
ingår i yrket. 
 
Av statistik hämtad från EBM:s årsrapport framgick att det under 2005 anmäldes totalt 229 
ekobrott av revisorer, att jämföra med 101 anmälningar under 2004. Arvidsson var den ende 
av respondenterna som hade erfarenhet av att anmäla en klient, och enligt hans utsago verkade 
det inte ha hänt något med den anmälan han gjorde. Han mindes bara ett telefonsamtal där de 
från åklagarkammaren ringde och frågade honom vad de skulle göra med anmälan. När 
Arvidsson beskrev sitt fall fick vi intrycket att om inte ens åklagarkammaren vet hur 
ärendehanteringen skall gå till, borde detta leda till att revisorer inte ser någon anledning att 
anmäla sina klienter. Den enda konsekvens som revisorn ser är att en anmälan leder till en 
förlorad klient. Annan statistik från EBM visar att endast två procent av antalet inkomna 
anmälningar till EBM kommer från revisorer, medan Skatteverket står för runt 37 procent.  
 
Den statistik vi hämtat från EBM visar dock att antalet anmälningar har ökat varje år sedan 
anmälningsplikten trädde i kraft, vilket är väldigt positivt. Antalet anmälningar har i princip 
fördubblats varje år, vilket kan tolkas på flera olika sätt. Orsakerna till denna ökning kan vara 
flera, till exempel kan ökningen i antalet anmälningar bero på att antalet ekobrott i Sverige har 
ökat, och därmed också den andel som blir upptäckt. Ökningen kan även bero på faktorer som 
att revisorerna förbättrat sin kunskap inom området att upptäcka ekobrott vid granskning. Men 
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för denna ökning av antalet anmälningar, borde en grundläggande anledning vara att 
revisorerna faktiskt ändrat sin inställning till anmälningsplikten. Att inställningen har 
förändrats är något som styrks av den rapport som BRÅ publicerat om revisorns 
anmälningsplikt. Av rapporten framgår att andelen revisorer med negativ inställning till 
anmälningsplikten har minskat från 47 procent år 1999 till 34 procent år 2003. Ytterliggare en 
signal som pekar i den riktningen är, att av de revisorer vi intervjuade var ingen negativt 
inställd till anmälningsplikten. 
 
Att byråns rykte skall påverkas negativt av ekobrottsanmälningar är inget som de tillfrågade 
ser som en risk. Samtliga respondenter arbetar på stora välkända revisionsbyråer och samtliga 
påpekade hur viktigt det är för de stora byråerna att bibehålla ett gott rykte. Pålhed däremot, 
trodde att ett dåligt rykte är något som sprids inom branschen, inte bland kunderna. Johansson 
trodde dock att om han skulle göra många anmälningar, skulle kanske ryktet sprida sig att 
”den där byrån är jättepetig”, en viss oro kunde alltså anas i intervjun med Johansson. Av 
intervjuerna framgick det att samtliga byråer har noggranna system som kontrollerar nya 
kunder innan byrån accepterar uppdragen. Att revisorer från samtliga byråer ändå påpekar hur 
noggranna de är vid kundurvalet, påvisar en viss oro för att den egna byrån skall hamna i 
blåsväder. 
 
När revisorn stöter på tveksamheter som eventuellt kan röra sig om ekobrott, måste denne ta 
ställning till hur problematiken ska hanteras. Några av de alternativ revisorn har är: 

- att påpeka det för klienten och se till att felet avhjälps,  
- att anmäla klienten för ekobrott och avgå från uppdraget,  
- blunda för det som upptäckts och gå vidare. 
 

Alla dessa olika handlingar är förslag på hur en revisor kan agera, givetvis är vissa mer etiskt 
riktiga än andra, att ”blunda och gå vidare” är nog inget alternativ för de flesta revisorer även 
om det trots allt är en möjlighet. Av intervjuerna framgick att inom de stora revisionsbyråerna 
har medarbetarna alltid ett internt stöd. Alla har kollegor som de kan rådfråga om de är 
tveksamma till vilken åtgärd de skall vidta, oftast frågar de en annan revisor. ÖPWC har en 
egen specialenhet som handhar dessa typer av ärenden, vilket Johansson och Jantzén-Kumlin 
upplevde som ett mycket bra stöd. Även Arvidsson och Pålhed tyckte det var skönt att ha stöd 
inom byrån vid frågor där man var fundersam, men som Arvidsson sa är det i slutändan den 
påskrivande revisorn som har det fulla ansvaret. Någon fastlagd policy för handläggning av 
ekobrottsärenden verkade inte finnas på någon av byråerna, vilket är lite märkligt. Även en 
policy är ett stöd för hur den enskilde revisorn skall gå tillväga när denne är tveksam till vad 
som är rätt och fel. Det bör därför ligga i byråernas intresse att ha en sådan policy. 
 
Hur tystnadsplikten påverkats av anmälningsplikten var respondenterna ganska eniga om. 
Ingen av de tillfrågade såg någon konflikt mellan anmälningsplikten och tystnadsplikten, 
eftersom tystnadsplikten sätts ur spel när man upptäcker ekobrott, och anmälningsplikten 
träder in. Tystnadsplikten har en väldigt central roll i den relation revisorn skapar med 
kunden, men som Jantzén-Kumlin påpekade vill inte de stora revisionsbyråerna arbeta med 
oseriösa klienter och därför ser de inga problem med att anmälningsplikten ”tar över” 
tystnadsplikten. Att anmäla en klient sker endast i sällsynta fall, vilket styrks av 
respondenternas bristande erfarenhet av upptäckta fall av ekobrott. Som exempel kan nämnas 
det Pålhed berättade, att han trodde att ingen på Ernst & Young har anmält ekobrott. 
 
Det Brytting beskriver som människans moralstadier kan knytas an till denna fallstudie. De 
två revisorsassistenterna befinner sig i det konventionella stadiet. De handlar efter vad som är 



   

   
 
  41 
 

rätt och fel, och en överträdelse av lagen är otänkbar. Arvidsson och Pålhed befinner sig på 
den efter-konventionella nivån. De har en insikt om varför lagen har tillkommit men ser den 
inte bara som svart eller vitt, utan det finns utrymme för bedömning. Pålhed pekade på att 
revisorns bedömning måste sättas i relation, detta för att inte minsta felaktighet leder till 
anmälan, utan att det finns utrymme för överseende vid ”bagateller”. 

6.3 Orsaker till att revisorn underlåter att brotts anmäla 
Att vissa revisorer inte vill anmäla sina klienter beror delvis på en historisk faktor. Innan 
anmälningsplikten trädde i kraft ansågs det inte vara revisorns uppgift att anmäla ekobrott. 
När detta förändras till att revisorer har vissa skyldigheter att anmäla, uppstår en inre konflikt 
hos revisorn. Det uppstår etiska dilemman, som till exempel, ”jag vill inte anmäla den klient 
som betalar för mitt levebröd, men jag vill heller inte att allmänheten skall luras att investera i 
detta bolag på grund av en oriktig och olagligt förbättrad årsredovisning”. Hur revisorn väljer 
att göra i denna situation är individuellt, men i det egoistiska perspektivet väljer revisorn att 
underlåta att anmäla då det kan tänkas gynna honom själv. Om revisorn är utilitarist i sitt 
tänkande kommer han att anmäla då det ger största möjliga nytta för största möjliga antal 
människor. 
 
När revisorn väljer att inte brottsanmäla uppkomna misstankar om ekobrott, används det som 
Brytting kallar för människans analysförmåga (empati, samvete och intellekt). Revisorn tar 
vid valet av beslut hänsyn till sina känslor för andra människor, hur kommer personer som 
påverkas av min anmälan/underlåtenhet att känna? Även att väga in det som revisorn vet att 
en gemensam massa anser vara det rätta, beaktas. Den tredje och sista faktorn avser revisorns 
förmåga att bedöma vilka konsekvenser agerandet får; 

- om revisorn friar, anser kunden beteendet vara rätt och fortsätter med det felaktiga 
beteendet, 

- om revisorn anmäler, vad händer klienten, revisorn själv, byrån med flera? 
 
Samtliga respondenter sade sig vara seriösa och att deras byrå anses mycket seriös, och de var 
inte rädda för att anmäla en klient som begått ett brott. Någon påpekade att en seriös byrå 
endast vill ha seriösa klienter, en annan sade att det är värre för en revisor som inte anmäler 
klienten och det sedan uppdagas att underlåtenheten var felaktig än om en revisor felaktigt 
anmäler en klient i ett fall där det inte rörde sig om ekobrott. Om revisorn har mer att förlora i 
en situation när han underlåter att anmäla än tvärtom, varför är då så många revisorer negativa 
och väljer att underlåta anmälan? Studien visar här tendenser mot att respondenternas svar är 
motsägelsefulla.  
 
I inledningsfasen till den här uppsatsen såg vi en motsättning mellan den roll som revisorn har 
att vara rådgivare kontra att vara revisor. Vi trodde att revisorns funktion som rådgivare 
kanske skulle äventyra revisorn som oberoende granskare. Detta var något vi sökte svar på 
under de intervjuer vi genomförde. Respondenterna såg dock inte denna konflikt i sitt eget 
arbete, de menade att revisorn har en så professionell inställning att oberoendet inte rubbas. I 
fallet Enron har revisorernas oberoende starkt ifrågasatts. I och med den skandalen 
aktualiserades den problematik som föreligger för revisorer att agera oberoende mot kunder 
som genererar stora intäkter. Enron betalade under år 2000 totalt 52 miljoner dollar i arvoden, 
varav 25 miljoner avsåg revision och 27 miljoner avsåg övriga konsulttjänster. Även i Sverige 
finns tendenser att rådgivningen utgör en allt viktigare del i revisionsbyråernas tjänsteutbud. 
Det har visat sig att den byrå som handhar revisionen, även brukar bli den byrå som 
tillhandahåller rådgivningstjänsterna. Det finns här en risk i att en stor kund som utnyttjar 
mycket rådgivning, enklare kan ”påverka” revisorn att inte ”vara så hård” i granskningen av 
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bolagets räkenskaper, eftersom kundens intäkter är viktiga för revisionsbyråns fortlevnad. Här 
kan ett etiskt dilemma uppstå, samtidigt som revisorn inte ”vill bita den hand som föder”, vill 
revisorn inte heller vara ”snällare” i sin granskning av bolagets årsredovisning, då detta kan få 
konsekvenser för flera av samhällets intressenter på längre sikt. 
 
Jantzén-Kumlin ansåg att revisorn skall granska alla kunder på samma sätt oavsett kundens 
storlek och betydelse för den egna revisionsbyrån, men hon såg även en risk i att revisorn 
hellre anmäler en kund som revisorn tycker mindre bra om. Ett kontroversiellt uttalande, men 
det finns en logik i det hon säger. De flesta människorna borde ha lättare för att ”skvallra” på 
någon som de tycker mindre om än att skvallra på sin bäste vän. Det hon säger verkar rimligt, 
men det är likväl en grund för att ifrågasätta revisorns opartiska ställning. 
 
Ett annat intressant exempel var det som Pålhed berättade, en revisor som inte har fullföljt 
sina åtaganden och därför underlåter att göra en anmälan på grund av den risk revisorn 
utsätter sig själv för. Om denne inte fullgjort sina skyldigheter kan han själv komma att bli 
granskad och bötfälld. Detta handlande är egoistiskt eftersom revisorn istället för att göra en 
brottsanmälan som gynnar samhället och därmed flest antal individer, väljer han att göra det 
som gynnar honom själv, att förhålla sig passiv. Om så skulle vara fallet, handlar revisorn 
utifrån att det rätta beslutet är en bestraffning som ska undvikas för honom själv. Detta gör 
han trots att han vet vad samhället kräver av honom, att följa den goda revisionsseden och 
anmäla. Han går alltså emot det han egentligen vet är rätt, och ett dåligt samvete bör väckas.  
 
Samvetet, i ovan nämnda fall ett dåligt, är en del av människans etikorgan. En annan del är 
intellektet som talar om vad som är ”rätt” att göra. Den tredje och sista delen är empati, 
revisorns förmåga att förstå hur andra människor känner. Ett beslut påverkas enligt Brytting 
av om det kommer att leda till att någon människa drabbas och medför negativa känslor 
(revisorn känner empati). När revisorn anpassar sitt beslut efter intellektet, empatin och 
samvetet agerar han enligt vad han anser vara det etiskt och moraliskt riktiga. Detta gör 
revisorn i sådant fall utifrån det Brytting kallar för människans etikorgan.  
 
Vi såg en motsättning mellan att vara lojal mot kunden och att fungera som oberoende 
granskare då revisorn kan bygga upp en väldigt god relation till sin klient, vilket i sin tur 
skulle kunna medföra att det känns jobbigt att anmäla kunden. Som svar på detta sade en av 
respondenterna att det är naturligt att revisorn får en bra relation till sin klient. Men 
respondenterna såg inga problem med det, eftersom lagen föreskriver en oberoende 
granskning. Pålhed menade att det inte finns en sådan motsättning, eftersom revisorn inte ska 
vara lojal mot kunden. Revisorn får inte sitt uppdrag av bolagets anställda, VD eller styrelse 
utan blir vald av bolagets ägare på bolagsstämman. På detta sätt menar Pålhed att revisorns 
lojalitet gäller mot bolagets externa intressenter. Arvidsson däremot såg denna konflikt, men 
att kunden har en möjlighet att åtgärda de upptäckta felaktigheterna, anser han motverkar 
detta. Han sa vidare att felaktighetens omfattning är något som ytterliggare påverkar revisorns 
agerande, är det en grov förseelse måste revisorn sköta sin plikt och göra en anmälan. 
 
Som avslutning på intervjuerna fick respondenterna spåna fritt om vad de tror orsakerna kan 
vara till att det finns revisorer som inte känner sig angelägna att anmäla misstankar om 
ekobrott. Vid flera fall framkom då svar som till viss del talade emot de svar respondenterna 
tidigare lämnat under intervjuerna. Det var svar som att revisorn inte vill agera som 
skatteverkets förlängda arm. Vidare sades även att revisorn vill  vara lojal mot kunden 
eftersom han blivit vald, han vill då göra ett så bra jobb som möjligt. Någon sa att revisorn har 
upparbetat en god relation till kunden som gör att det tar emot att göra en anmälan. Arvidsson 
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menade att de äldre revisorerna som kanske känner sig inpräntade på tystnadsplikten, anser att 
den står i strid med anmälningsplikten. De uppfattar det som förvirrande när många nya regler 
görs gällande, som revisorn har att rätta sig efter. Det var så många tänkte när 
anmälningsplikten infördes, och tänker fortfarande. Men det anser han har blivit bättre. Pålhed 
sa att ett skäl skulle kunna vara att revisorer underlåter att anmäla för att de vill undvika 
risken för att själva bli utredda i samband med anmälan. 
 
Under intervjuerna svarade samtliga respondenter väldigt korrekt på de flesta frågorna, men 
när vi lät dem spåna fritt kunde de tänka sig en rad orsaker till att det finns revisorer som 
väljer att inte göra en anmälan Det är anmärkningsvärt för studien, att revisorerna personligen 
svarar på ett sätt, men vid en öppen fråga generellt svarar att det kan finnas en rad orsaker 
som direkt säger emot det dom tidigare sagt. I och med att revisorerna kan föreställa sig en 
rad olika faktorer som gör att revisorn underlåter att göra en anmälan, borde detta vara ett 
tecken på att revisorerna ändå är medvetna om den problematik som föreligger. Revisorn som 
yrkesman skall vara oberoende, och studien har visat att det är viktigt för den enskilde 
revisorn att framstå som korrekt. Men när det kommer till de allmänna orsakerna för 
underlåtenhet sa samtliga respondenter mer eller mindre emot sig själva, vilket tyder på att 
lagen i viss mån verkar stå i strid med revisorns oberoendestatus. 

6.4 Ekobrott och revisorers juridiska kompetens 
Det kanske mest intressanta skälet för underlåtelse att anmäla brott som framkommit i studien 
kan vara det om revisorers bristande juridiska kompetens. Enligt lagen om anmälningsplikt 
ska revisorn anmäla till åklagare om han ”kan misstänka” att ekonomisk brottslighet har 
begåtts av VD eller någon i styrelsen i det reviderade bolaget. Denna definition, kan 
misstänkas, är en väldigt låg grad av misstanke. Av intervjuerna har det framgått att revisorer 
har problem med att tolka denna definition på ett korrekt sätt, Johansson var den ende av 
respondenterna i den här studien som kunde göra detta. För att kunna göra det 
ställningstagande som revisorn ställs inför, anmäla eller inte anmäla, menade respondenterna 
Arvidsson, Jantzén-Kumlin och Pålhed att det rådde brist vad gäller revisorers juridiska 
kompetens. De såg därför stora fördelar med att jobba på en större byrå som har tillgång till 
en avdelning med djupare juristkunskaper. Att täcka denna bristfälliga juridiska lucka hos 
revisorer tror inte Arvidsson och Pålhed är möjligt. Detta eftersom revisorn i sitt yrke kommer 
i kontakt med fler juridiska områden än vad som är möjligt att ha fullständig kunskap inom. 
 
Som vi förstod på Arvidsson var han nöjd med hur det fungerade idag, att i de fall då han 
känner sig tveksam ha juridiskt kunniga kollegor att rådfråga. Arvidsson trodde, liksom 
övriga respondenter, att de mindre byråerna har en stor nackdel eftersom revisorn då ofta 
arbetar ensam och inte har en specialavdelning att vända sig till och kunna rådfråga. 
Johansson ansåg däremot att det inte förekommer så mycket juridik i arbetet. Han anser att 
den lilla mängd juridik det dock förekommer, täcks av de juridiska poäng från högskolan som 
är obligatoriskt för revisorer. Detta kan sammanfattas med att respondenterna med längre 
erfarenhet anser att revisorer har för lite juridiskt kunnande, och att respondenten med minst 
erfarenhet tycker att revisorers juridiska kunnande räcker till gott och väl. Skäl för dessa 
meningsskiljaktigheter kan vara att revisorerna med längre erfarenhet besitter en större 
kompetens och tar sig an svårare uppgifter, och därför på ett djupare sätt förstår hur 
komplicerat revisorsyrket kan vara. 
 
För att råda bot på det faktum, att som revisor på en liten byrå ställas inför problemet att själv 
veta huruvida en anmälan är nödvändig eller inte, kan revisorn vända sig till EBM för att få 
hjälp. Revisorn kan vid denna kontakt vara helt anonym och behöver inte uppge några 
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uppgifter om klienterna. Det är en bra möjlighet att kunna få hjälp från EBM, som borde ha 
den största kompetensen om när det anses nödvändigt att anmäla. Genom intervjuerna 
framkom dock uppgifter om att detta inte verkar vara något som utnyttjas av de tillfrågade 
byråerna. På dessa byråer ses det som en fråga som kan lösas internt, kollegor emellan. 
 
Uppgifter från BRÅ säger att revisorer tenderar att föredra andra åtgärder än att brottsanmäla 
sina klienter vid upptäckt av felaktigheter. Detta bekräftades genom de intervjuer som 
genomfördes. Det som revisorn istället gör är att påvisa de fel som upptäckts och tala om för 
klienten på vilket sätt det ska vara. På detta sätt ges klienten den tidsfrist (fyra veckor) som 
lagen tillåter att kunden får på sig för att korrigera felet. Revisorn väljer alltså att försöka lösa 
problemet genom en dialog. På detta sätt rättas felen till och någon anmälan görs inte. Vi ser 
här en uppenbar fara för att företagare chansar med att försöka fuska, revisorn ger ändå 
klienten ett antal veckor på sig att korrigera ”felet”. En av respondenterna refererade ett fall 
då han hade skickat ut en påminnelse till sin klient om att skicka in årsredovisningen i tid. 
Han anade nämligen att klienten inte skulle göra det som krävdes av honom, frågan är om han 
inte i detta skede uppfyllde kriteriet ”kan misstänkas”, och borde ha gjort en anmälan. Att 
revisorer väntar in i det längsta med att anmäla ekobrott styrks av BRÅ:s rapport där det 
framgår att fyra av fem revisorer i princip vill vara helt säkra på att brott verkligen har begåtts 
innan de anmäler. 
 
Vid samtliga intervjuer framkom tydliga signaler på att revisorerna har en föreställning om att 
de flesta fel som uppstår hos klienten, beror på okunskap och misstag. Vidare ansågs att 
majoriteten av klienterna är skötsamma och försöker göra rätt för sig. Förmodligen är så också 
fallet, men verkligheten ser också ut som sådan att det finns de som ser ekonomisk 
brottslighet som ett tillvägagångssätt för att försörja sig. Om revisorn möter kunden med 
inställningen att eventuella felaktigheter beror på okunskap, misstag och att kunden 
förmodligen vill göra rätt för sig, ser vi ett problem vad gäller revisorns roll som kritisk 
granskare. 
 
En av anledningarna till att lagen om anmälningsplikt kom till, var för att revisorn skulle 
fungera preventivt mot ekobrott. Genom företagarnas vetskap om revisorns anmälningsplikt, 
skulle det ge en avskräckande verkan. De brott som revisorn enligt lagen är skyldig att anmäla 
avser bedrägeri och svindleri, penninghäleri, förskingring och annan trolöshet, brott mot 
borgenärer, bestickning och mutbrott samt skattebrott. Det brott som överlägset oftast anmäls 
är bokföringsbrott (en typ av brott mot borgenärer), EBM uppskattar det till 80-90 procent av 
anmälningarna under 2005. Vad det kan beror på att bokföringsbrott är det brott som anmäls 
oftast finns inga bevisade förklaringar till. Det skulle kunna vara så att revisorns huvudsakliga 
uppgift är att skriva en revisionsberättelse utifrån hur väl årsredovisningen ger en rättvisande 
bild av företaget. Mycket av revisorns arbete går ut på att kontrollera bokföringen, då faller 
det sig kanske naturligt att det är den typ av brott som oftast uppdagas. Den komplicerade 
lagstiftningen som två av respondenterna menade fanns i revisorns vardag, kanske medför att 
det område som behärskas bäst, redovisning, är det område där det är lättast för revisorn att 
identifiera oegentligheter. 
 
Att finna en entydig definition av ekonomisk brottslighet är problematiskt. Det som gör det 
svårt att kategorisera ekonomisk brottslighet som en typ av brott är på grund av den stora 
variationen av tillvägagångssätt. Brotten kan begås av en person eller av flera, brotten kan 
riktas mot staten (skattebrott, bokföringsbrott), mot enskilda personer (svindleri, bedrägeri) 
eller mot företag (trolöshet mot huvudman, förskingring). Ekobrott är dessutom svåra att 
upptäcka eftersom brottens karaktär kan skilja sig åt på flera olika sätt som nämnts ovan. 
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Johansson tror att om det fanns mer tid skulle säkert fler brott upptäckas. Men vilken kund vill 
betala revisorn tio timmars extra arbete för att själv bli extra granskad? 
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7 Slutsatser 
Syftet med denna uppsats är att beskriva vilka skyldigheter revisorer har enligt lagen, samt att 
ge läsaren en förståelse för den konflikt som finns mellan anmälningsplikten och revisorns 
övriga yrkesplikter. Vidare ämnar vi även att finna möjliga förklaringar till varför revisorer 
verkar ha en tendens att underlåta att anmäla misstankar om ekobrott. 
 
Av ABL 9:42 framgår att revisorn är skyldig att anmäla vissa typer av ekobrott när det 
upptäcks hos dennes klienter. För att anmälningsplikten ska träda in ska brottet vara begånget 
av VD eller styrelse och det ska finnas ett uppsåt. Genom rapporter och artiklar vi har läst 
rörande revisorns anmälningsplikt, har vi fått indikationer på att revisorer har en negativ 
inställning till den. Vi har därför fått uppfattningen att det bland revisorer är utbrett att välja 
att inte göra en anmälan vid upptäckt av ekonomisk brottslighet. I stället för att göra en 
anmälan trodde vi att revisorer helt ignorerade det faktum att klienten kan misstänkas för 
ekonomisk brottslighet. I studie kom vi dock fram till att revisorer inte förhåller sig helt 
passiva. När det uppstår felaktigheter som skulle kunna anmälas, rör det sig enligt 
respondenterna oftast om okunskap. Revisorn påvisar i de fallen det som är felaktigt och hur 
han anser att det ska vara. I de flesta situationerna ändrar då klienten uppgiften i enlighet med 
hur revisorn vill ha det. Men det finns andra situationer då felaktigheten inte beror på 
okunskap, utan på en medveten brottslig handling.  
 
En av respondenterna hade gjort en brottsanmälan, men den hade inte, så vitt han visste, lett 
till något fällande beslut. Även statistik från EBM visar att en betydande del av de inkomna 
anmälningarna inte resulterar i fällande beslut, då en stor del av fallen läggs ner. Utifrån detta 
drar vi slutsatsen att incitamenten för revisorer att underlåta att anmäla ekobrott ökar, 
eftersom en anmälan i nästan hälften av fallen inte leder till ett fällande beslut.  
 
Som individ har alla rätt att uttrycka sina känslor för om någonting är bra eller dåligt, rätt eller 
fel, men revisorn borde inte tveka inför att tillämpa lagen. Lagen är till för att följas, och dess 
betydelse och innebörd är alla revisorer skyldiga att känna till. Av intervjuerna framkom att 
revisorer inte anser sig ha den juridiska kompetens som krävs för att kunna bedöma vad som 
innefattas av anmälningsplikten. Vi ser inga skäl till att revisorer inte skall kunna tolka vad 
som står i lagen eller kunna tolka vad som utgör ekobrott eller inte. Begreppet ”kan 
misstänkas” ligger förhållandevis långt ner på misstanketrappan, men detta är inget som de 
tillfrågade revisorerna verkar känna till. Enligt BRÅ:s  rapport om revisorns anmälningsplikt 
vill fyra av fem revisorer känna sig helt säker på att ekonomiskt brottslighet begåtts innan en 
anmälan görs. Detta och våra intervjuer tyder på revisorer inte har den juridiska kompetens 
som krävs. Revisorn skall vara oberoende, och det är revisorns roll i samhället att se till att 
lagar och regler följs, men hur blir det när inte ens revisorn verkar följa de lagar som gäller 
honom själv? En slutsats vi drar av arbetet är att revisorer verkar utnyttja den bristande 
juridiska kompetensen som ett kryphål för att ”slippa” anmäla klienterna, man väljer att hellre 
fria än fälla. Detta är inget godtagbart skäl för att inte anmäla en klient. Anledningen till det 
kan vara att om revisorn anmäler en klient, och att det inte leder till ett fällande beslut, kan 
klienten ställa skadeståndskrav på revisorn. Revisorn kan även bli ”prickad”, eller ännu värre, 
bli fråntagen sin licens av RN.  
 
Av uppsatsen har framkommit indikationer om att den goda relationen som kan uppstå mellan 
en revisor och dennes klient skulle kunna rubba oberoendet. Av våra intervjuer framkom det 
att revisorn ofta får en god relation till sin klient, men att revisorn genom sin professionalism 
förhåller sig oberoende. Ingen av respondenterna kände några problem inför att anmäla en 
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klient som begått ekobrott. Detta har sin grund i att revisorns oberoende och självständighet är 
viktigt för att upprätthålla revisorns roll som en opartisk granskare. När respondenterna 
spånade fritt om orsaker till revisorers underlåtenhet framkom det däremot att det kan kännas 
besvärande att anmäla en klient, med vilken en god relation har arbetats fram. Det som 
Jantzén-Kumlin påpekar, att det känns mindre besvärande att anmäla en klient som man 
tycker mindre bra om, ser vi som en indikation på att oberoendet inte är så säkert som det ska 
vara, enligt lagens mening. Under intervjuerna framkom en åsikt om att revisorn ska 
respektera kunden och arbeta under ödmjukhet. Detta för att kunden ska behandlas väl och bli 
samarbetsvillig, vilket är positivt då revisorn lättare får den information han behöver. Den 
negativa aspekten är dock att ett för nära samarbete och för goda relationer knyts, som kan 
rubba oberoendet om revisorn inte förhåller sig självständig och professionell. Vi ser ingen 
anledning till att revisorn behöver behandla kunden så pass väl som respondenterna menar, 
revisorn finns till för att säkerställa att de ekonomiska rapporterna upprättas i enlighet med 
lagar och rekommendationer. Meningen är inte att göra kunden så nöjd som möjligt, utan att 
upprätthålla den goda revisions- och revisorsseden. 
 
I och med Enron-skandalen väcktes en insikt om att revisorers oberoende inte är så solitt som 
det ska vara. Det finns flera indicier som pekar mot att revisorer handlat i strid med dess 
oberoende ställning, och alla stora byråer har fått motta hård kritik, både i Sverige och i andra 
länder, vad gäller den oberoende ställningen. Vi har också sett tendenser mot att 
rådgivningens betydelse har blivit allt viktigare för revisionsbyråerna. I USA har ett lagförslag 
presenterats som skulle förbjuda samma revisionsbyrå att handha både revisionen och 
rådgivningen för samma klient. Detta förslag röstades ned efter påtryckningar från de stora 
revisionsbyråerna. En liknande debatt finns idag i Sverige, men något konkret beslut har inte 
fattats. Av detta drar vi slutsatsen att det föreligger en beroendeställning mellan revisorn och 
dennes klienter. Vidare drar vi slutsatsen att revisorn kan se detta beroende som ett 
rättfärdigande för sig själv att underlåta brottsanmälan. Detta grundas på revisorernas 
motstridighet mot att särskilja revisionen och rådgivningen, och det kan kopplas samman med 
den ifrågasatta oberoende ställningen vad gäller kundlojaliteten i stycket ovan. Att vissa av 
respondenterna sa att revisorns praktiska roll till stor del är att fungera som en rådgivare som 
hjälper klienten, anser vi styrker gränsdragningsproblematiken mellan att vara revisor och 
rådgivare. Ytterligare en aspekt som talar för rådgivningens betydelse för revisionsbyråerna är 
Pålheds oro inför en eventuell särskiljning mellan revisionen och rådgivningen. Han uttryckte 
även en oro för att revisionsskyldigheten för små bolag eventuellt ska tas bort, och att de 
medföljande konsultationstjänsterna kommer att försvinna. 
 
Av de intervjuer vi genomförde framkom att ingen av respondenterna var negativt inställd till 
anmälningsplikten, samtliga tyckte att lagen fyller sin funktion. Vi gör dock ingen 
generalisering utifrån detta då vi endast har intervjuat fyra revisorer, och utifrån detta kan vi 
inte dra statistiskt säkerställda slutsatser. Av detta drar vi dock slutsatsen det finns en positiv 
inställning till lagens tillkomst. Revisorn har genom anmälningsplikten fått ett 
påtryckningsmedel då revisorn kan tala om för klienten hur det ska vara, och om detta inte 
rättas till kan han tala om för klienten att han är skyldig att anmäla misstanke om brott till 
åklagare. 
  
Vår underfråga, som syftade till att besvara huruvida revisorns etik och moral påverkar 
revisorns eventuella underlåtenhet, anser vi är svår att besvara. Generellt kan dock sägas att 
revisorns etik och moral har en påverkan på beslutsfattandet. Detta har sin grund i en rad olika 
faktorer såsom bedömningar om rätt eller fel och samt beroende av individens etiska 
utgångspunkt (egoist eller utilitarist). 
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Ekonomisk brottslighet är ett utbrett fenomen, och regeringar över hela världen satsar 
tillsammans miljardbelopp om året för att bekämpa denna brottslighet. Den som vill syssla 
med brottslig verksamhet väljer nog inte att bli revisor, varför vi har en tro om att revisorer 
överlag är goda medborgare som anser att ekobrott är fel och att alla skall följa lagen. Sedan 
1999 har revisorerna i Sverige ett socialt och lagstadgat ansvar i denna brottsförebyggande 
process. Av våra intervjuer samt den litteratur och de artiklar vi läst har vi kommit fram till att 
revisorer idag verkligen inte har det lätt. Revisorn framställs oftast som en rättskaffens man, 
och att anmäla ekobrott låter i teorin väldigt självklart. Men som i många situationer i livet är 
det inte alltid så enkelt som det först verkar. Som det visat sig i praktiken (till exempel Enron) 
är revisorn inte alla gånger den oberoende granskare som han borde vara. I alla yrken finns 
det dem som vill ta den enkla vägen, och de som vill göra ”det snabba klippet”. De senaste 
åren har många förändringar skett av revisorns yrkesroll, och debatter pågår varje dag, så fler 
krav och skyldigheter är att vänta. Vi ser en inre konflikt hos den revisor som har sitt eget 
aktiebolag där han arbetar ensam, och där han som yrkesman kan vara oberoende, men som 
privatperson är han väldigt beroende av klienterna då de gör det möjligt för honom att leva, 
genom att de betalar revisorns fakturor och därmed dennes uppehälle och levnadskostnader. 
Revisorn är oberoende, men inte privatpersonen, och de är egentligen samma person. 
Gränsdragningen för etik och moral ser vi som ett dilemma vid tillämpningen av 
anmälningsplikten, men hur varje revisor väljer att agera är upp till den själv, men förr eller 
senare får man ta konsekvenserna av sitt handlande. 
 



   

   
 
  49 
 

8 Egna reflektioner och fortsatt forskning 
Att landets revisorer endast upptäckt 330 fall av ekobrott på en tvåårsperiod anser vi vara 
väldigt lite i förhållande till att det finns väldigt många bolag och över 4000 revisorer i 
Sverige. När vi studerat ämnet har vi fått intrycket av att ekobrott inte är ett marginellt 
problem. Detta stöds även bland annat av att EBM och anmälningsplikten har tillkommit, som 
följder av regeringens handlingsplan för att stävja och förebygga ekobrott.  
 
Att Skatteverket står för den största andelen är väl i sig inget märkvärdigt anser vi, i och med 
att Skatteverket är en statlig institution som bland annat granskar deklarationsuppgifter. Men 
Skatteverkets uppgift är inte att sätta dit deklarationsskyldiga utan att se till att dessa gör rätt 
för sig, vilket låter väldigt snarlikt det som är revisorns uppgift. Att skillnaden är så stor, tror 
vi kan bero på att lagen är ny och att det tar tid för revisorerna att anpassa sig till den, detta då 
lagen när den kom ansågs vara ”revolutionerande”. Revisorernas inställning verkar ha 
förändrats sen anmälningsplikten tillträdde, till att fler och fler revisorer är positivt inställda. 
En av våra egna funderingar är att den förändrade inställningen gentemot anmälningsplikten 
kan bero på att, att när revisorerna får information om att antalet anmälningar ökar varje år, 
förändras inställningen hos de revisorer som förut varit mest kritiska. Om deras kritiska 
förhållningssätt berott på ett revirtänkande och en rädsla för att försämra sitt rykte och förlora 
sina kunder, kan en ökning av anmälningar från fler och fler revisorer få denne revisor att 
”slappna av”, och tänka att risken för att få dåligt rykte är liten nu när fler och fler byråer 
verkar anmäla misstankar om ekobrott. Detta hoppas vi kan utvecklas till en positiv spiral som 
gör att fler och fler revisorer vågar anmäla misstakar om ekobrott.  
 
En annan reflektion vi gjort under uppsatsens gång är att det talas mycket om de små 
revisionsbyråernas inställning till anmälningsplikten. Samtliga av våra respondenter trodde att 
små byråer har större besvär med anmälningsplikten. Vår reflektion utifrån detta blir att 
revisorer vid mindre byråer kan känna en större lojalitet gentemot kunderna eftersom revisorn 
på en liten byrå på ett mer direkt sätt märker av en förlorad kund (förlorad inkomst). Revisorn 
vid en större byrå får sin lön i alla fall. 
 
Vi hade på förslagsbordet när vi började med den här uppsatsen att även intervjua revisorer 
från mindre byråer för att kunna jämföra/särskilja stora och små byråer. Efter ett antal 
rundringningsförsök blev vi tyvärr tvungna att stryka denna idé då de mindre byråerna på 
grund arbetsbelastning inte kunde ta sig tid för oss. Ett förslag till fortsatt studie, då 
revisorernas arbetsbörda inte är så betungande som under våren, är att även inkludera de 
mindre byråernas åsikter vad gäller anmälningsplikten. 
 
Beträffande det som Pålhed berättade, att han trodde att ingen på Ernst & Young har anmält 
ekobrott, tycker vi verkar underligt. Även om inställningen till anmälningsplikten går i rätt 
riktning, undrar vi hur den egentligen tillämpas. Vi tycker det är besynnerligt att ingen på 
Ernst & Young har brottsanmält en klient. Har de så seriösa kunder att de aldrig har varit i 
kontakt med klienter som borde anmälas? Även en respondent från ÖPWC menade att det är 
väldigt sällsynt generellt sett att revisorn anmäler sin klient. 
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Bilaga 
 

Intervjuguide 
 
Hur länge har ni varit revisor? 
 
Vad anser ni är revisorns främsta uppgift? 
 
Vilken etik och moral anser ni ska prägla en revisor i dennes yrkesutövning? 
 
Att anmäla ekobrott kan ses som del av revisorns yrkesetik för att tillämpa god revisorssed.  
Vilka yrkesetiska regler är det som styr dig i ditt arbete? Finns det något utrymme för 
undantag från att göra anmälan? Om det inte finns, anser du att det borde finnas? 
 
Vad har ni för personliga erfarenheter och åsikter om ekonomisk brottslighet? 
 
Hur diskuteras ekobrott och anmälningar därav på kontoret? Eller diskuteras det inte alls och 
istället är något som varje enskild revisor förväntas sköta på egen hand? 
 
Vilken inställning har ni personligen till anmälningsplikten? Har er inställning förändrats från 
det att lagen trädde i kraft till idag? Hur har den i så fall förändrats? 
 
Hur har anmälningsplikten förändrat ert arbete? Tänker ni mer i banor ”att upptäcka ekobrott” 
än innan anmälningsplikten trädde i kraft? 
 
Vad gör ni när ni misstänker att ekobrott kan föreligga? Konsulterar en kollega? Juridisk 
expertis? Chef? EBM? 
 
Hur resonerar ni i de situationer då det eventuellt kan bli aktuellt att anmäla misstankar om 
ekobrott? Vilka faktorer är det ni väger in er bedömning? 
 
I de fall där ni känner er tveksam, vad väljer ni att göra i stället för att göra en anmälan och 
hur motiverar ni ett sådant beslut? Kan ni ge exempel på situationer då ni skulle underlåta att 
göra en anmälan? 
 
Har ni haft någon utbildning vad gäller anmälningsplikten och hur den skall tillämpas? Intern 
/ extern? Kändes den givande i sådant fall? Vad gav den? 
 
Finns det någon intern policy vad gäller handläggning av fall där anmälningsplikten kan göras 
gällande? Om ja, är den offentlig och hur lyder den? 
 
Hur tror ni att ert personliga rykte eller företagets rykte förändras om ni gör anmälningar? 
 
Har ni någon gång underlåtit att göra en anmälan och kan ni beskriva situationen? 
 
Har ni anmält ekobrott enligt 10:38 ABL? Om ja, vad var det ni anmälde och vad hände med  
anmälan? 
 
Anser ni att det föreligger motsättningar i att vara lojal mot kunden och att följa lagen och 
anmäla misstankar om ekobrott? I sådant fall vilka? 
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Vad anser ni om revisorers juridiska kompetens beträffande bedömning av vad som utgör 
ekobrott och vad lagstiftaren avser med formuleringen ”kan misstänkas”? 
 
En av grundpelarna i yrkesetiken är ju revisorns tystnadsplikt. Kan inte den kollidera med 
anmälningsplikten? Båda är lagstadgade, men vilken anser ni är viktigast? Och varför? 
 
Vad känner ni inför det dilemmat att om ni inte gör en anmälan kan Revisorsnämnden ta upp 
ärendet och om ni gör en anmälan men som inte leder till åtal kan kunden kräva skadestånd. 
Känns som en förlorarsituation oavsett vilket beslut man fattar. Hur tänker ni som revisor? 
 
Låt säga att ni har en klient som ni har en väldigt lång och god relation med och att ni 
upptäcker misstänkt ekobrott vid den senaste revisionen. Vi ser då en faktor som kanske kan 
leda till underlåtenhet att anmäla brott på grund av lojalitet gentemot kunden. Hur ställer ni er 
till det? Gör ni någon skillnad på vem kunden är? 
 
Som underlag till den nya revisorslagen lät regeringen göra en utredning om revisorns 
oberoende och konflikten mellan olika funktioner. Hur ser ni på den eventuella konflikt 
mellan de olika roller en revisor har att dels fungera som rådgivare och dels agera preventivt 
mot ekobrott? 
 
Gör ni någon kontroll innan ni knyter nya klienter till er för att få vetskap om hur de sköter sig 
med mera? Om ja, hur går den till och hur har denna ”grundkontroll” förändrats sedan 
anmälningsplikten har gjorts gällande? 
 
Enligt en rapport från BRÅ hade en betydande del (ca 40 procent) av revisorerna en negativ 
inställning till lagen om anmälningsplikt. Vad i övrigt tror ni kan vara anledningen att vissa 
revisorer inte är angelägna att anmäla misstankar om ekobrott? 
 
 


