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Sammanfattning 
 
Lagen om revisorernas anmälningsskyldighet infördes 1999 i syfte att få bättre kontroll över 
eventuella ekonomiska brott i olika företag. Revisorns roll som kontrollant utvecklades då 
ytterligare. Nu fick revisorn en viktig roll i eko-brottsbekämpningen.  
Dock fick inte införandet av lagen ett bra mottagande av alla revisorer. Många fann en stor 
problematik med denna lag då man tidigare har följt tystnadsplikten. Istället skulle revisorerna 
anmäla sina misstankar om brott till åklagare.  
En annan orsak till revisorernas tvivelaktighet gentemot lagen är att den anses vara otydlig i vissa 
sammanhang. Revisorer har även olika åsikter om vid vilken grad av misstanke en anmälan bör 
göras, då de anser sig sakna den juridiska kunskap som krävs för att avgöra om misstanken om 
brottet är tillräckligt för en åklagare att väcka åtal på.  
 
Denna studie fokuserar på orsaken till denna problematik, den behandlar revisorers tolkning av lagen 
om anmälningsskyldighet, samt hur rättsväsendet menar att den skall tolkas. Studien behandlar även 
svårigheten för en revisor att avgöra när det är rätt tillfälle att anmäla. Syftet med uppsatsen är 
således att undersöka dessa tolkningar och förklara eventuella skillnader dessemellan.  
 
Vi har försökt besvara dessa frågor genom olika litteratur som behandlar lagen om 
anmälningsskyldighet samt två intervjuer med två olika auktoriserade revisor och en intervju med en 
eko-revisor. 
 
Slutsatserna är bland annat att revisorernas antal år inom branschen är en påverkande faktor över hur 
bra de anpassar sig till den nya lagen. En annan faktor är att revisorernas brist på juridisk kunskap 
påverkar deras beslutstagande vid en eventuell anmälan. 
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1. Inledning 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för bakgrunden till uppsatsens problem, som kommer leda in 
oss på den frågeställning vi har valt att belysa. Vidare kommer vi att beskriva det syfte och de 
avgränsningar vi gjort. 
 

1.1 Bakgrund 
 
En revisor i ett aktiebolag har som huvudsaklig uppgift att på ett omfattande sätt granska ett företags 
årsredovisning, bokföring samt företagets ledningsförvaltning. Granskningen skall ske enligt 
normerna för god redovisningssed. Denna granskning innefattar bland annat kontroll av att företagets 
skatter och avgifter under ett räkenskapsår betalats i tid och med rätt belopp. 1  
Revisorns arbete är i stort intresse för ägarna och företagets intressenter då den finansiella 
informationen framställs på ett mer trovärdigt och tydligt sätt.2 Dessa uppgifter kräver antingen en 
godkänd- eller en auktoriserad revisor, vid granskning av publika aktiebolag skall minst en revisor 
vara auktoriserad.3  
En revisor har enligt ABL 10 §41 tystnadsplikt. Detta innebär att ingen information som kan komma 
att skada företaget får lämnas ut till en enskild aktieägare eller utomstående part. Däremot är en 
revisor sedan införandet av den nya lagen som infördes 1999 i ABL, skyldig att vid misstanke om 
brott anmäla händelsen.4  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
En anledning till att den nya lagen infördes var för att få bättre kontroll över de ekonomiska brott 
som sker i företagen. Ekonomiska brott uppfattas som brottslighet med ekonomiskt vinningsmotiv, 
som utövas inom ramen för en i övrigt legal verksamhet. Vidare skall den för att kunna definieras 
som ett ekonomiskt brott vara av kontinuerlig karaktär, vara systematisk och av stor omfattning samt 
drabba enskilda grupper. 5 
 
Vid större del av ekonomiska brott, bokföringsbrott och olika skattebrott, har samhällets 
kontrollsystem varit begränsade på så vis att brott endast upptäcks och anmäls av skatterevisorer vid 
skatterevision eller konkursförvaltare. Denna begränsning försvårar myndigheternas arbete genom 
att förhindra upptäckten av dessa brott. Myndigheterna behövde med anledning av detta få en bättre 
insyn i företagen och därmed infördes en ny lag 1999, lagen om anmälningsskyldighet. Lagens 
introducering innebar att myndigheterna nu hade tillgång till en tredje part i form av bolagets externa 
revisor. Revisorn som har god insyn i företaget fick nu en mer betydelsefull roll i 
brottsbekämpningen i och med att han nu till skillnad från tidigare var skyldig att vända sig till 
myndigheterna vid misstanke om brott. Detta kunde revisorn inte göra tidigare i och med sin 
tystnadsplikt.6  
 

                                                 
1 Svensson, Ulf, Nya aktiebolagslagen, En utförlig genomgång, s. 75 
2 FARs revisionsbok 2004, s.14 
3 Svensson, Ulf, Nya aktiebolagslagen, En utförlig genomgång, s. 75 
4 Aktiebolagslagen kapitel 9, §42-44 
5 Perspektiv på Eko-brottsligheten, Emanuelsson Korsell, Lars, s. 9 
6 Larson, B, Revisorernas anmälningsskyldighet, rapport 2004:4 forskning om ekonomisk brottslighet s. 7 
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Reformen har sedan införandet lett till heta debatter där revisorerna bemött den med en viss 
tvivelaktighet. Detta speglas av de få anmälningar som gjorts sedan införandet av lagen. Genom en 
rapport från BRÅ som är baserad på intervju- och enkätundersökningar konstaterades en låg 
anmälningsgrad. Rapporten baseras på 160 intervjuer med revisorer åren 1999-2003 samt en 
postenkätundersökning 2003 som skickades ut till 1350 revisorer med 700 svarande. Det visade sig 
att endast sex procent av de 700 deltagande har lämnat in en anmälning till en åklagare.7 
 
Trots den negativa inställningen sker det en ökning i antalet anmälningar. Vid en jämförelse med de 
anmälningar som sker via skatte- och konkursförvaltningen kan man dock konstatera att antalet 
anmälningar från revisorer är marginella. 8  
 
 

1.2.1 Problemformulering 
 
• Finns det skillnader mellan revisorernas tolkning och rättsväsendet definition av lagen? 
• Vid vilken grad av misstanke bör en revisor göra en anmälan? 
 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur rättsväsendet avser att lagen om anmälningsskyldighet 
skall tolkas respektive hur revisorerna tolkar den, för att sedan analysera eventuella skiljaktigheter. 
Vidare syftar vi till att undersöka vid vilken grad av misstanke en revisor bör göra en anmälan samt 
skapa oss en djupare förståelse för ämnet.  

 

1.4 Avgränsning 
 
Vi har valt att avgränsa oss till två auktoriserade revisorer vid två större revisionsbyråer, Ernst & 
Young och KPMG i Örebro stad, samt Ekobrottsmyndigheten med sitt säte i Stockholm. Detta med 
anledning av att fallstudien främst syftar till att frambringa en djupare insikt snarare än en generell 
beskrivning av fenomenet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Balans årgång 30 nr 10 2004 s. 14 
8 Ibid 
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1.5 Disposition 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analys 
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Referensram 

Metod 

Inledning 

Diskussion/ 
Slutsats 

Figur 1. Uppsatsens disposition (egenkonstruerad) 

Inledning- I det inledande kapitlet leds läsaren in på 
problemområdet först genom problembakgrunden och sedan 
problemdiskussionen. Sedan presenteras uppsatsens syfte och  
avgränsning. 
 
Metod- I det andra kapitlet redogörs vårt val av metod och 
tillvägagångssätt. Vi kommer även att redovisa kritik mot de 
valda metoderna. 

Referensram- I detta kapitel görs en redogörelse för den 
referensram vi använt oss utav. Vi presenterar även två 
teoretiska modeller för vidare analys. 

Empiri- I detta kapitel presenteras vår empiriska data som vi 
införskaffat via intervjuer med två auktoriserade revisorer 
samt en eko-revisor. 
 
Analys- I detta kapitel analyseras vår valda referensram med 
den empiri vi införskaffat. Vi kommer även att göra en 
analytisk jämförelse av revisorernas svar. 
 
Diskussion/Slutsats- I detta kapitel besvarar och diskuterar vi 
kring de frågor som uppkommit utifrån vår 
problemdiskussion. 
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2 Metod  
 
I detta kapitel kommer vårt vetenskapliga förhållningssätt förklaras och beskrivas, samt vilken 
forskningsansats uppsatsen är uppbyggd kring och dessutom hur vi gått till väga vid insamlandet 
och behandlingen av data. Slutligen kommer vi att hantera tidsaspekten, trovärdigheten och 
objektiviteten samt kritiskt värdera de källor vi använt oss utav. 
 

2.1 Ämnesval 
 
Vid sökandet efter ett intressant ämne så hade vi i åtanke att studera en nyligen tillkommen lag som 
har påverkat revisorers arbetssätt. Vi läste av den anledningen igenom ett antal nummer av 
tidskriften ”Balans” . I tidskriften fann vi flera intressanta ämnen. Det vi dock fann mest intressant 
var en artikel i den 10: e upplagan 2004, som i huvudsak handlade om revisorers 
anmälningsskyldighet vid misstanke om brott och problematiken kring införandet av lagen. I artikeln 
beskrevs det att det förekommer en viss skepsis och misstolkningar av lagen bland revisorerna. Vi 
fann det av denna anledning intressant att undersöka orsaken till detta.   
 

2.2 Vetenskaplig förhållningssätt  
 
Vid genomförande av vetenskapliga undersökningar kan man utgå från två huvudsakliga synsätt, det 
positivistiska och det hermeneutiska synsättet. Dessa två förhållningssätt skiljer sig i det avseendet 
att de ser olika på insamlingen av information. 
 
Positivism 
 
Det positivistiska synsättet grundar sig på säker kunskap som bygger på logik och fakta som 
inhämtats genom kvantitativa mätningar, vilket innebär att forskaren utgår från naturvetenskapen.  
De två viktigaste faktorerna som en forskare försöker uppnå inom positivismen är regulariteter och 
kausala samband. Forskaren fungerar även som observatör, där objektivitet eftersträvas. Målet med 
positivism är att förklara, förutse samt producera bevisade sanningar.9 
 
Hermeneutik 
 
Det hermeneutiska synsättet används oftast inom samhällsvetenskapen. Undersökningsmaterialet 
består här av texter, intervjuer och sociala beteenden på grupp eller enskilda individer. Då 
undersökningsmaterialet är språk är dialog en väldigt viktig förutsättning för att kunna skapa denna 
förståelse.10 Inom det hermeneutiska synsättet förväntas forskaren ha en förkunskap inom det valda 
ämnet. Denna förkunskap skall i sin tur utvecklas genom nya dialoger och tolkningar.11  
 
 
 
 
 

                                                 
9 Saunders, M et al (2000) Research Methods for Business Students s 83ff 
10 Eriksson, L. T., Att utreda, forska och rapportera(2001), s 221 ff 
11 Ibid., s.202 
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Val av vetenskapligt förhållningssätt 
 
Vårt förhållningssätt kommer att vara en blandning av positivism och hermeneutik, då vi ser dessa 
som ett bra komplement till varandra. 
Vårt empiriska undersökningsmaterial består av semistrukturerade intervjuer med enskilda individer. 
Vi kommer sedan att tolka informationen för att få oss en ökad förståelse. Då vårt problemområde är 
av samhällelig karaktär och inte ett naturvetenskapligt fenomen kommer vi utgå från ett 
hermeneutiskt synsätt.  
Vi har använt oss av det positivistiska synsättet då vi försökt vara så objektiva som möjligt i vår 
undersökning. Vi har dessutom tagit del av andras uppfattningar och erfarenheter då vi utfört våra 
intervjuer. Dock har vi försökt vara så objektiva som möjligt vid tolkningen av intervjusvaren. 
 
 

2.3 Forskningsansats 
 
Vid valet av forskningsansats finns enligt Saunders (2000) möjligheten att utgå från tre olika 
huvudansatser. Dessa huvudansatser är induktion, deduktion och abduktion. De två vanligaste 
forskningsansatserna är induktion och deduktion. Vid en induktiv ansats som metod utgår man ifrån 
empiri för att skapa teori. Deduktiv ansats har däremot sin utgångspunkt i teorin. En abduktiv ansats 
är en slags kombination av deduktion och induktion.12 
 
 
Deduktion 
 
Vid detta angreppssätt utgår forskaren från redan existerande teorier och modeller, för att sedan 
försöka finna en undersökningsstrategi och testa den valda hypotesen i verkligheten. Ansatsen 
angrips ur ett naturvetenskapligt synsätt och försöker förklara förhållandet mellan olika variabler. Ur 
ett sammanhängande system av påståenden härleds hypoteser. Därefter kan hypoteserna prövas 
genom empiriska undersökningar, och kan antingen stärka eller försvaga teorin. Denna ansats som är 
vägen från teori till empiri, är den mest formaliserade och därmed enklast att förklara.13 Den 
deduktiva ansatsen har även fått motta kritik. Denna riktas mot datainsamling där forskaren enbart 
letar efter den information som han finner relevant och som tenderar att ge stöd åt de förväntningar 
som forskaren hade när undersökningen inleddes. Informationstillgången begränsas således och 
därmed riskeras att viktig information förbises.14 
 
 
Induktion 
 
Tillämpningen av en induktiv ansats påbörjas genom att undersöka fenomenet helt utan 
förväntningar. Forskaren börjar med att samla in data och försöker sedan frambringa en teori. 
Forskaren utgår från en mängd enskilda fall och hävdar att ett samband observerats mellan dessa och 
är generellt giltigt. Med denna utgångspunkt formuleras sedan teorierna. Målet med en induktiv 
ansats är att ingenting skall begränsa vilken information den enskilde forskaren samlar in. Inom den 
induktiva ansatsen föredras användandet av kvalitativa data, detta eftersom kvalitativ data ger en 

                                                 
12 Saunders, M., mfl., Research Methods for business students (2000), s 86 ff 
13 Ibid. 
14 Jacobsen, D I.; Var hur och varför? – Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen 
(2002), s 35 
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djupare och mer förståelig bild av ämnet. Denna ansats behandlar varje organisation och individ som 
unika och har inte samma strävan att kunna generalisera.15 
 
 
Abduktion 
 
Den abduktiva ansatsen är en kombination av de två tidigare nämnda ansatserna, deduktion och 
induktion. Dock tillför den även nya moment. Teorierna på området fungerar som en 
inspirationskälla för upptäckter av underliggande mönster. Detta kombineras sedan med analysen av 
det empiriska materialet. Således omtolkas och utvecklas då den teori och empiri i skenet av 
varandra. Den främsta skillnaden jämfört med de ovannämnda ansatserna är att abduktion även 
inkluderar förståelse.16 
 
 
Val av forskningsansats 
 
Vi anser oss i denna uppsats ha ett abduktivt angreppssätt. Vi utgår främst från befintlig teori från 
vald referensram, för att sedan se hur väl den stämmer överens med verkligheten. Genom 
semistrukturerade intervjuer med två revisorer görs en jämförelse av deras med den teoretiska 
handlingsplanen för lagen om anmälningsskyldighet. Vi har även genomfört en intervju med en eko-
revisor från EBM för ytterligare ett perspektiv på fenomenet. Genom detta skapar vi oss en klarare 
bild av hur verkligheten ser ut. Därefter kommer vi att jämföra informationen vi fått från vårt 
empiriska material med referensramen för att undersöka hur väl de stämmer överens.  
Då vi strävar efter att skapa oss en djupare förståelse för fenomenet och inte har som mål att 
generalisera är en abduktiv ansats mest lämpad för denna undersökning.   
 
 

2.4 Forskningsstrategi 
 
Med forskningsstrategi menas forskarens generella plan för hur han skall gå till väga för att besvara 
problemet. En forskare kan gå tillväga på många olika sätt, han kan bland annat välja mellan 
fallstudier, grounded theory, surveystudier, experiment och action research.17 
 
Fallstudie 
 
En fallstudie är en undersökning där endast ett eller ett fåtal fall studeras i detalj och i flera 
utsträckningar. Studier som genomförs som fallstudier identifierar aktörer i olika system för att 
sedan se på vilket sätt deras verklighetsuppfattning, värderingar, och föreställningar påverkar det 
slutgiltiga beslutet, handlingarna och agerandet. Vid genomförandet av en fallstudie är första steget 
att samla in data i syfte för att kunna beskriva det studerade fenomenet. Nästa steg är sedan att tolka 
den insamlade data med utgångspunkt från de studerade aktörernas logik. Slutligen söks det efter 
mönster i det studerade fenomenet.18 Fallstudier kommer till användning då man systematiskt vill 
undersöka en liten del i ett större förlopp, bland annat genom direkta iakttagelser och ordnade 
intervjuer. Forskaren skapar sig därmed en djupare inblick om en viss situation och ser hur de 
                                                 
15 Jacobsen, D I.; Var hur och varför? – Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen 
(2002), s 87 
16 Alvensson, M., Sköldberg, K.; Tolkning och reflektion, Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (1994), s.42 
17 Saunders, M., mfl., Research Methods for business students (2000), s 92 ff 
18 Lundahl, U, Skärvad, P-H., Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1992), s 150 ff 
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inblandade individerna tolkar den. Vid fallstudier upptäcker man hellre än bevisar och därför 
fokuseras det mer på själva processen än på resultatet. 19 
 
 
Surveyundersökningar  
 
Vid genomförandet av en surveyundersökning är syftet att samla in stora mängder data från en stor 
population. Den vanligaste datainsamlingsmetoden vid en surveyundersökning är genom 
frågeformulär, men även strukturerade intervjuer och observationer är vanliga 
surveyundersökningar. Data som samlas in genom denna metod är högt standardiserad och hårt 
strukturerad. Om forskarens syfte är att fastställa någon händelse med hjälp av statistisk säkerhet är 
surveyundersökningar det lämpligaste valet för forskaren.20 
 
 
Val av forskningsstrategi 
 
Vi har valt att genomföra en fallstudie vid insamlandet av data till denna uppsats. I detta fall är inte 
en surveyundersökning lämplig att använda då vi inte är intresserade av att skaffa oss statistiska 
bevis av fenomenet. Vi vill istället skapa en djupare kunskap angående hur rättsväsendet menar att 
lagen om anmälningsskyldighet skall tolkas respektive hur revisorerna tolkar den, samt analysera 
eventuella skiljaktigheter.  
 
Syftet med uppsatsen är således att beskriva detta och därmed passar valet av fallstudie oss utmärkt. 
Vi vill inte med vår undersökning frambringa någon ny fakta, utan vi kommer fokusera på själva 
förloppet mer än på resultatet. Detta eftersom det är den fakta som samlas in under förloppet som är 
det viktiga för oss. 
 

2.5 Kvalitativ och kvantitativ undersökningsmetod21 
 
Vid genomförandet av undersökningar görs en skiljaktighet mellan kvalitativa respektive 
kvantitativa undersökningar. Kvalitativa metoder används för icke mätbar data dvs. mjukdata och 
kvantitativa metoder används för mätbara data dvs. hårddata. 
 
 
Kvalitativ data 
 
Kvalitativ insamling av data används när forskarens syfte med undersökningen är att få en djup 
förståelse och skapa mer klarhet över hur ett fenomen uppstår. En kvalitativ metod är ofta avsedd att 
få fram hur personer tolkar och förstår en situation. Därmed använder forskaren sig ofta av någon 
form av intervju där ett fåtal eller kanske endast en respondent intervjuas. Nämnas bör också göras 
att denna metod är mest lämplig när forskaren inte har en stor kunskap i det ämne han har bestämt 
sig för att undersöka. Vid kvalitativ metod är den insamlade informationen baserad på ord, resultatet 
bygger på icke standardiserad data och analysen bygger på egna föreställningar. 
 
 

                                                 
19 Merriam, S., Fallstudien som forskningsmetod (1994), s 9 ff 
20 Saunders, M., mfl., Research Methods for business students (2000), s 92 
21 Ibid. s 381 



 13 

Kvantitativ data 
 
En kvantitativ metod är lämpligast att använda då forskaren förhållandevis har goda förkunskaper 
om det ämnet han undersöker och när problemställningen är relativt klar. En klarhet i 
problemställningen är en fördel då forskaren är tvungen att kategorisera frågorna innan data samlas 
in. Därmed är det ytterst viktigt att frågorna som forskaren ställer och de svarsalternativ som anges 
upplevs som relevanta av respondenterna. Den insamlade data baseras oftast på siffror. Resultatet 
grundar sig på numerisk och standardiserad data och analysen bygger på användandet av diagram 
och statistik. Datainsamlingen sker oftast genom surveyundersökningar då man ställer identiska 
frågor till samtliga respondenter 
Den kvantitativa metoden är även lämplig att använda då forskaren vill beskriva ett fenomens 
frekvens eller omfattning samt ta reda på hur ofta ett visst fenomen inträffar. 
 
 
Val av undersökningsmetod 
 
Då vi är ute efter att beskriva och bilda oss en djupare förståelse om ett visst fenomen, tillfaller det 
oss lämpligast att använda oss av en studie av kvalitativ karaktär. Som vi tidigare nämnt baseras 
kvalitativ data på vikten av ord. Därför kommer vår insamlade data baseras i huvudsak på relevant 
litteratur och intervjuer av verbaliserad art. En studie av numerisk art är därmed inte relevant i 
insamlandet av data.  

2.6 Datainsamling 
 
Vid insamling av information till en undersökning kan man använda sig av flera olika metoder, som 
till exempel intervjuer, utdelning av enkäter eller färdiga databaser. Dessa olika metoder kan enligt 
Saunders (2000) delas in tre tillvägagångssätt, primärdata, sekundärdata och tertiärdata.22 
 
 
Pr imärdata 
 
En egen insamling av information för ett särskilt ändamål kallas för primärdata. Ett krav för 
sökandet av ny data är att den måste hämtas direkt från källan. Sökandet kan ske via olika 
observationer, intervjuer, attitydskalor och enkätundersökningar. Vid användning av dessa metoder 
så kräver det ofta större resurser när det handlar om tid och pengar.23 
 
 
Sekundärdata 
 
Sekundärdata är den andra datainsamlingsmetoden, den skiljer sig från primärdata på så sätt att det 
är insamlat av någon annan än forskaren själv.  Sekundärdata kan yttra sig i form av både rådata och 
data som har bearbetats på något vis. Denna typ av data handlar om det som redan analyserats. Det 
som kan anses negativt med sekundärdata är att den i regel är insamlad för ett annat syfte än 
användarens. Detta kan i sin tur påverka lämpligheten av data i den egna studien. Fördelarna med 
insamling av sekundärdata är att det oftast är billigare och mindre tidskrävande då man använder sig 

                                                 
22 Saunders, M., mfl., Research Methods for business students (2000)s 49 
23 Ibid. s 218 
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av redan insamlad data. Användandet av sekundärdata underlättar dessutom det för läsaren då 
han/hon är intresserad av att kontrollera dess källor.24 
 
 
Ter tiärdata  
 
Den tredje och sista formen av datainsamlingsmetod är tertiärdata. Exempel på dessa är data som till 
exempel är hämtad från olika databaser med länkar till webbsidor, tidningsartiklar, årsredovisningar 
och annat material. 25 
 
Val av datainsamling 
 
I vår uppsats har vi använt oss av samtliga datainsamlingsmetoder. Vi började med att använda oss 
av tertiär datainsamling i form av tidskriften ”Balans” . Våra primärdata samlade vi in genom tre 
intervjuer. Två av intervjuarna gjorde vi med de två revisorerna Jonas H Bergström, Ernst & Young 
och Jan Kanvik, KPMG. Den tredje intervjun gjordes med eko-revisorn Henrik Lundin från EBM . 
 
Vid val av våra sekundärdata så började vi med att strukturera vilken data som var relevant för vår 
uppsats. Detta gjorde vi genom att söka bland olika litteraturer som behandlade vårt valda ämne. 
Sedan gjorde vi ett urval av det som vi fann mest relevant för denna uppsats.  
 
 

2.7 Intervjuer 
 
En bra metod att använda vid sökande efter ny data är att utföra en intervju. En intervju består av en 
intervjuare som ställer frågorna och av en intervjuarperson, även kallad respondent som svarar på de 
ställda frågorna. Respondentens svar blir då intervjuns rådata. Det finns flera olika metoder att utföra 
en intervju på, där val av metod beror på intervjuns syfte.26 En intervju bedöms genom graden av 
standardisering. En högt standardiserad intervju består av ett frågeformulär där frågorna och deras 
ordningsföljd är bestämda på förhand. Frågorna bör ställas på samma sätt till alla respondenter. En 
lågt standardiserad intervju däremot innehåller ett frågeformulär med frågor där ordningen på 
frågorna väljs mer fritt, därmed blir intervjun flexiblare. Graden av standardisering i intervjuaren har 
i sitt frågeformulär är oväsentligt, det viktigaste är att syftet med intervjun täcks av frågorna. 27 
Intervjumetoder kan delas in i tre olika kategorier, den första är den strukturerade, där intervjun har 
en förutbestämd struktur.  Detta innebär att intervjun följer ett mönster och där inga 
strukturförändringar sker. 
 
Den andra typen av intervjuer är den ostrukturerade intervjun, precis som det låter så är den 
motsatsen till den strukturerade intervjun. Här följs inga mönster utan intervjun anpassas efter 
situationen.  
 
Den tredje intervjumetoden är den semistrukturerade, denna typ av intervju är en blandning av de 
båda tidigare nämnda metoderna. Här är det intervjuaren som styr diskussionen och ställer relevanta 
följdfrågor till respondenten.28 
                                                 
24 Ibid. s 189ff 
25 Saunders, M., mfl., Research Methods for business students (2000). s 51 
26 Lundahl, U, Skärvad, P-H., Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, (1992), s 30 ff 
27 Ibid, s 30 ff 
28 Lundahl, U, Skärvad, P-H., Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1992), s 30 ff 
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Urval 
 
Vid val av en eller flera respondenter är det lämpligt att man gör ett urval. Det går att välja på flera 
olika typer av urval. De två huvudtyperna är sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval.  
I ett sannolikhetsurval är urvalssannolikheten från målpopulationen känd. Risken för olika urvalsfel 
kan då beräknas. Några exempel på olika sorters sannolikhetsurval är stratifierat urval, klusterurval 
och systematiskt urval.  
Den andra typen av urval, icke-sannolikhetsurval används vid de tillfällen då det inte finns några 
som helst krav på att urvalet i intervjun skall vara representativt. I dessa fall så blir inte resultatet 
generellt för hela målgruppen. Istället litar man mer på de intuitiva och kvalitativa bedömningarna 
av felrisker29 
  
 
Val av intervju och urval 
 
Vi har valt att genomföra våra intervjuer med en semistrukturerad intervjumetod där vi utgår från 
våra huvudfrågor och låter respondenten besvara vår frågeställning. Denna metod passar vår uppsats 
bra då vi vill styra intervjun så att den håller sig inom ramen för vårt syfte. Vi vill även ge 
respondenten möjlighet att få reflektera kring ämnet för att sedan eventuellt ställa relevanta 
följdfrågor som kan uppstå under intervjun. I uppsatsen gör vi två personliga intervjuer två 
auktoriserade revisorer i Örebro samt en telefonintervju med en eko-revisor från EBM i Stockholm. 
 
Som urval har vi valt ett icke-sannolikhetsurval, då vår uppsats grundar sig på en kvalitativ 
undersökning som är baserad på ett mindre antal djupa intervjuer. Detta urval anser vi ge en ökad 
förståelse för ämnet istället för att dra några statistiska slutsatser. 
 
 
Intervjun med Jonas Bergström 1 december , 2006 
 
Under intervjutillfället med Jonas Bergström fick vi tekniska problem med vår ljudinspelning. Något 
som vi upptäckte i samband med sammanställningen. Istället fick vi sammanställa vår intervju med 
hjälp av anteckningarna vi förde under intervjun. Vi har kontaktat Bergström och fått hjälp med detta 
genom att kortfattade svar på frågorna via e-post. Därmed skiljer sig den första intervjun från de 
övriga två intervjuerna. Vi hoppas därmed att läsarna av denna uppsats har överseende med detta. 
 

2.8 Tidsaspekt 
 
En studie är oftast uppbyggt på två olika sätt. Beroende på den tidsaspekt man har till sitt förfogande 
är studien antingen en longitudinell studie eller en tvärsnittsstudie. En longitudinell studie har 
kännetecknet att den pågår en längre tid, där möjligheten finns för att beskriva förändringar och 
utvecklingar kan utföras. Vid utförandet av en tvärsnittsstudie studerar man ett specifikt fenomen 
eller händelse vid ett visst tillfälle.30 
 
 
 
 

                                                 
29 Saunders, M., mfl., Research Methods for business students (2000), s 152 ff 
30Saunders, M., mfl., Research Methods for business students (2000), s 96 
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Val av tidsaspekt 
 
En longitudinell studie skulle ge oss chansen att genomföra en djupare undersökning, men med 
tanke på uppsatsens syfte och mål så anser vi att en tvärsnittsstudie är tillräcklig för att besvara våra 
frågor. Vi är ute efter att beskriva och få förståelse i hur revisorer kontra rättsväsendet upplever 
lagen idag och lägger därmed inte så stor vikt på att beskriva hur utvecklingen sett ut genom åren 
inom ämnet. Därmed anser vi att en tvärsnittsstudie passar oss bäst. 
 

2.9 Trovärdighet 
 
Vid genomförandet av en uppsats är det mycket viktigt att få fram en rättvisande bild av resultatet. 
Till sin hjälp har man olika mätinstrument att använda sig utav, för att forskningsresultatet skall vara 
trovärdigt måste dessa mätinstrument inneha en viss grad av reliabilitet och validitet för att kunna 
användas.31 
 
 
Reliabilitet 
 
En studie som kan mätas vid flera olika tillfällen och av olika forskare där ändå samma resultat 
uppnås, anses vara en undersökning med hög reliabilitet. Hög reliabilitet innebär alltså att själva 
mätningen inte påverkas av vem som utför den eller de omständigheter den sker under. Därmed har 
inte slumpen något att göra med resultatet och ett högre pålitligt resultat har uppnåtts. Bristande 
reliabilitet betyder att respondenternas svar varierar mer än vad som är acceptabelt, vilket kan bero 
på olika mätfel, som exempelvis intervjufel, respondentfel eller instrumentfel. 32 
 
 
Validitet 
 
Validitet handlar om att forskaren mäter det denne har för avsikt att mäta, det är dessutom viktigt att 
objektiviteten är hög vid tolkningen av svaren. Validiteten brukar även delas in i inre och yttre 
validitet. Den inre validiteten uppnås då resultatet undersökningen stämmer överens med 
verkligheten. Den yttre validiteten syftar till att resultatet ska kunna tillämpas i andra förhållanden 
än de undersökta. Validiteten associeras med vilken omfattning ett resultat kan generaliseras.33 

 

Uppsatsens trovärdighet 
 
Vi anser att våra semistrukturerade intervjuer höjer uppsatsens reliabilitet då vi intervjuar två 
revisorer samt en eko-revisor som är insatta i ämnet. Vi dokumenterar även intervjuerna på ett 
kassettband för att på så vis ha dem inspelade och kunna analysera dem noggrant. Vi har även bett 
respondenterna att läsa igenom våra sammanställningar av intervjuerna för att ge dem möjlighet att 
korrigera, detta anser vi kommer att höjer uppsatsens reliabilitet ytterliggare. 
 

                                                 
31Saunders, M., mfl., Research Methods for business students (2000). s 250 
32 Ibid. s 100 ff 
33 Ibid. 
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Vi har som avsikt att inför den här uppsatsen intervjua två revisorer från två olika revisionsbyråer. 
Vi kommer dessutom att intervjua en eko-revisor. Detta anser vi höja graden av validitet i uppsatsen 
då vi intervjuat samtliga parter och mätt det vi avsett mäta. Fler intervjuer av revisorer och eko-
revisorer skulle förmodligen höja uppsatsens validitet, men då vi har en begränsad tidsram för 
studien är valde vi att fokusera oss på få men kvalitativt utförda intervjuer. 
 

Källkr itik 
 
Att vara källkritisk innebär att man kritiskt granskar sina informationskällor och undersöker 
trovärdigheten i den inhämtade informationen inom det valda ämnet.34 Vi måste naturligtvis se till 
att våra egna värderingar och synpunkter inte återspeglas vid sammanställningen för att undvika 
subjektivitet. Då vi endast är intresserade av de intervjuade parternas ståndpunkter gentemot 
varandra och mot teorin i referensramen kommer våra åsikter vara irrelevanta, och därmed utebli. Vi 
måste även ha i åtanke att vårt ämne behandlar en känslig juridisk fråga, detta kan då leda till att 
respondenten hamnar i defensiv roll. Risken för att svaren påverkas kan då uppstå. 
En annan kritisk faktor kan vara att vi som intervjuare påverkar respondenten i hans svar, samt att vi 
som intervjuare påverkas av respondenten.  
 
Vid val av referensram har vi avgränsat oss till litteratur rörande lagen om anmälningsskyldighet och 
revisorers uppgifter. Vid metodavsnittet har vi använt oss av litteratur från Saunders, som är en 
erkänd och väletablerad inom området.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Saunders, M., mfl., Research Methods for business students (2000). s 15 
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3. Referensram 
I detta kapitel gör vi först en redogörelse för vad revision innebär samt vilka uppgifter en revisor 
har. Vi kommer sedan att presentera vilka lagar och rekommendationer som revisorn ska följa 
gällande lagen om anmälningsskyldighet. Den valda litteraturen behövs för att kunna besvara 
uppsatsens problemformulering. 
 
 

3.1 Vad är revision? 
 
Revision förekommer i olika varianter. Dessa är extern och intern revision, statlig och kommunal 
revision, miljörevision samt statlig taxeringsrevision. Med revision menas, att med en professionellt 
skeptisk ståndpunkt planera, granska, bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och 
förvaltning. Revision är viktig för samhället och näringslivet, då den ger trovärdighet åt företagens 
finansiella information. Företagens olika intressenter kan på så vis skapa sig en ärligare bild av 
verksamheten. Det yttersta ansvaret för denna information ligger på vd och styrelse.35 
 

3.1.1 Revisorns uppgift 
 
En revisor benämns som en person vald i ett bolag, en förening eller annan sammanslutning, för att 
arbeta med revisions och redovisningsfrågor och andra närliggande uppgifter. Den som jobbar med 
revisions- och redovisningsfrågor kan vara verksam på en revisionsbyrå eller också vara verksam i 
statlig och kommunal tjänst.36  
 
En revisors huvudsakliga uppgift är att enligt god redovisningssed granska ett bolags årsredovisning, 
räkenskaper samt styrelsens och vd:s förvaltning av bolaget. I dessa uppgifter ingår att revisorn ska 
kontrollera att skatter och avgifter under året betalats i rätt tid och med rätt belopp. Revisorn ska 
även granska verifikationer och se om de har bokförts på ett riktigt sätt. De ska även kontrollera 
bokföringen i övrigt och se om den stämmer överens med verkligheten. 
En annan viktig uppgift för revisorn är att vid revision av moderföretag i koncerner granska 
koncernredovisningen samt koncernföretagens interna förhållanden.  
Revisorns arbete måste utgå utifrån bolagsstämmans direktiv, i den mån att direktiven inte strider 
mot någon lag, bolagsordning eller god revisionssed. Företagsledningen är i sin tur skyldig att delta i 
revisionen samt inte undanhålla viktig information för revisorn.37 
 
Andra viktiga men mindre uppgifter som ingår i revisorns arbete är att bland annat medverka i 
företagets bolagsstämma då man besvarar aktieägarnas frågor. Revisorns medverkan sker då det 
anses nödvändigt, då det till exempel dyker upp ärenden som ska behandlas av revisorn. Revisorn 
ska även granska slutredovisningen vid utskiftning av bolagets tillgångar. Detta arbete sker under 
tystnadsplikt.38 Vid upptäckt av brott som har begåtts av någon i bolagets ledning måste revisorn 
anmäla detta till polismyndigheterna, enligt lagen om anmälningsskyldighet. 39 
 
 

                                                 
35 FARs Revisionsbok, 2004 s 13ff 
36 Ibid s 14 
37 Svensson, Ulf, Nya aktiebolagslagen En utförlig genomgång, sid 76 
38 Skog, Rhodes aktiebolagsrätt (2006)sid 212 
39 Ibid, sid 77 
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3.1.2 Revisorns tystnads- och upplysningsplikt 
 
Tystnadsplikten är en förutsättning för att revisorn ska sköta sitt arbete. Revisorn behöver mycket 
information om företaget och därför får det inte finnas någon misstanke om att dessa uppgifter förs 
vidare. 40 
Enligt lagen om tystnadsplikt får revisorn inte lämna upplysningar som han fått kännedom om 
genom sitt uppdrag till en enskild aktieägare eller till någon utomstående om det kan komma att 
skada bolaget. Begär däremot bolagsstämman en upplysning är revisorn då skyldig att lämna den, 
men endast ifall den inte utgör en betydande skada för bolaget. Endast om alla aktieägare är 
närvarande och eniga om upplysning ska den lämnas, trots lagens formulering.41 Tystnadsplikten 
gäller även när revisorns arbete med bolaget upphör. Konsekvenserna om en revisor inte följer dessa 
anvisningar kan denne straffas i form av skadestånd samt få disciplinära påföljder.42  
 
 

3.2 Revisorns anmälningsskyldighet 
 
Sedan 1999 är revisorer i svenska aktiebolag skyldiga att vid misstanke om ekonomiska brott 
begångna av VD:n eller någon styrelseledamot i företaget.43  
Tidigare har revisorn varit skyldig att vid begäran av undersökningsledare i en förundersökning 
lämna uppgifter om bolaget men måste nu enligt lagstiftningen även själv vidta åtgärder.44  
Då revisorn arbetar med bolagens räkenskaper och ekonomiska förvaltning så är de avgränsade till 
att främst anmäla vid misstankar om just ekonomisk brottslighet. De ekonomiska brott lagen avser är 
följande:45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 FAR 2004 s. 91 
41 Skog, Rhodes aktiebolag (2006) s. 212 
42 Svensson, Danelius, Nya Aktiebolagslagen (2005) s. 108  
43 Larson, B, Revisorernas anmälningsskyldighet, rapport 2004:4 forskning om ekonomisk brottslighet s. 18 
44 Svensson, Danelius, Nya Aktiebolagslagen (2005 s. 78ff 
45 FAR, Ekonomiska brott i aktiebolag (2000)s. 8  
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3.2.1 Ekonomiska brott i aktiebolag46  
 

• Bedräger i 
 

Bedrägeri delas in i två olika huvudtyper, traditionell- samt datorbedrägeri. Traditionellt 
bedrägeri förekommer när någon avsiktligt vilseleder någon annan till en handling som leder 
till en ekonomisk vinning för gärningsmannen. Datorbedrägeri förekommer då någon lämnar 
en oriktig eller ofullständig uppgift eller att gärningsmannen ändrar redan lagrade uppgifter, 
på så vis att det leder till en vinning för denne samt att någon annan skadas. 

 
 

• Svindler i 
 

Även svindleri kan delas in i två olika typer. Den första typen förekommer då 
gärningsmannen offentliggör eller sprider felaktiga uppgifter till allmänheten i syfte att 
påverka priset på någon egendom. Den andra typen är mest relevant inom revision. Den 
innebär att när en person, som vid bildandet av ett aktiebolag sprider vilseledande uppgifter 
som påverkar bedömningen av företagets ekonomi bland allmänheten, gör sig i det fallet 
skyldig för svindleri. Detta om uppgifterna utgör en skada för företaget. 
 

• Penninghäler i 
 
Penninghäleri innebär att någon tillgodogör sig egendom som kommer genom brottslig 
handling. En annan form av penninghäleri är när någon genom att undanröja, överlåta, 
omsätta eller ta till en annan åtgärd för att uppsåtligt dölja en egendoms som kommer genom 
en brottslig handling. En tredje form grundar sig i ett medverkande av dessa brott. 

 
• Förskingr ing och annan trolöshet 

 
Förskingring innebär att någon tillskriver sig egendom som denne fått förfogande över via 
avtal, tjänst eller annan ställning. Detta då gärningsmannens försummelser av skyldigheterna 
leder till vinning för honom och skada för den berättigade. 
 
En annan trolöshet är olovligt förfogande. Med den innebär det att gärningsmannen tar ifrån 
någon annan dennes ägande eller säkerhetsrätt till egendom. Skillnaden mellan förskingring 
och olovligt förfogande är att vid olovligt förfogande sker övertagandet inte via avtal, tjänst 
eller annan ställning.  
 
Ytterligare en typ av trolöshet gäller när den som genom en förtroendeställning fått som 
uppgift att sköta en ekonomisk angelägenhet för någon annan och missköter denna på så sätt 
att misskötseln skadar huvudmannen, gör sig skyldig till trolöshet mot huvudman.   

 
 

• Bokför ingsbrott 
 

Den som med avsikt eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldigheten enligt 
bokföringslagen genom att inte bokföra affärshändelser, behålla räkenskapsinformation eller 
på ett annat sätt lämna falska uppgifter i bokföringen som i slutänden leder till att 

                                                 
46 FAR, Ekonomiska brott i aktiebolag (2000) s. 9ff 
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ekonomiska resultat inte kan bedömas med hjälp av bokföringen, gör sig skyldig till 
bokföringsbrott.  

 
• Bestickning eller mutbrott 

 
Den person som för sin tjänsteutövning begär muta eller annan obefogad belöning döms för 
mutbrott. Dessa bestämmelser gäller även för den som för någon annan tar emot muta. 
Dessutom blir den som utlovar eller erbjuder muta eller annan belöning för tjänsteutövningen 
gör sig i sin tur skyldig till bestickning.    

 
• Skattebrott 

 
En person kan på olika sätt göra sig skyldig till skattebrott. De vanligaste sätten är vårdslös 
skatteuppgift och försvårande av skattekontroll. Skattebrott i sig innebär att den som 
avsiktligt lämnar oriktiga uppgifter till myndighet som därmed leder till att skatt undandras 
eller felaktigt tillgodoräknas döms för skattebrott.  
En person som av grov oaktsamhet lämnar oriktiga uppgifter och därigenom tillgodoräknar 
sig skatt eller orsakar fara för att undandra skatt gör sig skyldig till vårdslös skatteuppgift.  
Försvårande av skattekontroll blir den som med uppsåt struntar i bokföringsskyldighet och 
därigenom försvårar för myndigheter att kontrollera beräkning av skatt eller avgift, sig 
skyldig till.  

 
 
 
3.3 Vilka ska misstanken avse? 47 
 
Revisorn ska göra en anmälan då han misstänker brott som begåtts av en styrelseledamot, 
verkställande direktören på företaget och eventuella tillfälliga ersättare för någon styrelseledamot 
eller verkställande direktör som varit aktiva då brottet begicks.  
Då en styrelseledamot även ansvarar för det som händer längre ner på företagets organisation så får 
denne styrelseledamot ansvaret för de brott som begås där. 
Verkställande direktören har bland annat ansvaret för den löpande förvaltning och att företagets 
bokföring fullgörs i överrensstämmelse med lag. Om inte den verkställande direktören då har 
anförtrott dessa uppgifter med sakkunnig personal eller försett personalen med tillräckliga resurser 
och rättigheter kan han då själv misstänkas för eventuella brott. 
 
En revisors huvuduppgift är inte att göra anmälningar baserade på misstankar om brott av 
personalen, dock är revisorn skyldig att meddela styrelsen och den verkställande direktören. 
Revisorn behöver i denna situation inte avgå från sin post. Styrelsen och den verkställande 
direktören är då i sin tur skyldiga att åtgärda revisorns eventuella misstankar, annars kan deras 
passivitet göra dem skyldiga till medhjälp till fortsatt brottslighet. Detta kan då leda till att 
misstanken blir en av revisorns huvuduppgifter. Då är revisorn skyldig att lämna in en anmälan och 
därefter avgå från sin post. Detta betyder då att revisorn skall göra en anmälan oavsett om brottet 
begås av styrelsen eller den verkställande direktören utan även vid misstanke om medhjälp till brott.  
 
 
 
 

                                                 
47 FAR, Ekonomiska brott i aktiebolag (2000) s. 36ff 
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3.3.1 När ska misstanken ha uppkommit?48 
  
En revisors handlingsplikt träder in när misstanken grundar sig på iakttagelser gjorda vid revisionen. 
Men det finns även andra sammanhang då en revisor börjar misstänka brott. Dock beror det på 
sammanhanget om revisorn är skyldig att anmäla brottet eller inte. En revisor är inte alltid i tjänst, 
men är han då skyldig att anmäla brott som han upptäckt utanför sitt revisonsuppdrag? Revisorns 
handlingsplikt är inte begränsad till sådant som han får reda på via revision. Skulle någon i bolaget 
nämna något till revisorn i förtroende är han även här tvungen att vidta åtgärder.  
Skulle dock revisorn ha fått upplysningar om bolaget i samband med att han utför ett uppdrag åt 
någon annans räkning, föranleder detta inte till någon handlingsplikt. På grund av tystnadsplikten vid 
utförandet av det andra bolaget är revisorn förhindrad att använda upplysningarna vid revision av 
bolaget.  
 
Enligt handlingsplikten har revisorn har även rätt att ta upp brott som ligger längre bak i tiden. Det 
vill säga inte endast de brott som inträffat under det aktuella räkenskapsåret. Dock sätts gränserna 
vid fem och tio år beroende på hur allvarligt brottet varit.  
 
En revisor som misstänker att ett företag fuskat med sin skatterevision måste även i detta fall anmäla 
brott. Detta trots att skatterevisionen når myndigheterna. Detta beror delvis på att ifall ärendet når 
myndigheterna betyder det inte att det per automatik når åklagaren.  
 

3.3.2 Vid vilken grad av misstanke ska revisorn lämna in en anmälan?49 
 
En revisor är inte skyldig att spana efter brott på företaget, hans skyldighet att anmäla träder i kraft 
då han misstänker eller bevittnar ett brott. Hur starka misstankarna ska vara kan skilja från fall till 
fall. ”En konkursförvaltare ska, om han finner att gäldenären ”kan misstänkas”  för något brott som 
avses i 11 kap. BrB, omedelbart underrätta allmän åklagare om det ”  (7 kap. 16 $ konkurslagen 
(1 987:672)). ”Kan misstänkas”  kan tolkas som ett mycket svagt krav på bevis, dock kan det tolkas 
som lite mer än vad som behövs för att åklagare och polismyndighet ska inleda en förundersökning.  
 
 

 
                                                 
48 FAR, Ekonomiska brott i aktiebolag (2000) s 39 f 
49 FAR, Ekonomiska brott i aktiebolag (2000) s. 40f 
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Figur 2: Misstankestrappan, EBM rapport 2004:3 s. 8 
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3.3.3 Åtgärder  från revisorn50 
 
En revisor ska snarast möjligt från den tidpunkt då misstanken av brott har uppkommit, lämna in en 
anmälan. Dock ska en revisor få möjlighet att samla underlag för sin bedömning innan han tar till 
åtgärder. Revisorn måste också meddela styrelsen om sina misstankar för att ge styrelsen en chans 
att åtgärda felet. Styrelsen får då en kort period på sig att åtgärda problemen, om styrelsen då inser 
sitt misstag och åtgärdar detta behöver inte revisorn lämna in någon anmälan.  
 

 
 
I vissa fall anser revisorn det vara meningslöst att meddela styrelsen, då han inte tror sig få gehör 
från styrelsens sida. Detta kan då leda till risk för bevisundanröjning, då behöver inte revisorn 
meddela styrelsen om sina misstankar. Ifall problemet dock fortfarande inte åtgärdats ska revisorn 
senast två veckor efter det att han meddelat styrelsen om sina brottsmisstankar avgå från sin post 

                                                 
50 FAR, Ekonomiska brott i aktiebolag, s 41f 
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Figur 3, Åtgärder vid brott, Ekonomiska brott i aktiebolag, Clas-J. 
Trohammar efter en skiss av Sten Lundvall 
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som revisor, anmäla detta till PRV som skickar vidare anmälan till skattemyndigheterna och därefter 
ska revisorn göra en särskild anmälan till en åklagare.  
 

3.4 Anmälans innehåll51 
 
I en anmälan som skickas in till PRV ska det finnas en redogörelse för vad revisorn funnit vid 
utförandet av granskningen. Denna redogörelse ses som en kortfattad revisionsberättelse. Innehållet i 
revisionsberättelsen ska innefatta anmärkningar avseende skatter och avgifter ansvarsfrihet, 
ersättningsskyldighet, anmärkning om någon styrelseledamot handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.  
 
Anmälan som skickas in till åklagaren ska innehålla en redogörelse för misstanken samt vilka 
omständigheter som revisorn grundar sina misstankar på. En anmälan till åklagare måste innehålla, 
uppgifter om bolagets firma och organisationsnummer. Styrelsens och den verkställande direktörens 
uppgifter under den tid då brottet begicks. Uppgifter om eventuella ändringar som skett därefter ska 
också tas med. En redogörelse för brottsmisstanken och de händelser som ligger till grund för 
misstanken, till exempel tid, plats och inblandade personer. Redogörelsen ska vara kort och 
sammanfattad, det viktiga med den är att det framgår vilket handlande som skapade misstanken om 
brottet.  
 
Efter en redogörelse för brottsmisstanken ska revisorn skriva en specifikation över de källor som 
ligger till grund för brottsmisstanken. Om källan till exempel består av olika handlingar så ska det 
nämnas var dessa handlingar förvaras. I andra fall kan källan bestå av uppgifter lämnade av en 
person, i dessa fall ska denne persons personliga uppgifter tas med. Nästa steg blir för revisorn att 
berätta om han har meddelat styrelsen om sina misstankar, revisorn ska då berätta om styrelsens 
reaktioner på brottsmisstanken. I vissa fall då revisorn inte meddelar styrelsen innan han lämnar in 
en ansökan så måste då orsaken till detta förklaras i anmälan. En del revisorer kan misstänka att en 
fördröjning av processen skulle kunna leda till bevisundanröjning eller undanskaffning av tillgångar. 
I dessa fall kan revisorn be om en skyndsam handläggning. 
 
Denna anmälan skickas oftast till den åklagarmyndigheten som ligger närmast geografiskt för det 
misstänkta brottet. Anmälan är vanligtvis sekretessbelagd under hela förundersökningen, den blir 
offentlig först då när åklagaren lämnar över ärendet till domstol. 
 

3.5 Skadestånd52 
 
När revisorn lämnat in en oriktig anmälan som fått offentligt intresse och på så sätt orsakat bolaget 
skada, bär han själv det yttersta ansvaret för skadan. Det är endast om revisorn anses ha haft rimlig 
anledning att anta att uppgifterna var felaktiga, som han slipper bli skadeståndsskyldig. Detta 
betyder att revisorn inte blir ansvarig för bolagets skador bara för att utredningen vid ett senare 
tillfälle visar att ingen kan fällas för det anmälda brottet. 
Skulle revisorn istället välja att inte agera i en situation då han misstänker brott kan han istället på så 
sätt riskera skadeståndsansvar.   

                                                 
51 FAR, Ekonomiska brott i aktiebolag (2000) s. 44ff 
52 FAR, Ekonomiska brott i aktiebolag, s. 49 
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Om en revisor väljer att inte vända sig till åklagare och helt strunta i sin anmälningsskyldighet kan 
han ändå inte bli polisanmäld och skadeståndsskyldig. Istället träder Revisorsnämnden i kraft och 
risken är här stor att revisorn blir av med sitt godkännande eller sin auktorisation.  
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4. Empir i 
 
Här redovisas resultatet från våra intervjuer från två auktoriserade revisorer från olika byråer i 
Örebro samt en eko-revisor från EBM i Stockholm. Kapitlet är utformat utifrån de frågeställningar 
vi presenterar i inledningen.  
 

4.1 Jonas Bergström, Auktoriserad revisor Ernst & Young  
Örebro 1 december, 2006 
 
Bergström har jobbat som revisor i 9 år och har därmed varit aktiv redan innan införseln av lagen om 
anmälningsskyldighet. Under hans aktiva tid som revisor har han kommit i kontakt med lagen vid ett 
tillfälle. 
 
Vad anser  ni om lagen om anmälningsskyldighet? 
 
Min åsikt om lagen är att den generellt är bra och positiv då den fungerar som ett förebyggande 
medel mot ekobrott och att de som begått brottet får stå till svars för sina handlingar. 
Sammanfattningsvis tycker jag att syftet med lagen är bra. Vid införseln förorsakade den en viss 
uppståndelse då många revisorer inte gillar rollen som ”anmälare” . 
Jag finner inte några direkta nackdelar med lagen. Fördelarna med lagen anser jag vara att lagen 
uppmärksammar eventuella brott och ser till att dessa brott klaras upp vid ett tidigare stadium. Detta 
leder i sin tur till ett effektivare skydd av borgenärerna. 
 
Vad är  dina egna er farenheter  av lagen? 
 
Som tidigare nämnts har jag kommit i kontakt med lagen vid ett tillfälle. Detta var i samband med att 
ett företag som jag skötte revisionen åt, var försenade med att lämna in sin årsredovisning, vilket är 
förbjudet enligt ÅRL. Jag valde då att skicka in en skrivelse till företaget där jag påpekade för dem 
att jag skulle gå vidare till allmänna åklagaren om inte årsredovisningen lämnades in snarast. Efter 
att ha skrivit ytterligare en skrivelse till företaget insåg jag att företaget inte hade för avsikt att lämna 
in årsredovisningen. Jag valde i detta skede att anmäla företaget till allmänna åklagaren då jag 
misstänkte brott, samtidigt som jag anmälde ett eget utträde som revisor till Bolagsverket. Jag valde 
att inte underrätta styrelsen om att jag hade lämnat in en anmälan. Detta ansåg jag inte vara 
nödvändigt då jag redan hade varnat dem om de möjliga konsekvenserna. Fallet gick inte vidare då 
företaget två veckor efter att anmälan skickats in försattes i konkurs. Jag vet inte om det hade med 
min anmälan att göra att företaget gick i konkurs eller om det gick så dåligt för företaget att de inte 
valde att lämna in sin årsredovisning.  
 
Vid vilken grad av misstanke om brott anser  du det vara lämpligt att anmäla? 
 
Jag tycker att det är väldigt svårt att bedöma graden av misstanke rent generellt. Jag tycker att man 
får se det från fall till fall och göra en bedömning därefter. Jag anser även att det är rimligt att 
samråda med någon kollega innan man väljer att gå vidare med anmälan, något som jag själv gjorde 
innan jag lämnade in min anmälan. 
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Har lagen påverkat ditt arbetssätt? 
 
Införandet av lagen har helt klart påverkat revisorernas arbetssätt, då anmälningsplikten inte är 
frivillig utan en skyldighet för revisorerna. Revisorerna kan därmed själva råka illa ut om de väljer 
att avstå från en anmälan. 
 
Har tystnadsplikten lett till några komplikationer  gentemot anmälningsskyldigheten? 
 
Nej, jag ser inga direkta problem gentemot tystnadsplikten. Gränsen är ganska klar när man ska 
anmäla och när tystnadsplikt råder.  
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4.2 Jan Kanvik, Auktoriserad revisor KPMG  
Örebro 14 december, 2006 
 
Jan Kanvik har med undantag för några år i början på 80-talet jobbat som revisor sedan 1970. Han 
har en titel som ”Risk Manager”  på KPMG i Örebro som innebär att alla potentiella anmälningar går 
genom honom, innan de lämnar kontoret. Jan Kanvik har stora erfarenheter av att granska orena 
revisionsberättelser och är den som på kontoret i Örebro har störst koll på tillämpningen av lagen om 
anmälningsskyldighet. Kanvik har varit auktoriserad revisor sedan 1986.  
 
Vad anser  ni om lagen om anmälningsskyldighet? 
 
Under en lång tid var revisorer ålagda att vara tysta, detta på grund av tystnadsplikten. De enda vi 
kommunicerade med i förtroende, var företagsledningen. Orena revisionsberättelser var sällsynta. 
Endast om någon hade gjort någonting medvetet som skulle orsaka väsentlig ekonomisk skada för en 
intressent, var vi skyldiga att skriva in det i revisionsberättelsen, ett annat alternativ var att skicka en 
tämligen formlös promemoria. Innan införandet av lagen hade vi inte samma tryck på oss från 
samhället. Idag är anmälningsskyldigheten ett uttryck för samhällets krav på revisorerna. Vi ska 
fungera som statens förlängda arm när det gäller frågor som handlar om brott. Vi sitter i en sits där vi 
måste agera till samhällets gagn om vi uppfattar att det föreligger brott som kan relateras till 
antingen brottsbalken eller skattelagen. Tidigare hade vi revisorer inte samma skyldighet att göra 
detta. Nu tvingas revisorerna pröva varje kund och göra en bedömning så gott de kan, men även förr 
reagerade vi revisorer vid misstanke om brott och då genom att avgå som revisorer.  
 
Hur ofta händer det att en anmälan genomförs? 
 
Det har hittills skett väldigt sällan att en anmälan utförs och då inkluderar jag även nya typer av 
förseelser som handlar om sena årsredovisningar. Högsta domstolen har fastställt att en försenat 
inkommen årsredovisning är ett bokföringsbrott. Det är mest sådana typer av civilrättsliga brott vi 
jobbar med, men även de är förhållandevis sällsynta. Vi har på kontoret i Örebro endast haft en 
handfull sådana fall under de senaste åren. 
 
Varför  sker  det så få anmälningar? 
 
Det förekommer säkert brottsligheter, men jag tror att de fall där brott som skulle leda till anmälan är 
sällsynta. Vi kanske har seriösa kunder eller så undviker vi sådana uppdrag där vi misstänker att 
brott kan förekomma. Erfarenheten av anmälan fån revisorns håll som handlar om grövre brott vad 
gäller civilrätt eller skatterätt har vad jag vet sällan existerat på kontoret i Örebro. Detta betyder inte 
att vi sitter naivt och tror att alla arbetar på ett korrekt vis, utan vi revisorer har också en skyldighet 
att ta ställning till eventuella oegentligheter eller risken för väsentliga avsiktliga fel. Detta betyder att 
om någon av våra kunder skulle bli anmäld av någon annan än oss skulle man genomföra en 
utredning för att se om vi hade kunnat upptäcka brottet och därmed ha anmält det.  
 
 
Vilka är  dina egna er farenheter  av lagen? 
 
Det är sedan 2004 då högsta domstolen fastställde att en försenat avlämnad årsredovisning är ett 
bokföringsbrott, som denna lag blivit mer aktuell. Det är i dessa fall som jag har kommit i kontakt 
med lagen, och som sagt var det väldigt få fall. Endast ett fall av dessa har gått vidare till åklagare.  
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Hur såg processen ut när  anmälan gick vidare till åklagare? 
 
Först skickade vi ett informationsbrev till företaget där vi meddelade dem om att en försenad 
årsredovisning är ett brott enligt högsta domstolen och där vi beskrev våra skyldigheter i 
sammanhanget och att vi vill ha en kontakt med företaget snarast möjligt. Händer det ingenting då, 
skickar vi ytterligare en underrättelse där vi höjer tonen och meddelar att om ingen förändring skulle 
ske måste jag skicka ärendet vidare till åklagare. I detta fall skedde det ingen förändring och ärendet 
vidarebefordrades därför till åklagare. 
 
 
På vilket sätt har  denna lag påverkat relationen gentemot era klienter?   
 
I en problemsituation gäller det för klient och revisor att ha en bra relation. De flesta av mina 
klienter har varit förstående då jag diskuterat olika problemsituationer med dem. Det gäller för 
revisorn att sätta sig ner med sin klient och på ett ” fint”  sätt diskutera sina bedömningar. Därefter ska 
klienten få chansen att förklara eventuella orsaker till problemet som uppstått. På det sättet har jag 
och de flesta av mina klienter kommit fram till lösningar på våra problem istället för att behöva föra 
problemet vidare.  
 
Vid vilken grad av misstanke om brott anser  du det vara lämpligt att anmäla? 
 
Benägenheten att anmäla är starkare i de fall då man har tydliga bevis. Vi vill som revisorer ha något 
som kallas för revisionsbevis innan vi väljer att gå vidare med en anmälan. I andra fall då 
revisionsbevisen är mindre tydliga väljer jag att avvakta innan jag för fallet vidare. Detta tror jag är 
något som gäller för de flesta revisorer. 
 
Vilka för- och nackdelar  ser  du med lagen? 
 
Fördelarna med denna lag är att staten får bättre insikt och på ett lättare sätt nu kan stoppa 
ekonomiska brott. Men generellt sätt tycker jag att lagar som denna hindrar oss revisorer att jobba 
med det vi är ämnade för, nämligen revision till gagn för alla intressenter. Till slut kan det om vi inte 
lyckas i vår uppgift leda till att revisorerna istället blir statligt anställda. Syftet med lagen var att ge 
samhället större kontroll över företagen genom att revisorerna rapporterar eventuella misstankar mot 
brott som begås i företagen. Detta skiljer sig stort från innan införandet av lagen då revisorerna hade 
en mycket strikt tystnadsplikt. Lagen och utvecklingen i stort har lett till att vi revisorer har hamnat i 
reträtt snarare än på offensiven. Vi har blivit måna om att klara någon slags kvalitetsgranskning. 
Dessutom känner vi även obehag för konsekvenserna av att inte uppfylla kraven. Detta har lett till att 
vi revisorer nu måste kontrollera dokumentationen av vårt eget arbete noga för att uppfylla statens 
krav, något som är mycket tidskrävande. 
Hur har  lagen påverkat ditt arbetssätt? 
 
Jag ser revision som ett projekt jobb där vi börjar med att samla information, planera och genomföra 
revisionen för att slutligen rapportera. Förr var planeringsdelen relativt liten och jobbets utförande 
var stort. Numera har det blivit en förskjutning där planeringen motsvarar ungefär 25 % av jobbet. 
Med det menar jag inte att revisionens upplägg är sämre idag snarare tvärt om. Men den ökande 
planeringen, och sedermera rapporteringen, förutsätter en risk- och väsentlighetsanalys som 
möjliggör ett effektivt genomförande av revisionen. 
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Har tystnadsplikten lett till några komplikationer  gentemot anmälningsskyldigheten? 
 
Revisorn är skyldig att ställa upp på bolagsstämmor om företagsledningen begär det. Men om vi 
revisorer känner att styrelsen i det ägda bolaget inte riktigt går att lita på och att styrelsen kommer att 
framställa företagets situation för ägarna på ett oriktigt sätt har vi även en rättighet att vara 
närvarande på bolagsstämman. 
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4.3 Henrik Lundin, eko-revisor på Ekobrottsmyndigheten 
Telefonintervju Örebro-Stockholm 19 december, 2006 
 
Henrik Lundin har arbetat som eko-revisor i 11 år, varav tre av dessa på ekoroteln. 
Ekobrottsmyndigheten bildades 1998 och Lundin började 1995 som eko-revisor. Dessförinnan 
arbetade han som skatterevisor. Lundin har även arbetat som redovisningschef under ett år och totalt 
har han arbetat i 20 år som ekonom.  
 
Vad är  er  uppgift som eko-revisor? 
 
Min huvuduppgift är att analysera räkenskaper och göra ekonomiska analyser vid utredningar som 
har initierats av åklagare i förundersökningar. Därmed är jag en del av den förundersökning som 
utreder och analyserar bokföring, för att på så sätt komma fram till vilken typ av brott det rör sig om. 
Därefter skriver jag min bedömning genom att skriva en promemoria. Just nu arbetar jag på 
utvecklingsenheten och genom att jobba här har jag en överblick över de eko-anmälningar som 
kommer in till oss via revisorer. Jag får en kopia på de anmälningar som kommer in till oss.  
 
Vad anser  ni om lagen om anmälningsskyldighet, ABL kap 9 § 42-44? 
 
För vår del är det en god hjälp för att utreda brott och ger oss en tidigare indikation på huruvida 
misstanke om ekonomisk brottslighet har förekommit i bolaget. Genom denna lag kommer vi på ett 
tidigare stadium in i bolagen och kan på så sätt infinna oss snabbare på ”brottsplatsen” . Därmed är vi 
positivt inställda till denna lagstiftning. 
 
Det har  förekommit vissa svår igheter  när  det gäller  tillämpningen av lagen från revisorernas 
sida. Vad är  din åsikt om det? 
 
Revisorerna har hamnat i en situation då det känns som att de bryter mot tystnadsplikten och många 
revisorer anser det vara svårt att avgöra huruvida brott förekommit eller inte, vilket är helt förståeligt 
då de inte har någon utbildning om detta. Vid lagens införande 1999 fanns det en stor rädsla för att 
anmäla brott överhuvudtaget. Revisorerna visste helt enkelt inte var gränsen gick. Det är en fråga om 
utbildning och information och på senare år har det skett en förbättring på den fronten. 
 
Hur har  utvecklingen sett ut när  det gäller  antalet anmälningar  i samband med lagen? 
 
I början när lagen precis hade införts var det väldigt få anmälningar per år. Det är egentligen under 
de två senaste åren som en markant ökning har skett. Detta beror dels på att revisorerna har blivit 
allmänt bättre på att upptäcka brottsmisstanke. Förr var det så att när revisorerna inte fick tag på 
bokföringen avgick de från sitt uppdrag. Numera lämnas även en anmälan in eftersom en försenat 
inlämnad årsredovisning är en stor anledning till att misstänka brott. Detta är för revisorerna det 
enklaste sättet att se att det finns en misstanke om brott. Idag finns det även av EBM och FAR en 
utarbetad handbok som beskriver hur en revisor ska hantera anmälningsplikten. Revisorerna kan på 
så sätt enklare se var gränsen för när anmälningsplikten träder in.  
 
Vilka för  och nackdelar  ser  du med lagen? 
 
Fördelar med lagen är alltså att man i ett tidigare stadium upptäcker ekobrott. Vissa bolag används 
helt enkelt som brottsverktyg, bland annat genom bolags-uttömmingar eller i svarta 
arbetskraftshärvor och liknande. En annan fördel är att man får vetskap om bolag som missköts 
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innan de kanske går i konkurs eller missbrukas av bolagsuppköpare som använder de till 
kreditbedrägerier. 
En nackdel är att vi får in fler av de mindre viktiga ärendena, som tar upp vår tid och hindrar vårt 
arbete med viktigare uppgifter.  
 
Vid vilken grad av misstanke om brott anser  du att revisorn bör  göra en anmälan? 
 
Gränsen är enligt lagen ganska låg, där det som behandlas är skäligen misstänkt, sannolika skäl eller 
med största sannolikhet att man begått brott. Skäligen misstänkt är en häktningsgrund även om den 
är låg och misstanke om brott är ännu lägre. Det är alltid svårt att graderna graden av misstanke men 
för en revisor som riskerar skadestånd så bör han vara relativt övertygad om att det begåtts brott. Det 
har revisorn möjlighet att göra då han enligt lagen ska underrätta styrelsen om att man eventuellt ska 
göra en brottsanmälan. Styrelsen har då en månad på sig att rätta till det här och har man då inte gjort 
det så tar revisorn ställning till om det begåtts ett brott eller inte. Under månaden har revisorn 
möjlighet att höra sig för med experter om det rör sig om brott i det aktuella fallet. Jag anser att man 
ska ha en ganska hög grad av misstanke vilket jag tror man får ifall man utför dessa kontroller. 
Många hör av sig till oss på EBM och ber om vägledning vid dessa frågor för att vara mer säker och 
inte hamnar i en situation där man chansar.  
 
Vilka är  de vanligast anmälda ekobrotten? 
 
De vanligaste brotten är bokföringsbrott och en i del fall skattebrott. Upprättas inte årsredovisning 
inom föreskriven tid sker per automatik ett brott. Samma sak gäller om bolaget inte fört en löpande 
bokföring under året. Dessutom måste man göra en bedömning huruvida någon utomstående kommit 
till skada eller inte. Är det så att ingen utomstående part hamnat i kläm ska man även ha det i åtanke 
i sin bedömning. 
 
Vilken effekt har  införandet av lagen haft? 
 
Som jag tidigare nämnt så var det väldigt få anmälningar som gjordes i början av lagens införande. 
Den trenden höll i sig fram till för ett par år sedan. Trenden vände när HD fastslog att en försenat 
inkommen årsredovisning var ett bokföringsbrott. Den domen har även lett till att företag har 
förbättrat sina rutiner för när och hur man upprättar ett bokslut. Dessutom anser jag att lagen har en 
förebyggande effekt, då bolagen ofta korrigerar felaktigheter efter det att revisorn underättat 
styrelsen om deras brister. Huvudsyftet med lagen är ju egentligen att vi helst inte vill ha in några 
anmälningar överhuvudtaget vi vill egentligen att företagen ska göra rätt för sig. Vi vill även att 
revisorerna ska agera för brottsförebyggandet. Målsättningen är att bolagen ska kunna korrigera i ett 
tidigt läge och rätta upp rutiner, på så sätt att ärendena inte hamnar hos oss och där ser vi revisorerna 
som ett bra instrument för Ekobrottsmyndigheten och hela samhället. 
 
 
Vilka eventuella komplikationer  tror  du kan uppstå gentemot lagen om tystnadsplikt? 
 
Revisorn har en tystnadsplikt men det är samtidigt inte nytt att de är skyldiga att bryta mot denna vid 
en förundersökning. Samma sak gäller vid anmälan om misstanke om brott då revisorn först 
meddelar styrelsen med undantag ifall det är uppenbart att styrelsen inte skulle vidtaga någon åtgärd 
för att rätta till felaktigheten. Anmäls däremot ett bolag på felaktiga grunder gör revisorn ett fel som 
kan skada bolaget.  Tystnadsplikten har då brutits pga. en felaktig bedömning från revisorn. 
Komplikationerna med lagstiftningen är således att revisorerna riskerar att felaktigt bryta 
tystnadsplikten och därmed skadat bolaget. 
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5. Analys 
 
I detta kapitel analyseras vår valda referensram med den empiri vi inhämtat. Vi presenterar här 
även en analytisk jämförelse av revisorernas svar. 
 

5.1 Lagen om revisorernas anmälningsskyldighet 
 
Införandet av lagen om revisorernas anmälningsskyldighet har lett till ett antal förändringar i 
revisorernas arbetssätt. Revisorns roll har i och med införandet av lagen förändrats, idag ingår inte 
endast granskning i revisorns arbete utan revisorn fungerar även som en ” förlängd arm” för 
myndigheterna vid brottsbekämpning. Lagen har på olika sätt påverkat revisorernas arbete. Kanvik 
menar att en revisor numera ägnar större delen av sin tid till att planera. Den ökade planeringen, och 
sedermera rapporteringen, förutsätter en risk- och väsentlighetsanalys som möjliggör ett effektivt 
genomförande av revisionen Revisor Bergström menar att själva skyldigheten att anmäla är en 
förändring i sig för revisorer gentemot tidigare då revisorn var tvungen att tänka på tystnadsplikten i 
första hand. Revisorer har haft blandade åsikter angående denna lag, det fick vi bekräftat genom våra 
intervjuer. Även om lagen var kontroversiell vid införandet har den idag en större acceptans bland 
revisorerna.  
 
Jan Kanvik ansåg att fördelarna med denna lag är att den ger staten en bättre insikt i företagen och 
kan därmed stoppa ekonomiska brott på ett lättare sätt. Dock ansåg han att nackdelarna med lagen 
vara fler än fördelarna. Kanvik menade bland annat att denna och liknande lagar hindrar revisorerna 
från det jobb de är ämnade att utföra. Revisorn blir tvungen att koncentrera sig på andra uppgifter, så 
som att klara av en kvalitetskontroll av staten. Detta anser Kanvik tar bort det fina med 
revisionsarbetet och den frihet man tidigare hade till sitt förfogande.  
 
Jonas Bergström ansåg i likhet med Kanvik att fördelarna med lagen var att lagen uppmärksammar 
eventuella brott och ser till att brotten klaras upp vid ett tidigare stadium vilket i sin tur leder till ett 
effektivare skydd av borgenärerna. Några direkta nackdelar med lagen fann han dock inte.  
 
Tittar man på lagen ur eko-revisorn Henrik Lundins perspektiv så anser han likt revisorerna att 
fördelarna med lagen är att man i ett tidigare stadium upptäcker ekobrott. En nackdel med lagen är 
att staten får in fler av de mindre viktiga ärendena, som tar upp deras tid och hindrar deras arbete 
med större uppgifter.  
 

5.2 Grad av misstanke 
 
Graden av misstanke kan vara olika från till fall. När är det ” rätt”  för en revisor att göra en anmälan 
som är baserad på hans misstankar? Bör revisorn avvakta för att få fram säkrare bevis? En revisor 
kan trots allt bli skadeståndsskyldig vid en felaktig anmälan.  
 
Våra respondenter hade olika åsikter om när en anmälan bör göras. Jonas Bergström menar att en 
bedömning måste ske från fall till fall om en revisor ska gå vidare med en anmälan. 
Jan Kanvik anser att en revisor bör ha konkreta revisionsbevis på att brott begåtts innan man går 
vidare med en anmälan. I de fall revisionsbevis saknas väljer Kanvik att inte anmäla. 
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Eko-åklagare Henrik Lundin anser även han att revisorn bör vara relativt övertygad om att det 
begåtts brott innan en anmälan görs, då revisorerna kan komma att bli skadeståndsskyldiga. Lundin 
menar vidare att det är klokt av en revisor att samråda med någon expertis som är insatt i ämnet 
huruvida bevisen är dugliga eller inte.  
 
 
 
 

  
Vi har placerat in respondenterna i misstanketrappan utifrån deras svar under intervjun. Som vi kan 
se har de två intervjuade revisorerna olika syn på när en anmälan bör göras  
 
 

5.3 Åtgärder från revisorn 
 
Enligt ABL ska en revisor inte vänta alltför länge med att göra en anmälan från den tidpunkten då 
misstanken om brott uppstår. Innan revisorn tar till någon åtgärd måste han få möjlighet att samla 
underlag för sin bedömning. Oftast bör en revisor meddela styrelsen om sina misstankar, i vissa fall 
kan dock revisorn anse det meningslöst att meddela och behöver därför inte förvarna.  
 
Då revisorn anser sig ha samlat tillräckligt med underlag skall han lämna in en anmälan till en eko-
åklagare. 
 
Vid tillfället då Jonas Bergström kom i kontakt med lagen och gjorde en fulländad anmälan valde 
han att följa FARs rekommendationer genom att först meddela sin klient om sina misstankar. Då han 
inte fick någon respons från klienten så valde han att gå vidare med sin anmälan. Detta innebar att 
han först avgick från sin post för att därefter skicka en anmälan till en eko-åklagare, därefter 
anmälde han ett eget utträde till Bolagsverket. Kanvik, som representerar KPMG i Örebro i denna 
fråga, valde även han att underrätta styrelsen med en varning innan en anmälan till åklagare gjordes. 
I dessa lägen kan FARs rekommendationer komma till hands, även om vissa delar av lagen kan 
anses vara svårtolkade så finns det ändå klara riktlinjer för hur revisorer ska agera vid misstanke om 
brott. Vi anser att revisorerna har i denna fråga klart för sig hur de ska gå tillväga.  
 
 

Tillräckliga 
skäl 

 Skälig misstanke 

Kan antas 

Sannolika skäl 50

Ställt utom allt rimligt tvivel 

Figur 3: Analys av misstanketrappan 
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Jonas Bergström 



 35 

5.4 Ekonomiska brott 
 
Antalet anmälningar har sedan införandet ökat, i synnerhet under de två senaste åren. Detta beror 
enligt EBM delvis på att revisorer blivit relativt bättre på att upptäcka brott. Anmälningarna ökade 
ytterligare när HD 2004 fastställde att en försenad årsredovisning nu var ett lagbrott. På så sätt blev 
det lättare för revisorn att upptäcka dessa brott då riktlinjerna för dessa var tydliga. Tillsammans med 
skattebrott är bokföringsbrotten de vanligaste ekonomiska brotten. 
 
Enligt EBM bör en revisor innan han gör en anmälan ha klart för sig ifall någon utomstående 
kommit till skada vilket är väsentligt när revisorn gör sin bedömning. EBM och FAR har även på 
senare tid tagit fram en utarbetad handbok som beskriver hur en revisor ska hantera 
anmälningsplikten och därmed underlättat för revisorerna att se var gränsen för när 
anmälningsplikten träder in.  
 
 

5.5 Revisorns tystnadsplikt 
 
Revisorer har en tystnadsplikt vid utförandet av uppdrag i den mån då informationen kan komma att 
skada företaget. Tystnadsplikten har under en längre tid ingått i revisorsyrket. Sedan införandet av 
lagen om anmälningsskyldighet har det uppstått delade åsikter kring huruvida det uppstått 
komplikationer gentemot tystnadsplikten. Revisor Kanvik menar att införandet av lagen har gjort att 
revisorer nu hamnat i en defensiv position då dagens revisorer har ett större tryck på sig från staten 
och på hur deras arbete ska genomföras. Bergström ser däremot inga problem med lagarna. 
 
Henrik Lundin anser att gränsen är tydlig för en revisor när han ska bryta mot tystnadsplikten och 
när tystnadsplikten råder. Skillnaden gentemot tidigare är att revisorn numera självmant måste gå 
vidare med en anmälan, något som revisorn tidigare inte kunde göra utan han kunde endast nämna 
eventuella misstankar i företagets revisionsberättelse. Dock är det inget nytt fenomen att revisorn är 
tvungen att bryta mot tystnadsplikten, då han redan innan den nya lagen inträdde var skyldig att 
rapportera vid en förundersökning. Komplikationerna är snarare bedömningen ifall man ska anmäla 
eller inte. Anmäler revisorn ett bolag på felaktiga grunder kan det leda till stor skada för både 
revisorn själv, hans byrå och hans klientrelation.  
 

5.6 Revisorn som anmälare 
 
Revisorns nya roll som anmälare har varit en av anledningarna till den skepsis som funnits gentemot 
lagen. Detta bekräftas genom respondenternas svar  under intervjuerna. Bergström finner rollen som 
anmälare vara en anledning till motståndet från revisorerna men anser inte i  övrigt att det föreligger 
några större problem med anpassningen till detta. Kanvik med längre bakgrund som revisor ser dock 
en större förändring i revisorns roll och att dessa krav från myndigheterna hindrar revisorerna att 
utföra det arbete de är ämnade att utföra. Detta kan tolkas som att en revisor men kortare 
yrkeserfarenhet har en större acceptans gentemot de nya förändringarna. Revisorer med längre 
erfarenhet bygger upp en arbetsrutin som är mindre mottaglig för större förändringar.  
 
Vidare kan de juridiska kunskaperna vara en orsak till osäkerheten kring lagen. Enligt eko-revisorn 
Henrik Lundin kan revisorers brist på juridisk kompetens vara en av orsakerna till att de i vissa fall 
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tvekar innan dem går vidare med en anmälan. Lundin anser att detta är rätt förståligt då revisorers 
huvuduppgifter inte är grundad på denna typ av juridisk kunskap. 
 
Enligt FARs handlingsplan ska en revisor vidta åtgärder mot sin klient oavsett hur han har kommit i 
kontakt med informationen. Detta kan enligt vissa revisorer vara känsligt för relationen till klienterna 
då revisorn även utanför tjänsten är skyldig att vidta åtgärder. Enligt Kanvik måste man i detta fall se 
till att underrätta sin klient om situationen som råder. Det bör även föras diskussioner där klienten 
ska kunna förklara orsaker till de eventuella problem som uppstått och försöka hitta lösningar på 
dessa innan de förs vidare till nästa instans. 
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6. Diskussion/Slutsats 
 
 
Enligt rättsväsendet är en revisor i svenska aktiebolag skyldig att vid minsta misstanke om 
ekonomiska brott begångna av VD:n eller någon styrelseledamot i företaget anmäla detta till eko-
brottsmyndigheterna. EBM rekommenderar dock att revisorer samlar konkretare bevis innan dem 
väljer att gå vidare med en anmälan. EBM anser därmed att minsta grad av misstanke inte är 
tillräckligt för att göra en anmälan.  
 
 
Lagen har även lett till att revisorerna får agera anmälare till skillnad mot tidigare då tystnadsplikt 
rådde. Vi har bildat oss en uppfattning om att denna roll inte känns helt bekväm hos alla revisorer. 
Revisorer menar även att de inte anser sig ha den juridiska kunskap som krävs för att bedöma om ett 
företag ägnat sig åt ekonomiska brott eller inte. Dessa nya anpassningar anser vi vara bidragande 
orsaker till varför lagen var så kontroversiell och orsakade smärre uppståndelse bland revisorer när 
den infördes.  
En lösning på problemet med att revisorer inte har tillräckligt med juridisk kompetens kan vara 
antingen att de får en grundutbildning i detta. Revisorerna bör också skapa en bättre relation med 
jurister för att ta kunna ta hjälp av dem i situationer då revisorer behöver juridisk vägledning. 
 
Finns det då skillnader mellan hur revisorerna tolkar lagen och hur lagen är ämnad att tolkas av 
rättsväsendet? Vi anser att rättsväsendet vill få in anmälningar i ett tidigare skede än vad revisorerna 
är beredda att gör en anmälan på. Revisorerna föredrar att ha tillräckligt med bevis innan de lämnar 
in en anmälan. Mycket står på spel för revisorn då han avgår från sitt uppdrag efter en anmälan har 
lämnats in och därmed är ingen revisor beredd att chansa när det gäller anmälan.  
 
En revisor som varit verksam i många år och haft vanan att följa tystnadsplikten har svårare att ändra 
på sin arbetsrutin vid en så stor förändring som införandet av lagen om anmälningsskyldigheten 
leder till. En revisor som däremot inte jobbat lika länge med tystnadsplikten och därmed inte har den 
så djup inbäddad i sig kan ha lättare att anpassa sig till införandet av lagen. Då det med åren pekat på 
att antalet anmälningar har ökat och lagen blivit mer accepterad så tror vi att detta 
anpassningsproblem kommer att minska.  
 
Med detta som grund menar vi att revisorns aktiva ålder och självaste arbetsrutinen är en viktig 
faktor i bemötandet av lagen. Revisorer med längre erfarenhet av branschen har varit tvungna att 
lägga till, och lära sig ett nytt sätt att arbeta på, jämfört med de mindre erfarna revisorer som lär sig 
lagen om anmälningsskyldighet direkt som nyexaminerade.  
 
Trots att våra respondenter inte anser att införandet av lagen har påverkat deras relation till sina 
klienter på ett väsentligt sätt så anser vi trots det att den ändå har medfört en viss påverkan. Då en 
god relation mellan revisor och klient existerar kan revisorn välja att vara mer tålmodig med sin 
anmälan. Detta för att inte riskera att skada sig själv och sin relation med sin klient.  
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Bilaga 1 
 
Aktiebolagen  9 Kapitlet  
 
Revisorns tystnadsplikt 
41 § Revisorn får inte till en enskild aktieägare eller till någon utomstående obehörigen lämna 
upplysningar om sådana bolagets angelägenheter som revisorn får kännedom om när han eller hon 
fullgör sitt uppdrag, om det kan vara till skada för bolaget.  
 
Åtgärder vid misstanke om brott 
42 § En revisor ska vidta de åtgärder som anges i 43 och 44 §§, om han eller hon finner att det kan 
misstänkas att en styrelseledamot eller den verkställande direktören inom ramen för bolagets 
verksamhet har gjort sig skyldig till brott enligt någon av följande bestämmelser. 
1. 9 Kap. 1, 3 , 6 a och 9 §§ , 10 kap. 1, 3, 4 och 5 §§, 11 kap. 1, 2, 4 och 5 §§, 17 kap. 7 
 § samt 20 kap. 2 § brottsbalken, och 
2. 2, 4, 5 och 10 §§ skattebrottslagen (1971:69) 
 
43 § En revisor som finner att det föreligger sådan brottsmisstanke som avses i 42§ skall utan 
oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om sina iakttagelser. Om revisorn finner att en misstanke om 
brott bör föranleda honom eller henne att lämna uppgifter enligt 9§ lagen (1993:768) om åtgärder 
mot penningtvätt, skall dock den i 11§ andra stycket samma lag angivna tidsfristen iakttas. 
Någon underrättelse behöver dock inte lämnas, om  det kan antas att styrelsen inte skulle vidta 
några skadeförebyggande åtgärder med anledning av underrättelsen eller en underrättelse av annat 
skäl framstår som meningslös eller stridande mot syftet med underrättelseskyldigheten.  
 
44 § Senast fyra veckor efter det att styrelsen har underrättats enligt 43 § första stycket skall 
revisorn avgå från sitt uppdrag. När revisorn anmäler detta enligt 23 §, skall han eller hon i en 
särskild handling till åklagare redogöra för misstanken samt ange de omständigheter som 
misstanken grundar sig på. 
   Vad som sägs i första stycket om avgång och anmälan gäller inte om 
1. den ekonomiska skadan av det misstänkta brottet har ersatts och övriga menliga verkningar av 
gärningen har avhjälpts, 
2. det misstänkta brottet redan har anmälts till polismyndighet eller åklagare, eller 
3. det misstänkta brottet är obetydligt. 
   I de fall som avses i 43 § andra stycket skall revisorn, om anmälan om det misstänkta brottet inte 
redan har lämnats till polismyndighet eller åklagare, utan oskäligt dröjsmål avgå från sitt uppdrag 
och lämna en sådan handling som anges i första stycket. 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor , revisorer  
 

1. Hur länge har du arbetat som revisor? 
 
2. Vad anser ni om lagen om anmälningsskyldighet, ABL kap 9 §42-44? 

 
3. Vilka erfarenheter har du av denna lag? 

 
4. Vilka för- respektive nackdelar ser du med lagen? 

 
5. Hur går du tillväga om du skulle anmäla ett brott? 

 
6. Vid vilken grad av misstanke om brott anser du det vara lämpligt att anmäla?  

 
7. Har denna lag påverkat ert arbetssätt som revisor? I så fall på vilket sätt? 

 
8. På vilket sätt har  denna lag påverkat relationen mellan dig och dina klienter? 

 
9. Vilka komplikationer har införandet av denna lag lett till gentemot lagen om tystnadsplikt? 

 
10. Varför tror du att det fortfarande är så få som anmäler brott? 
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågor , eko-revisor  
 
 

1 Hur länge har du arbetat som revisor? 
 
2 Vad anser ni om lagen om anmälningsskyldighet, ABL kap 9 §42-44? 

 
3 Vilka erfarenheter har du av denna lag? 
 
4 Vilka för- respektive nackdelar ser du med lagen? 
 
5 Hur går du tillväga vid en anmälan av ett ekobrott? 
 
6 Vid vilken grad av misstanke om brott anser du att revisorn bör göra en anmälan?  
 
7 Vilken effekt har införandet av lagen? 
 
8 Har lagen gett den effekt ni förväntat er? Om nej, vad tror du är orsaken till detta? 

 
9 Vilka komplikationer tror du kan uppstå gentemot lagen om tystnadsplikt? 
 
10 Varför tror du att det fortfarande är så få som anmäler brott? 

 
11 Vilka är de vanligaste anmälda ekobrotten? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 


