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Förord 

Denna studie har varit både intressant och lärorik att genomföra. Vi vill först och främst tacka 

vår handledare, Agneta Gustafson, för mycket goda råd, synpunkter och konstruktiv kritik under 

arbetets gång. Vi vill också rikta ett stort tack till de revisorer som har delat med sig av sin 

kunskap och sina åsikter inom vederbörandes kompetensområde och gjort denna studie möjlig. 

Slutligen vill vi tacka vår seminariegrupp som kommit med konstruktiv kritik och goda råd som 

hjälpt oss på vägen.  

Örebro, den 1 juni 2011. 
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Abstract 

Since 1999 auditors have an obligation, according to 42-44 §§ aktiebolagslagen (2005:551), to 

report suspicions of crime. The obligation to report means that the auditor is legally obliged to 

report any suspicious economical crime potentially committed by the executive director or a 

member of the board to a district attorney.  Prior to the enactment it was almost impossible for 

the auditor to report any criminal suspicion due to the professional confidentiality. According to 

Ekobrottsmyndigheten the number of crime suspicion reports filed by auditors has reduced by 50 

percent in the Stockholm-region between 2006 and 2010. However, after the enactment crime 

suspicion reports increased successively each year. The purpose of this study is to analyze the 

problems surrounding the auditors obligation to report as well as to investigate whether the view 

on the problems differ depending on the auditors professional experience. 

 

To conduct the study we used a qualitative method, which means that we have performed 

interviews to gather data for our empirical chapter. We interviewed eight auditors in total; four 

auditors with a long history of professional experience and four with slightly shorter work 

experience, active in Stockholm and Örebro. 

 

We have come to the conclusion that more professional experience gives the auditor a broader 

view on the existing tasks and factors and difficulties they encounter while working. Lack of 

legal knowledge is the greatest obstacle to the auditor in cases of suspected crimes. Finally, we 

note that the auditors' focus of today, twelve years after the enactment, no longer is on the 

obligation to report crime. 

 

 

 

 

Keywords: Obligation to report, Auditor, Confidentiality, Role conflict, Conflict of interest, 

Ethics, Morals, Auditors independence, 



Sammanfattning 

1999 infördes en anmälningsplikt i 42-44 §§ aktiebolagslagen (2005:551) för revisorer vid 

misstanke om brott. Innebörden av denna anmälningsplikt är att revisorn har en skyldighet att 

anmäla misstanke om ekonomisk brottslighet som begåtts av verkställande direktör eller 

styrelseledamot till en åklagare. Innan anmälningsplikten infördes var det nästintill omöjligt för 

revisorn att anmäla misstanken om brott på grund av revisorns tystnadsplikt. Enligt 

Ekobrottsmyndigheten har antalet anmälningar från revisorer i Stockholmsregionen minskat med 

nästan 50 procent mellan 2006 och 2010. Efter införandet av anmälningsplikten och fram till 

2006 ökade däremot anmälningarna succesivt varje år. Syftet med denna uppsats är att analysera 

problematiken kring anmälningsplikten och att beskriva om synen på problematiken skiljer sig 

beroende på hur lång arbetslivserfarenhet revisorn har.  

För att uppfylla studiens syfte har vi utfört en kvalitativ undersökning, vilket innebär att vi utfört 

intervjuer för att samla in vår empiri. Vi valde att intervjua åtta revisorer, fyra revisorer med lång 

arbetslivserfarenhet och fyra med en kortare arbetslivserfarenhet, verksamma i Stockholm och 

Örebro. 

I slutsatsen har vi kommit fram till att ju mer arbetslivserfarenhet en revisor har desto bredare 

syn har de gällande deras arbetsuppgifter och faktorer och problem som de stöter på under 

arbetets gång. Brist på juridisk kunskap är det största hindret för revisorn vid misstanke om brott. 

Slutligen kan vi konstatera att revisorernas fokus idag, tolv år efter anmälningspliktens 

införande, inte längre ligger på anmälningsplikten. 

 

 

 

 

Nyckelord: Anmälningsplikt, Revisor, Tystnadsplikt, Rollkonflikter, Intressekonflikter, Etik, 

Moral, Oberoende.
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under 1800-talets senare hälft ökade antalet aktiebolag i Sverige kraftigt. Samtidigt som 

aktiebolagen blev allt fler ökade även förskingringar och bedrägerier med såväl aktieägarnas som 

med allmänna medel. Krav på en fristående yrkeskår med kunniga revisorer kom 1895 från 

representanter för näringslivet och yrkesverksamma med bokförings- och revisionsuppdrag. 1899 

bildades Svenska Revisor Samfundet (SRS) och några år senare, 1923, bildades Föreningen 

Auktoriserade Revisorer (FAR) där auktorisation blev ett krav för inträde.
1
 Syftet med bildandet 

av SRS var att ställa en kår oberoende, skickliga och pålitliga revisorer till allmänhetens 

förfogande för revision och redovisning. För att åstadkomma detta uppställde SRS vissa 

specifika krav på den som skulle vara revisor. Kraven som ställdes på medlemmarna gällde 

utbildning och praktisk erfarenhet och dessa krav kontrollerades noga av samfundet.
2
 FAR är en 

branschorganisation som arbetar med att, både nationellt och internationellt, utveckla 

rådgivnings- och revisionsbranschen. Utvecklingsarbetet som FAR utför görs bland annat genom 

olika utbildningar, rekommendationer samt med deras remissverksamhet.
3
  

1910 fick Sverige en ny aktiebolagslag som emellertid inte ställde några krav på revisorns 

yrkeskunskaper, vilket många haft förhoppningar om.
4
 1912 började Stockholms 

handelskammare auktorisera revisorer och fem år senare fick samtliga handelskammare i Sverige 

rätt att auktorisera revisorer. Revisorns auktorisation krävde bland annat ekonomisk examen vid 

handelshögskolan, som omfattade två år, samt att denne genomgått en väl vitsordad tjänstgöring 

hos en auktoriserad revisor i fem år.
5
 Kraven för auktorisation har inte förändrats mycket sedan 

1912. Dagens krav är akademisk utbildning, en ekonomie magisterexamen eller en utvidgad 

ekonomie kandidatexamen, samt fem års kvalificerad praktik och högre revisorsexamen hos 

                                                 
1
 Balans nr. 12, ”1895-1919: Auktorisationen – När vi började”, 1987. 

2
 Prop. 1994/95:152, ”Regler för godkända och auktoriserade revisorer”, sid. 34. 

3
 www.far.se [2011-04-05]. 

4
 Balans nr. 12, ”1895-1919: Auktorisationen – När vi började”, 1987. 

5
 Prop. 1994/95:152, ”Regler för godkända och auktoriserade revisorer”, sid. 34. 
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Revisorsnämnden. Praktiken ska innefatta medverkan vid revision av företag som är svåra att 

granska på grund av exempelvis sin storlek.
6
 

Revisionens syfte är att öka trovärdigheten i den redovisning som företagen lämnar ut. Revisorn 

ska i efterhand granska en verksamhets räkenskaper samt dess lednings förvaltningsåtgärder. En 

väl genomförd revision är viktig för en mängd intressenter, som bland annat använder 

redovisningen som underlag för beslut, såsom aktieägare, borgenärer, anställda, stat och 

kommun.
7
 Revisorn måste uppfylla ett antal grundkrav för att omvärlden ska kunna känna 

förtroende för denne. Några av grundkraven för revisorns yrkesmässiga uppträdande är 

opartiskhet och självständighet samt tystnadsplikt. Regleringen på området återfinns i 

aktiebolagslagen, revisorslagen, revisorsförordningen och i särskilda föreskrifter ifrån 

Revisorsnämnden.
8
  

Det finns ingen tydlig definition av vad som klassas som ekonomisk brottslighet, dock kan det 

definieras som brott som begåtts i näringsverksamhet och som syftar till ekonomisk vinning. De 

brott som i regel räknas som ekobrott är brott mot borgenärer, skattebrott och brott mot 

aktiebolagslagen. Att dra en tydlig gräns mot när ett brott begåtts inom legaldefinitionen för 

bedrägeri, förskingring, mutbrott, trolöshet mot huvudman eller bestickning är svårt. Ekobrott 

som revisorer kommer i kontakt med är bland annat bokföringsbrott och skattebrott. Exempel på 

bokföringsbrott kan vara att inte föra bokföring, att inte bevara bokföring eller att bokföra 

felaktigt genom att ange felaktiga uppgifter om företagets tillgångar och skulder. Den vanligaste 

typen av skattebrott är momsbedrägerier som medför bland annat höjd ingående moms eller 

sänkt utgående moms genom att manipulera siffrorna för ingående och utgående moms.  För att 

inte väcka misstankar läggs falska fakturor till som underlag i bokföringen. Andra brott som 

klassas som skattebrott är bland annat att redovisa minskad vinst eller att betala ut svarta löner.
9
 I 

en artikel från Dagens Nyheter nämns det att anmälda brottsmisstankar kring ekobrott ökat under 

                                                 
6
 www.revisorsnamnden.se [2011-04-05]. 

7
 FAR, ”Regler om revisorer och revision”1999, sid. 7-8. 

8
 FAR, ”Revision – En praktisk beskrivning”, 2006. 

9
 Kronqvist, Christer, ”Vad är ekobrott?”, 1997, sid. 8. 
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2010 med åtta procent jämfört med 2009 som i sin tur hade en ökning med fjorton procent från 

2008 års misstänkta ekobrott.
10

  

1999 infördes en anmälningsplikt för revisorer i svenska aktiebolag vilken innebär en skyldighet 

för revisorn att anmäla misstanke om ekonomisk brottslighet begångna av verkställande direktör 

eller styrelseledamot i företaget, regleringen återfinns i aktiebolagslag (2005:551) 42-44 §§. 

Innan anmälningsplikten infördes fanns ingen skyldighet för revisorn att anmäla misstanke om 

brott, detta var tvärtom något som nästintill omöjliggjordes på grund av revisorns tystnadsplikt.
11

 

Bengt Larsson, docent i sociologi vid Göteborgs universitet, beskriver i sin studie syftet till 

införandet av anmälningsplikten. Anmälningsplikten infördes inte, enligt honom, som en direkt 

reaktion på skandaler eller kriser. Den infördes snarare som en följd av långvariga politiska 

debatter, som ett långsiktigt politiskt projekt för att utveckla industriell demokrati, bekämpa 

ekonomisk brottslighet och att producera en stabil och effektiv marknadsekonomi.
12

 

Statistik från Ekobrottsmyndigheten, gällande antalet anmälda brottsmisstankar från revisorer 

från de delar av Sverige som Ekobrottsmyndigheten ansvarar för, visar på att antalet anmälningar 

ökade försiktigt de första åren efter att revisorns anmälningsplikt införts. Efter en trevande start 

ökade anmälningarna allt mer fram till och med 2006. Statistiken visar att det år 2006 gjordes 

123 anmälningar av revisorer i Stockholmsregionen. 2007 sjönk denna siffra kraftigt till 84 

anmälningar. Den senaste statistiken från 2010 visar att antalet anmälningar från revisorer har 

fortsatt att minska och antalet anmälningar detta år var endast 68 stycken i 

Stockholmsregionen.
13

   

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Brottsförebyggande rådets (BRÅ) undersökning ”Revisorernas anmälningsskyldighet” 

från 2004 ska anmälningsskyldigheten ha en förebyggande effekt genom att revisorn erhåller en 

maktposition och därmed kan uttala sig auktoritativt när denne misstänker ekonomisk 

brottslighet i bokföringen. Emellertid tar det tid för revisorn att erhålla denna makt, men med 

                                                 
10

 Rörbecker, Mats, Dagens Nyheter, ”Misstänkta ekobrott fortsätter att öka”, [2010-06-21].  
11

 Prop. 1997/98:99, ”Aktiebolagets organisation”. 
12

 Larsson, Bengt, “Auditor regulation and economic crime policy in Sweden, 1965–2000”, 2005. 
13

 Lundin, Henrik, ekorevisor från Ekobrottsmyndigheten 
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tiden kommer revisorn bli allt effektivare på att upptäcka brott. I de intervjuer som BRÅ utförde 

i sin rapport om revisorns anmälningsskyldighet visade det sig att desto mer erfarenhet revisorn 

har inom sitt yrke desto lättare kan det vara att upptäcka misstankar om brott samt att undvika att 

försätta sig i situationer där ett val mellan att anmäla eller inte måste göras.
14

  

”Då finns det ingen anledning att ta suspekta klienter inom vissa branscher där det 

förekommer en viss oro. Är man däremot ung som revisor finns en risk att man tar på sig 

uppdrag som man när man är efterklok inte skulle ha gjort.” (Andersson, Bogelöv och 

Olsson, 2000:32)
15 

Enligt en tidigare undersökning från 2001, ”Revisorers anmälningsskyldighet vid misstanke om 

brott: en jämförelse mellan revisorers och ekoåklagares syn”, upplevde de intervjuade 

revisorerna att kraven på revisorn ökat i och med att anmälningsplikten infördes. Revisorerna 

upplevde även att de hade en bristande kompetens om huruvida en anmälan bör göras eller inte. 

Författarna till denna undersökning fick uppfattningen att kunderna erhöll en försämrad ställning 

gentemot revisorn och uppfattade revisorn som en myndighetsperson.
16

 Att ses som en 

myndighetsperson menar vi kan leda till att som kund få en begränsad relation till revisorn och 

därmed minskat förtroende för denne. Det kan även leda till att kunden undanhåller information 

från revisorn på grund av rädsla. 

Revisorns, i vissa fall långvariga, relation med kunden kan vara en orsak till att revisorn 

underlåter att anmäla brottsmisstankar. Det förekommer diskussioner angående en tvingande 

rotation av revisionsbyråer för att minska påverkan på revisorns oberoende.
17

 Vår slutsats utifrån 

detta är att en tvingande rotation kan göra att banden mellan revisorn och kunden inte hinner bli 

så starka att det påverkar dennes granskningsarbete.  

Enligt artikeln i Dagens Nyheter, som nämndes ovan, har antalet misstankar kring ekobrott ökat 

den senaste tiden samtidigt som statistiken från Ekobrottsmyndigheterna visar att antalet 

                                                 
14

 Larsson, Bengt, ”Revisorernas anmälningsskyldighet: forskning om ekonomisk brottslighet”, 2004. 
15

 Ibid. 
16

 Bresser, Cecilia, Nilsson, Helena, ”Revisorers anmälningsskyldighet vid misstanke om brott: en jämförelse mellan 

revisorers och ekoåklagares syn”, 2001. 
17

 SOU 2007:56, ”Revisionsutskott m.m.; Genomförande av 2006 års revisorsdirektiv”. 
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anmälda brottsmisstankar från revisorer angående ekobrott minskat. Vi kan även se från tidigare 

studier att revisorn känner sig osäker angående när en anmälan ska ske samtidigt som en annan 

undersökning visat att revisorn med tiden blir allt bättre på att avgöra när en anmälan ska ske. Nu 

har det gått 12 år sedan anmälningsplikten infördes. Hur ser det ut idag? Vad beror minskningen 

av anmälningar från revisorerna på? Handlar det om rädsla över att förlora sina kunder? Är det 

ryktet som står på spel? Eller skapas en relation mellan revisorn och kunden som gör att revisorn 

känner en skyldighet att skydda sina kunder? Har det med bristande kunskaper gällande 

anmälningsplikten att göra, att revisorn inte känner till var gränsen mot ekobrott går? 

1.3 Forskningsfrågor 

Utifrån problemdiskussionen har vi kommit fram till följande forskningsfrågor: 

 Vari ligger problematiken kring anmälningsplikten?  

 Hur påverkar revisorns arbetslivserfarenhet dennes uppfattning rörande problematiken 

kring anmälningsplikten?    

 Vad beror minskningen av anmälda brottsmisstankar från revisorer på? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera aspekter av revisorns anmälningsplikt vid misstanke 

om ekonomisk brottslighet. Vidare ämnar vi beskriva om det finns skillnader på revisorns syn på 

problematiken kring anmälningsplikten beroende på längden på dennes arbetslivserfarenhet.   
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2. Revision, revisorn och anmälningsplikten 

2.1 Syftet med revision 

Ett bolag har, enligt 9 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) samt 3 § revisionslagen (1999:1079), 

en skyldighet att utse minst en revisor. Revisorns uppgifter är att granska bolagets årsredovisning 

och bokföring samt styrelsen och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorns 

granskning ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Efter varje 

räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. Revisorn ska 

dessutom framföra de erinringar och göra de påpekanden till företagsledningen som följer av god 

revisionssed. Revisorns uppgifter som beskrivs ovan återfinns i 3, 5, 6 §§ aktiebolagslagen och 

5-7 §§ revisionslagen. 

God revisionssed innebär att med utgångspunkt i begreppen ”väsentlighet” och ”risk” och med 

tillämpning av professionella revisionsmetoder ha skaffat sig tillräckligt underlag för sina 

uttalanden som revisor
18

. Enligt FAR kan god revisionssed kort sammanfattas som god sed bland 

revisorer med professionellt omdöme och stor integritet
19

.  

”Revision är att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma 

och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning.”
20

 

1932 inträffade Kreugerkraschen på grund av koncernens höga skulder som hade dolts av 

förfalskningar i boksluten som gjorts för att förbättra resultatet. Kraschen ledde till en ökad 

medvetenhet i företagsvärlden och betydelsen av att kontrollera företagets räkenskaper 

uppmärksammades alltmer. Många var förvånade över att ett sådant stort och väl ansett företag 

kunde dölja oegentligheter. Problemet med ekonomisk brottslighet hade i och med 

Kreugerkraschens skadeverkningar i samhället övergått från ett problem för näringslivet till ett 

problem för samhället.
21

  

                                                 
18

 Cassel, Filip, ”Den reviderade revisorsrollen – en oren berättelse”, 1996, sid. 65. 
19

 www.far.se [2011-03-10]. 
20

 FAR, ”Revision – En praktisk beskrivning”, 2006, sid. 19. 
21

 Balans nr. 6-7, ”De svenska revisorernas yrkesmässiga arv”, 1994. 
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Revisionens syfte är att öka trovärdigheten och tillförlitligheten i företagets finansiella 

information och detta behov har ökat alltmer efter de ekonomiska skandaler som skett genom 

åren, Kreugerkraschen på 30-talet och nu på 2000-talet WorldCom. Revisionen kan därmed ses 

som en förutsättning för ett väl fungerande näringsliv och samhälle.
22

 Att förhindra eller 

upptäcka oegentligheter är däremot inget självständigt syfte med revisionen då oegentligheter 

kan förekomma utan att revisorn har rimliga chanser att upptäcka det.
23

  

2.2 Revisorns roller 

Av tradition har revisorer i svenska aktiebolag dubbla roller. Den mest centrala rollen är att 

utföra revision, det vill säga granska bolagets förvaltning eller den ekonomiska informationen.
24

 

Revisorns granskning av bolagen är det effektivaste medlet som denne tillhandahåller mot den 

ekonomiska brottsligheten och det är här som den brottsförebyggande effekten är som störst
25

. 

Revisorns andra roll är som rådgivare inom områden som har ett naturligt samband med 

revisionsverksamheten.
26

 Det krävs balans mellan de två yrkesrollerna för att revisorns roll ska 

vara meningsfull samt att standarden på de båda rollerna utgår ifrån företagens och samhällets 

behov och nytta. Bilden på nästa sida illustrerar revisorrollen i ägarledda bolag. Förtroende kan 

ses som revisorns bas, ägare, stat och samhälle kan ses som intressenter. Ägarens främsta 

intresse är rådgivning medan stat/samhälle har störst intresse av granskningen.
27

  

                                                 
22

 FAR, ”Revision – En praktisk beskrivning”, 2006, sid. 19-26. 
23

 FAR, ”Vad gör en auktoriserad revisor?”, 1999, sid. 20. 
24

 Ibid. sid. 127-132. 
25

 Balans nr. 10, ”Revisorernas anmälningsskyldighet – från ”client focus” mot ”public interest”!?”, 2004. 
26

 FAR, ”Revision – En praktisk beskrivning”, 2006, sid. 127-132. 
27

 Balans nr. 1, ”Är revisorsrollen i balans?”, 2007. 
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Revisorns hörnstenar, som denne ska arbete utifrån, är kompetens, oberoende och tystnadsplikt. 

Begreppen oberoende och tystnadsplikt kommer att förklaras nedan i avsnitten 2.2.1 och 2.2.2.
28

 

Kravet på kompetens krävs för att omvärlden ska ha förtroende för revisorn. Ett av 

kompetenskraven som ställs på revisorn är att ”endast den som är auktoriserad eller godkänd 

revisor kan vara revisor”. Ytterligare ett krav är att revisorn, för att fullgöra sitt uppdrag, ska ha 

den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till 

arten och omfattningen av bolagets verksamhet krävs. Kompetenskraven ovan återfinns i 9 kap. 

11-12 §§ aktiebolagslagen. Eftersom revisorns arbete går ut på att granska bolagens räkenskaper 

och dess ekonomiska förvaltning är det inom detta område som revisorn har sin specifika 

kompetens. Av de remissinstanser som gav sina åsikter angående införandet av revisorns 

anmälningsplikt var det några som påpekade just detta angående revisorns kompetens, det vill 

säga att revisorns kompetens ligger inom det ekonomiska området och att denne saknar 

tillräcklig straffrättslig kompetens. Avsaknaden av straffrättslig kompetens kan leda till att 

                                                 
28

 Balans nr. 1, ”Är revisorsrollen i balans?”, 2007. 

Figur 1: Revisorsrollen. Källa: Balans nr. 1, 2007, ”Är revisorrollen i balans?” 
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revisorn ställs inför hot om skadestånd såväl som risk för felaktig anmälan till åklagare eller 

myndighet.
29

   

En skyldighet för revisorn, enligt 19 § revisorslagen, är att iaktta god revisorssed. Att följa god 

revisorssed syftar på etiskt handlande från revisorns sida. Revisorn ska agera på ett sätt som visar 

att denne är värd det förtroende som yrket som oberoende revisor kräver. De två mest centrala 

begreppen för god revisorssed är ”oberoende” och ”förtroende”. Oberoendet är viktigt och ett 

nödvändigt villkor för att revisorn ska få intressenternas förtroende.
30

 För revisorn är kundens 

förtroende en nödvändig förutsättning. I och med lagförslaget gällande revisorns 

anmälningsskyldighet riktade både Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) och Svenska 

Revisorssamfundet (SRS), från revisorskårens sida, negativ kritik mot det när det kom och 

motsatte sig en anmälningsskyldighet för revisorer. Flera av de remissinstanser som var negativa 

till förslaget menade på att anmälningsskyldigheten skulle störa det förtroendefulla samarbetet 

mellan revisorn och kunden och att detta i sin tur kunde leda till en mer begränsad tillgång till 

information för revisorn.
31

 Anmälningsskyldigheten medförde att revisorn kunde ses mer som 

myndighetspersonal, såsom polisen och Skattemyndigheten, än som en samtalspartner. 

Förtroendet för revisorn minskar och vissa ansåg att risken att företagare väljer en annan 

företagsform för att undvika revision kan uppstå.
32

  

2.2.1 Revisorns självständighet och opartiskhet – oberoende 

Frågorna kring revisorns oberoende har funnits lika länge som revision. I takt med att 

näringslivet blivit mer och mer komplext och behovet av tillförlitlig information om företagens 

verksamhet, ställning samt resultat ökat hos företagens intressenter har intresset för revisorns 

oberoende ökat.
33

 Oberoende, objektivitet och integritet har under alla år varit 

revisorsprofessionens ledord. Under 1990-talet ställdes krav på att medlemsstaterna inom EU var 

skyldiga att säkerställa att de personer som utförde revision var oberoende. Sverige blev därefter, 

                                                 
29

 Prop. 1997/98:99, ”Aktiebolagets organisation”. 
30

 Cassel, Filip, ”Den reviderade revisorsrollen – en oren berättelse”, 1996, sid. 60-64. 
31

 Prop. 1997/98:99, ”Aktiebolagets organisation”, sid. 152-155. 
32

 BRÅ, ”Revisorernas anmälningsskyldighet - Rapport 2004:4”, sid. 24. 
33

 FAR, ”Revision – En praktisk beskrivning”, 2006, sid. 112. 
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1 januari 2002, det första landet i Europa som fick analysmodellen inskriven i sin lagstiftning 

som ett hjälpmedel för revisorn i bedömningen av sitt oberoende.
34

 Bestämmelser om revisorns 

opartiskhet och självständighet återfinns i 20-21 §§ revisorslagen. Enligt 20 § ska revisorn utföra 

sina uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. 

Innan revisorn utför prövningen angående de fem specifika hoten som återfinns i 21 § ska denne 

kontrollera att det inte föreligger jäv enligt jävsreglerna i 9 kap. 17 § aktiebolagslagen. 

Föreligger en jävssituation enligt förevarande bestämmelser ska denne avböja sig uppdraget eller 

avgå. Förekommer inget jäv gör revisorn en kontroll av hoten i 21 § revisorslagen.
35

 

21 § innehåller den så kallade analysmodellen som används för att trygga att revisorn inte bara är 

utan att denne även för omgivningen framstår som oberoende. Revisorn ska, enligt 

analysmodellen, själv pröva inför varje nytt uppdrag i revisionsverksamheten och fortlöpande 

under uppdraget om det finns något som kan rubba förtroendet för dennes opartiskhet och 

självständighet. Revisorn är även skyldig att dokumentera analysen för att Revisorsnämnden i 

efterhand ska kunna kontrollera att en tillfredsställande analys har gjorts
36

. Finns det något som 

hotar revisorns oberoende ska denne avböja eller avsäga sig uppdraget. Hoten som beskrivs i 

paragrafen är:  

”Egenintressehot” – då revisorn har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i 

uppdragsgivarens verksamhet. 

”Självgranskningshot” – då revisorn vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har 

lämnat råd i en fråga som till någon del omfattas av granskningsuppdraget. 

”Partsställningshot” – då revisorn uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot 

uppdragsgivarens ståndpunkt i någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet. 

”Vänskapshot” – då revisorn har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon 

person i dennes ledning. 

”Skrämselhot” – då revisorn utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge 

obehag.  

                                                 
34

 Johansson, Sven-Erik, Häckner, Einar, Wallerstedt, Eva, ”Uppdrag revision”, 2005, sid. 15-41. 
35

 FAR, ”Revision – En praktisk beskrivning”, 2006, sid. 115. 
36

 Prop. 2000/01:146, ”Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet”. 
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De hot som vi kommer att fokusera på i samband med anmälningsplikten är: egenintressehot och 

vänskapshot. Egenintressehotet kommer att beskrivas mer utförligt i kapitel 3.1. En nära relation 

mellan revisorn och kunden kan leda till att revisorn underlåter att anmäla brottsmisstankar som 

denne har gentemot kunden. 

2.2.2 Revisorns tystnadsplikt 

Revisorer har enligt Kristina Artsberg den svåra uppgiften att både tala och tiga; tala när de 

måste, annars tiga
37

. Tystnadsplikten är ett av revisorns grundkrav och utan den skulle inte 

revisorn kunna sköta sitt arbete. Då revisorn under granskningsarbetet måste ta reda på så 

mycket som möjligt om företaget får det inte förekomma några som helst misstankar om att 

uppgifterna förs vidare.
38

 Utan tystnadsplikten skulle revisorn inte få tillgång till alla de 

nödvändiga upplysningar denne behöver för att utföra revisionen och detta skulle kunna resultera 

i en bristfälligt utförd revision.
39

 Revisorns tystnadsplikt regleras i olika lagrum, såsom 

aktiebolagslagen, revisorslagen samt revisionslagen. Kontentan i paragraferna som reglerar 

tystnadsplikten är att revisorn inte får lämna ut uppgifter om företagen som denne granskar och 

som denne fått kännedom om i sin yrkesutövning till obehöriga personer om detta kan skada 

företagen. 

Av ordet ”obehörigen”, i paragraferna som reglerar revisorns tystnadsplikt, följer dessutom att 

det finns ett visst utrymme för revisorn att lämna ut uppgifter om uppgiftslämnandet har 

anknytning till revisionsuppdraget
40

. Anmälan om misstanke om brott till åklagare är ett exempel 

där revisorns tystnadsplikt inte gäller. Revisorn får däremot inte bryta mot tystnadsplikten innan 

denne tagit beslutet att upprätta en formell anmälan. Revisorn måste således beakta 

tystnadsplikten vid kontakt med exempelvis åklagare och tänka på att inte nämna något som 

strider mot tystnadsplikten. Fram till den tidpunkt då revisorn avgår från sitt uppdrag och gör 

anmälan enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen gäller detta åtagande.
41

 Revisorn kan ha svårt 

att avgöra när denne ska tala och när denne ska tiga eftersom revisorn har både tystnadsplikten 

                                                 
37

 Artsberg, Kristina, ”Redovisningsteori – policy och – praxis”, 2005, sid. 115. 
38

 FAR, ”Vad gör en auktoriserad revisor”, 1998, sid. 21. 
39

 FAR, ”Revision – En praktisk beskrivning”, 2006, sid. 119. 
40

 KARNOV – Svensk lagsamling med kommentarer, 2007/08, sid. 1289. 
41

 FAR, ”Ekonomiska brott i aktiebolag - revisorns handlingsplikt enligt ABL”, 3:e upplagan, 2000. 
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och anmälningsplikten att ta hänsyn till, tystnadsplikten står för att tiga och anmälningsplikten 

för att tala.  

Om revisorn bryter mot tystnadsplikten har bestämmelserna i aktiebolagslagen och revisorslagen 

skilda rättsverkningar. Bryter revisorn mot bestämmelserna i aktiebolagslagen kan denne 

avkrävas skadestånd enligt lagens särskilda skadeståndsregler. Bestämmelserna i revisorslagen 

saknar skadeståndssanktioner eftersom dessa bestämmelser först och främst är yrkesetiska 

normer. Revisorslagen ger istället Revisorsnämnden en möjlighet att tilldela revisorn disciplinära 

påföljder.
42

 

2.3 Revisorns anmälningsplikt  

Den 1 januari 1999 infördes anmälningsplikten som innebär att revisorn under vissa 

förutsättningar har en skyldighet att anmäla vid misstanke om brott i bolaget denne granskar och 

därefter avgå från sitt uppdrag. Tidigare hindrades revisorn från att anmäla vid misstanke om 

brott med undantag för när en förundersökning initierats och förundersökningsledaren begärt 

upplysningar från revisorn. Att revisorn hindrades från att anmäla brotten var på grund av 

revisorns tystnadsplikt som än idag gäller men där, som tidigare nämnts, anmälningsplikten utgör 

ett undantag.
43

  

Anmälningsplikten infördes med syfte att stärka revisorns förebyggande roll i avsikt att bekämpa 

den ekonomiska brottsligheten. En av anledningarna till införandet av anmälningsplikten var att 

revisorn ansågs ha möjlighet att upptäcka brott i ett tidigare skede än konkursförvaltaren.
44

 

Anmälningsplikt gäller först då brottet begåtts och inte vid försök eller förberedande till brott. 

Likväl har det hänt att revisorn underrättat styrelsen att denne misstänker att brott förbereds, men 

rättsligt gäller anmälningsplikten då brottet ägt rum.
45

  

Sedan anmälningsplikten infördes har revisorn valt sina kunder med försiktighet. En 

undersökning som utförts av BRÅ 2004 visade att 36 % av revisorerna väljer sina kunder. 7 % av 

                                                 
42

 KARNOV – Svensk lagsamling med kommentarer, 2007/08, sid. 1289. 
43

 BRÅ, ”Revisorernas anmälningsskyldighet - Rapport 2004:4”, sid. 23. 
44

 Ibid. 
45

 FAR, ”Ekonomiska brott i aktiebolag - revisorns handlingsplikt enligt ABL”, 3:e upplagan, 2000. 
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revisorerna som intervjuades informerar rutinmässigt sina kunder om anmälningsplikten medan 

76 % informerar först då det blir aktuellt. Revisorns syfte med att informera kunden om 

anmälningsplikten är för att lägga kraft bakom en anmärkning. Undersökningen visade även att 

revisorn har en hög gräns gällande när en misstanke kring ett brott sker, de vill vara 95 % säkra 

på att det är ett brott som begåtts innan de anmäler brottet till åklagaren.
46

  

Införandet av anmälningsplikten kom att väcka en hel del kritik hos politiska representanter, 

sakkunniga och experter från aktiebolagsutredningen. De ansåg att införandet skett hastigt och 

att konsekvenserna inte analyserats om vad detta skulle innebära för små- och medelstora 

företag. Hänsyn till relationen mellan kund och revisor har inte tagits vilket väcker en oro över 

hur detta påverkar relationen.
47

 En annan kritik mot anmälningsplikten var att den skulle 

motverka sitt syfte då antalet anmälningar av mindre allvarlig art ökade så pass mycket att 

rättsystemet inte hann med utredning och åtal.
48

    

2.3.1 Anmälningsplikten enligt aktiebolagslagen 

Bestämmelser om revisorns anmälningsplikt vid misstanke om brott återfinns i 9 kap. 42-44 §§ 

aktiebolagslagen. Om revisorn misstänker att styrelseledamot eller verkställande direktör begått 

ett brott inom bolagets verksamhet som påverkar dennes uppdrag ska revisorn meddela detta till 

bolagets styrelse som ska gå vidare med detta och göra en formell polisanmälan. För rapport till 

styrelsen räcker det med misstankegraden ”kan misstänkas”. Det finns sex steg på den så kallade 

”misstanketrappan” och dessa är följande: anledning anta, kan misstänkas, skälig misstanke, 

sannolika skäl, tillräckliga skäl samt ställt utom rimligt tvivel.
49

  

 

 

 

 

 

                                                 
46

 BRÅ, ”Revisorernas anmälningsskyldighet - Rapport 2004:4”, sid. 58. 
47

 Ibid. sid. 24. 
48

 BRÅ, ”Revisorernas anmälningsskyldighet - Rapport 2004:4”, sid. 24. 
49

 Sandström, Torsten, ”Svensk aktiebolagsrätt”, 2010, sid. 284-286. 
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Figur 2: Misstanketrappan. Källa: Ekobrottsmyndigheten (Rapport 2007:1), ”Revisorers åtgärder vid misstanke 

om brott”. 
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Rekvisitet ”kan misstänkas” är den näst lägsta misstankegraden efter ”anledning anta”. 

Innebörden av detta för en revisor är att dennes anmälningsskyldighet inträder på ett tidigt 

stadium i misstanketrappan och att denne då inte behöver tänka på om brottsmisstanken kommer 

att leda till åtal och senare till en fällande dom.
50

 

Vid ett passivt agerande från styrelsen vid misstanke om brott måste revisorn själv skriftligen 

rapportera om brottet till en åklagare.
51

 En annan situation när revisorn själv bör göra en anmälan 

är när en underrättelse till styrelsen kan väntas leda till skada för bolaget eller dess intressenter. 

Exempel på en sådan situation är när det finns en risk för att styrelsen undanröjer bevisning.
52

  

Brottskatalogen som 42 § hänvisar till rör sig om ekonomisk brottslighet med borgenärer, 

aktieägare och andra som skadelidande.
53

 Bestämmelserna i 42 § är inte avsedda att uttömmande 

reglera i vilka fall revisorn bör vända sig till styrelsen med anledning av sina iakttagelser under 

granskningsarbetet. Revisorn kan även, på grund av god revisionssed, vara tvungen att i andra 

fall anmäla misstänka oegentligheter till styrelsen.
54

  

Enligt 44 § ska revisorn vänta i högst fyra veckor efter att styrelsen underrättats innan denne i en 

särskild handling till åklagare redogör sina misstankar samt vad dessa grundar sig på. Om det 

misstänkta brottet avhjälps inom denna tid, misstankarna rör ett bagatellbrott som exempelvis ett 

smärre bokföringsbrott eller om styrelsen gör en polisanmälan är saken avslutad för revisorns 

del. Om styrelsen inte agerar inom fyra veckor ska revisorn genast pröva sitt uppdrags 

varaktighet, det vill säga om denne ska avgå från sitt uppdrag eller inte.
55

 För att ge en tydligare 

bild av bestämmelserna i 42-44 §§ aktiebolagslagen har FAR sammanställt ett flödesschema för 

revisorns åtgärder vid misstanke om brott som återfinns på nästa sida. 

 

 

 

                                                 
50

 Ekobrottsmyndigheten, ”Revisorers åtgärder vid misstanke om brott – Vissa praktiska tillämpningsfrågor - 

Rapport 2007:1”, sid. 7-8. 
51

 Sandström, Torsten, ”Svensk aktiebolagsrätt”, 2010, sid. 284-286. 
52

 KARNOV – Svensk lagsamling med kommentarer, 2007/08, sid. 1289. 
53

 Sandström, Torsten, ”Svensk aktiebolagsrätt”, 2010, sid. 284-286. 
54

 Prop. 1997/98:99, ”Aktiebolagets organisation”, sid. 271. 
55

 Sandström, Torsten, ”Svensk aktiebolagsrätt”, 2010, sid. 286. 
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*1. Om det antas att skadeförebyggande åtgärd ej skulle vidtas av styrelsen. 

  2. Om det av annat skäl framstår som meningslöst att underrätta. 

  3. Om det skulle strida mot syftet med underrättelseskyldigheten. 

**1. Den ekonomiska skadan av det misstänkta brottet har ersatts och övriga menliga verkningar av gärningen har 

avhjälpts, eller 

    2. Det misstänkta brottet har redan anmälts till polis eller åklagare, eller 

    3. Det misstänkta brottet är obetydligt. 

 

 

 

Revisorn finner att brott enligt något av 

lagrummen enligt § 42 kan misstänkas. 

Är det 

meningsfullt 

att underrätta 

styrelsen? 

 

Underrätta styrelsen 

utan oskäligt dröjsmål 

(43 § 1 st.) 
Är det misstänkta 

brottet redan anmält 

till polis eller 

åklagare på annat 

sätt (44 § 3st.)? 

Lämna särskild 

handling till 

åklagare utan 

dröjsmål (44 § 3 st.) 

Pröva om det finns skäl att avgå (44 § 4 st.) 

Lämna särskild 

handling till 

åklagare inom fyra 

veckor (44 § 1 st.) 

Anmälan och underrättelse till 

Bolagsverket om förtida avgång 

enligt 9:23 respektive 9:23 a ABL. 

Uppfylls något 

av de tre 

kriterierna** 

enligt 44 § 2 st.? 

Ingen ytterligare åtgärd. 

Ja 

Nej, det är 

meningslöst* att 

underrätta (43 § 2 st.) 

Nej 

Nej 

Ja 

Ja, det är 

meningsfullt att 

underrätta. 

Nej Ja 

Figur 3: Revisorns åtgärder vid misstanke om brott. Källa: RevU 4 ”Revisorns åtgärder vid misstanke om brott 

respektive penningtvätt”. 
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2.3.2 Brotten som anmälningsplikten berör  

Ett brott framgår enligt brottsbeskrivningen när det fullbordats. I enstaka fall kan bestraffning 

ske vid påbörjade brott som ännu inte fullföljts, dock gäller revisorns anmälningsskyldighet då 

brottet är fullbordat. För brotten finns en preskriptionstid, med detta menas att för lagföring krävs 

att misstanken om brott leder till åtal inom en viss tidsram. Preskriptionstiden varierar beroende 

på vilket brott som begåtts. Preskriptionstiden relateras till brottets straffmaximum. Det innebär 

att ett brott med högre straffmaximum även har längre preskriptionstid.
56 

Då en revisor misstänker att en handling från en kund innehåller oriktig information bör denne 

först och främst säkerställa att det förekommer objektiv information som leder till att misstankar 

väcks och handlingen verkligen har ett oriktigt innehåll. Revisorns säkerställning går att 

genomföra på olika sätt beroende på vilken grad av brottsmisstankar det rör sig om. I detta 

sammanhang handlar brotten om bedrägeri och svindleri, penninghäleri, förskingring och annan 

trolöshet, brott mot borgenärer, bestickning och mutbrott och skattebrott.
57

 En mer utförlig 

beskrivning av dessa ekonomiska brott, som revisorn är skyldig att anmäla, återfinns i Bilaga 2. 

Eftersom revisorn, som vi tidigare nämnt, saknar tillräcklig straffrättslig kunskap kan det vara 

svårt för denne att avgöra huruvida en gärning är att bedöma som brottslig eller inte samt att 

klassificera gärningen. 

2.3.3 Revisorns skadeståndsansvar  

Det är svårt för en revisor att avgöra hur pass allvarlig misstankarna kring brottet är och i vissa 

fall har det hänt att misstankarna som anmälts varit oriktiga. En anledning till detta kan vara att 

revisorn har svårt att avgöra när en anmälan ska ske då lagen lyder att anmälningar ska ske vid 

”misstankar” om brott vilket är ett brett begrepp.
58

  

En revisor kan enligt 29 kap. 2 § aktiebolagslagen hållas skadeståndsskyldig om denne anmäler 

en brottsmisstanke som denne har och som leder till skada för bolaget eller någon annan. 

                                                 
56

 Ekobrottsmyndigheten, ”Revisorers åtgärder vid misstanke om brott – Vissa praktiska tillämpningsfrågor - 

Rapport 2004:3”, sid. 2.  
57

 FAR, ”Ekonomiska brott i aktiebolag - revisorns handlingsplikt enligt ABL”, 3:e upplagan, 2000.  
58

 BRÅ, ”Revisorernas anmälningsskyldighet - Rapport 2004:4”, sid. 34. 



17 

 

Revisorn kan bli skadeståndsskyldig i samband med en anmälan till åklagaren om denne lämnat 

felaktiga uppgifter och endast om denne haft anledning att anta att informationen varit oriktig.
59

 

Om revisorn underlåter att anmäla misstanke om brott till åklagaren blir denne däremot inte 

skadeståndsskyldig om denne har gjort en annan straffrättslig bedömning. Däremot kan revisorn 

bli föremål för disciplinära åtgärder enligt 32 § revisorslagen om denne gör sig skyldig till 

försummelse som avser anmälan om misstanke om brott.
60

 Varning, erinran eller upphävande av 

godkännande eller auktorisation är de disciplinära åtgärder som Revisorsnämnden kan besluta 

om enligt 32 § revisorslagen. I skadeståndslagen återfinns allmänna regler om skadeståndsansvar 

gällande brott och andra handlingar som begås avsiktligt eller av vårdslöshet.
61

  

I och med att revisorn kan riskera att hållas skadeståndsskyldig om denne upptäckt ett eventuellt 

brott och underlåter att anmäla samt om denne upptäcker, anmäler och det sedan inte visar sig 

vara ett brott finns här problematiken tala eller tiga. Känner revisorn sig tveksam i en situation 

kan därför denna problematik angående skadeståndsansvaret sätta revisorn i en besvärlig sits då 

denne har en plikt att anmäla vid misstanke om brott. En misstanke behöver inte alltid innebära 

att ett brott skett vilket kan vara en anledning till att revisorn blir tveksam till att anmäla eller 

inte. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59

 Moberg, Krister, ”Bolagsrevisorn: oberoende, ansvar, sekretess”, 2003, sid. 206. 
60

 RevU 4, Revisorns åtgärder vid misstanke om brott respektive penningtvätt. 
61

 SOU 2008:79, ”Revisorers skadeståndsansvar”, sid. 65-66.  
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3. Revisorns konflikter och dennes etik 

3.1 Roll- och intressekonflikter 

Som framgår i avsnittet 2.2 ovan innehar revisorn dubbla roller gentemot kunden, dels som 

granskare men även som rådgivare. Revisorns roll som granskare innebär att denne på ett 

oberoende sätt ska upptäcka och minska oegentligheter och fel som kan förekomma i bolagens 

räkenskaper. Rådgivarrollen är däremot en servicefunktion i ekonomiska frågor för revisorns 

kunder och den är till för att förhindra oegentligheter och fel i räkenskaperna.
62

 Revisorns båda 

roller kan ses som varandras motsatser, den ena arbetar för att upptäcka oegentligheter medan 

den andra rollen arbetar för att förhindra oegentligheter. Det är därför viktigt att revisorn håller 

en jämn balans mellan dessa roller.
63

 Skulle jämn balans inte råda och rådgivarrollen bli för 

omfattande skulle detta innebära ett hot mot revisorns oberoende gentemot kunderna. Om detta 

hände skulle det i sin tur kunna leda till att förtroendet från samhället gentemot 

revisionsbranschen minskar. Minskat förtroende från kunden samt ovilja att lämna ut uppgifter 

om bolaget till revisorn kan uppstå om dennes roll som granskare blir för stark och 

tystnadsplikten gentemot exempelvis staten bryts.
64

 

Konflikt kan uppstå när revisorn försöker att tillgodose behovet hos kundföretaget och företagets 

intressenter samtidigt. Bådas behov kan inte uppfyllas samtidigt så den enas tillfredsställelse 

kommer då att vara på bekostnad av den andras och revisorn måste göra ett val. Att upptäcka och 

rapportera misstanke om ekonomisk brottslighet i företagens räkenskaper samt bevaka 

bolagsledningen är vad företagets intressenter önskar av revisorn. Bolagsledningen vill däremot 

att revisorn ignorerar manipulationer i bokslutet.
65

  

Enligt Ulf Gometz, tidigare ordförande i Föreningen auktoriserade revisorer, ansågs detta vara 

idealbilden av revisorn: 
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"Revisorn som en figur med resning som mitt bland grupperna ägare, borgenärer, 

företagsledningar, samhälle och anställda kompetent och med oanfrätt integritet 

balanserar olika intressen". (LO- Tidningen 1982, nr. 32, sid. 8).
66

 

Idealbilden av revisorn som beskrivs ovan är enligt Lennart Svensson, auktoriserad revisor och 

ledamot av FAR:s disciplinnämnd, inte ens teoretiskt möjligt att uppnå. Att balansera olika 

intressenters intressen riskerar att leda till intressekonflikter i revisorns dagliga arbete. 

Intressenterna har ofta motstridiga förväntningar på revisorn och detta leder till att revisorn 

tvingas prioritera vems intresse denne först ska tillgodose. Risken är då att de intressenter som 

bortprioriterats tappar förtroendet för revisorn och dennes arbete.
67

  

Revisorns olika konflikter med företagsledningen, ägaren och företagets intressenter kan 

beskrivas med hjälp av agentteorin vars fokus ligger på två parter, nämligen ”principalen” 

(ägaren) och ”agenten” (ledningen). Principalen (ägaren) till exempelvis ett företag utser agenten 

(ledningen) för att kontrollera och styra företaget. På grund av att ägarskapet och kontrollen av 

företaget är åtskilda menar vissa på att ledningen inte har någon stark motivation att arbeta för 

aktieägarnas intressen om detta innebär att de arbetar mot sina egna intressen. Båda parter ses 

som nyttomaximerande individer, det vill säga både ledningen och ägaren kommer att arbeta mot 

sina egna intressen och mål. Det finns många olika sätt för principalen att kontrollera och styra 

agenten för att få denne att arbeta för principalens intressen. Principalen kan exempelvis koppla 

bonusar till företagets resultat, desto bättre resultat ledningen lyckas få desto större bonus kan de 

erhålla.
68

 Andra som kan ses som principaler i detta sammanhang är företagets intressenter, det 

vill säga staten, banker och investerare. Revisorn kan i agentteorin ses som en oberoende 

granskare som principalen använder sig av för att granska agentens arbete. Revisorn kan även ses 

som agent till principalen (ägaren) då denne anlitar revisorn som en extern, oberoende part på 

grund av att principalen inte litar på att ledningen förser dem med relevant och tillförlitlig 

information. Ledningen har oftast mer information om företaget än vad ägarna har och därför ser 

ägarna positivt på att revisorn, som ska vara oberoende, får en insyn i företaget som denne sedan 

granskar för att på så sätt se till så att allt står rätt till och därefter informerar styrelsen. Att 
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revisorn ses som principalens agent kan däremot, som i förhållandet mellan ledningen och 

ägaren, leda till problem när det gäller tillit och förtroende. Revisorn kan även ses som agent till 

intressenterna och samhället, som då ses som principaler. Företagets ägare, intressenterna och 

samhället har oftast inte samma intressen vad gäller företaget och detta leder till att revisorn 

måste göra ett val gällande vems intressen denne ska tillgodose.
69

 Vid misstanke om brott kan 

detta ställa till problem för revisorn som då blir tvungen att välja sida eller förbli oberoende och 

anmäla. 

I EU:s Green paper ”Audit Policy: Lessons from the Crisis” belyser de problemet med att 

revisorn utses av företagets ägare. Det faktum att revisorn är ansvarig inför aktieägarna och 

intressenterna till det granskade bolaget men att de betalas av de granskade företaget ger en 

förvrängd bild av hela systemet. När styrelsen utser en revisor tar de oftast hjälp av chefen över 

ekonomiavdelningen som tillhör ledningen och denne person får då ett stort inflytande över vem 

som ska utses som revisor. Problemet som kan uppstå är då delar av ledningen, exempelvis 

ekonomichefen som beskrevs ovan får inflytande över valet av revisor och ser till så att en 

revisor, som i större utsträckning tillgodoser ledningens intressen än ägarnas, utses. Eftersom det 

är just ledningen och deras arbete som revisorn ska granska kan detta leda till motstridigheter då 

revisorn indirekt utses av någon i ledningen. Förslaget mot detta problem som EU kommissionen 

ger är att en oberoende myndighet ska utse revisorn åt bolagen istället för bolagsstämman.
70

 

Nedan beskrivs tre konflikter som revisorn kan hamna i där agentteorin kan tillämpas på den 

första och andra konflikten. 

Enligt en studie av Goldman och Barlev från 1974 är revisorn involverad i tre olika 

intressekonflikter. De olika konflikterna som beskrivs representerar olika slags hot mot revisorns 

oberoende och sätter på olika sätt press på dennes granskning och rapportering. Den första 

intressekonflikten som kan förekomma är mellan revisorn och kundföretaget. 

Revisionsberättelsen som revisorn skriver kan komma att innehålla negativ information om 

företaget och detta kan påverka företagets intressenter negativt. Det kan i sin tur leda till att 

bolagets aktiekurs sjunker och bolagsledningen hamnar i onåd. Aktieägarna och bolagsledningen 
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har i detta avseende samma mål, de vill ha en positiv rapport från revisorn som imponerar på 

bolagets intressenter. Bolagsledningen har därför mycket att vinna på att försöka influera 

revisorn att upprätta en mer fördelaktig rapport. Revisorn förväntas däremot att följa lagen och 

professionella standarder och det är här en konflikt mellan revisorn och bolagets intressen kan 

uppstå.
71

 

Den andra konflikten som kan uppstå är när revisorn hamnar mellan aktieägarna och 

bolagsledningen. Aktieägarna kan använda sig av revisorns rapport vid sin utvärdering av 

bolagsledningen. Utifrån rapporten bestämmer sedan aktieägarna bolagsledningens arvode och 

ansvarsfrihet. Bolagsledningen kommer därför att försöka påverka revisorn till att upprätta en 

rapport som får dem att framstå mer fördelaktiga.
72

  

Den tredje och sista är en konflikt mellan revisorns egenintresse och dennes yrkesetik. Revisorn 

kan hamna i en situation där denne kan tjäna på att bryta mot sin yrkesetik eller förlora på att 

vägra bryta mot yrkesetiken. Exempelvis kan revisorn vid rapportering välja att tillmötesgå 

bolagsledningens önskemål för att inte riskera att bli ersatt med en mer tillmötesgående revisor.
73

 

En faktor som stärker detta antagande är att revisorn utses av dem som ska kontrolleras samt att 

dessa indirekt betalar revisorns lön och detta kan leda till att revisorn blir mer försiktig med att 

påpeka oegentligheter i verksamheten samt att denne underlåter att motsätta sig viljan hos de 

personer som ska kontrolleras. Hur gärna revisorn än vill så kan denne därmed inte påstå att 

denne är helt oberoende i förhållande till bolagen som kontrolleras.
74

 I artikeln ”Alternative 

perspectives to deal with auditors´ agency problem” beskrivs problematiken i förhållandet 

mellan revisorn och kunden. Problematiken i förhållandet mellan dessa parter är att revisorn kan 

känna sig driven att följa kundens önskemål vid granskningen i syfte att minimera risken att 

förlora sitt arvode. När uppdraget fortlöper över en längre tid så stärks banden, både de 

ekonomiska men även de personliga, mellan kunden och revisorn och dennes roll som oberoende 
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granskare försämras.
75

 Ett ordspråk som kan användas för att belysa revisorns feghet är ”Man 

biter inte den hand som föder en”.
76

 

3.2 Etik och moral 

Etik är ett begrepp vi lånat från grekiskans ”ethos” vilket betyder sedelära. Etik har med seder 

och konventioner att göra, principer om hur människan ska te sig i det sociala samhället.  I det 

svenska språket har ordet etik ytterligare en betydelse nämligen de normer och värderingar som 

styr en människas beteende.
77

 Etiken handlar om att framhäva livsvillkor i samhället som leder 

till att olika grupper och individer utvecklar sina möjligheter fullt ut, det vill säga ett ansvar för 

ett gemensamt bästa.
78

 Begreppet ”moral” härstammar från latinets ”mores” och betyder 

sedvanor, det vill säga uppföranderegler, och betecknar speciella aspekter av hur människan i 

praktiken lever och uppför sig mot andra. Att känneteckna vad som är moraliska handlingar och 

vad som är moraliska normer är inte lätt. Begreppet ”moraliska” kan ha en betydelse att vissa 

normer och värden tillhör moralens område.
79

 En revisor ställs inför många val under dennes 

arbetsgång, dessa val styrs av plikter, normer och regler. De tillfällen etiken berör revisorns 

yrkesutövning kan exempelvis vara då denna ställs inför ett val att antigen anmäla eller underlåta 

att anmäla.     

3.2.1 FAR:s yrkesetiska regler och dess innebörd 

FAR har förpliktat sig att följa IESBA:s etiska regler. IESBA står för “International Ethics 

Standards Board of Accountants”. FAR är en förening som är öppen för revisorer, 

redovisningskonsulter och andra specialister. Alla som är medlemmar i FAR bör följa FAR:s 

yrkesetiska regler som finns i EtikR 1. Revisorns regler och normer finns i syfte att vägleda och 

hjälpa i situationer som berör de yrkesetiska regler, det vill säga syftet med dessa regler är att 

skapa ett förtroende mellan revisorn och allmänheten. Grundkraven för att kunna möjliggöra 

detta är revisorns opartiskhet, tystnadsplikt och upplysningsplikten samt kompetens tillsammans 
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med yrkesmässiga uppföranden. De yrkesetiska reglerna är indelade i tre olika kapitel där det 

första kapitlet handlar om integritet, objektivitet, opartiskhet samt självständighet. Det andra 

kapitlet behandlar revisorns tystnads- samt upplysningsplikt och det tredje handlar om revisorns 

kompetens och yrkesutövning.  De yrkesetiska reglerna finns för att revisorn på bästa sätt ska 

kunna tillämpa god yrkessed samt för att denne ska få vägledning och hjälp i sitt arbete.
80

 Att 

följa de etiska koderna är väldigt svårt för revisorn då det ständigt råder en intressekonflikt 

mellan revisorn, företag och ledningen som är i strid mot det offentliga. Intressekonflikterna 

leder till situationer som är avgörande om revisorers oberoende och grundläggande etiska 

utmaning ska testas.
81

  

I studien ”Ethical Dilemmas in Auditing” nämns det att revisorer underlåter att varna då ett 

företag riskerar undergång vid överlåtelser. Bolag som är intresserade av ett visst företag 

förväntas få varningssignaler från revisorn med tanke på att denne har tillgång till informationen. 

Att revisorer underlåter att varna anses vara på grund av deras oförmåga att vara oberoende. 

Revisorerna anses göra detta för att hålla kvar sin kund.
82

 Som vi nämnt tidigare befinner sig 

revisorn ständigt i etiska intressekonflikter där ett beslutstagande är väldigt svårt att ta. Det vill 

säga, även om de etiska handlingarna är självklara kan det vara svårt för en revisor att handla 

efter de etiska reglerna i och med att det förekommer andra faktorer att ta hänsyn till där 

handlingen med störst positiv effekt vinner. Då revisorn överväger att antingen anmäla en 

brottsmisstanke eller att inte anmäla ser de över vilket alternativ som ger den mest positiva 

effekten.         
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3.3. Sammanfattande modell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förtroende från kunder, samhället samt företagens intressenter är viktigt för revisorn i dennes 

yrkesutövning. För att revisorn ska få detta förtroende krävs det att denne uppfyller ett antal 

grundkrav som exempelvis revisorns tystnadsplikt samt att denne är oberoende i sitt 

yrkesmässiga uppträdande.
83

 När lagförslaget om anmälningsplikten kom var det många som var 

rädda att kundens förtroende för revisorn skulle skadas och att detta skulle leda till att revisorns 

tillgång till information skulle minska.
84

 Då alla dessa intressenter har olika intressen är det 

viktiga är att revisorn intar en position där kunden kan känna ett förtroende för revisorn samt att 

samhället och företagets intressenter kan förlita sig på revisionen för att undvika 

intressekonflikter. Att uppfylla alla de olika intressenternas intressen samtidigt är däremot inte 
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möjligt och revisorn tvingas prioritera vems intressen denna ska uppfylla.
85

 Om revisorn inte är 

oberoende i dessa konflikter kan detta leda till att denne underlåter att anmäla en brottsmisstanke 

för att tillfredsställa sina egna eller andras intressen.
86

 Andra konflikter som kan uppstå är mellan 

revisorns två roller som granskare och rådgivare. För att undvika en konflikt mellan dessa roller 

krävs det att revisorn är oberoende samt att denne håller en bra balans mellan dessa roller.
87

 

För att veta när och om revisorn ska anmäla en brottsmisstanke krävs det att denne har juridisk 

kompetens och frågan här är om revisorn har tillräcklig kunskap inom detta område.
88

 Revisorn 

kan ha svårigheter att avgöra när denne ska anmäla eller inte anmäla, dels på grund av 

avsaknaden av straffrättslig kunskap, men även på grund av dennes tystnadsplikt. Revisorns 

anmälningsplikt är en skyldighet för revisorn att tala vid misstanke om brott medan 

tystnadsplikten gäller fram till misstanke om brott.
89

 Med detta menar vi att det kan vara svårt för 

revisorn att avgöra vart gränsen mellan tystnadsplikten och anmälningsplikten går. Om revisorn 

skulle göra en felaktig anmälan som skadar bolaget kan revisorn bli skadeståndsskyldig, vilket 

kan vara ännu en faktor som försvårar valet mellan att anmäla eller inte.
90

 För att revisorn ska 

göra rätt val vid misstanke om brott gäller det att denne har ett bra etiskt och moraliskt synsätt 

genom hela sitt arbete.     

Utifrån detta har vi kommit fram till åtta faktorer, som återfinns i modellen ovan, som kan 

påverka revisorns val att tala eller tiga vid misstanke om brott. 
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4. Metod 

4.1 Val av uppsatsämne 

Under en tidigare undersökning som utförts av en av författarna till föreliggande studie kom de i 

kontakt med två revisorer och en ekorevisor på Ekobrottsmyndigheten där de belyste 

problematiken gällande revisorns anmälningsplikt. Under intervjun med ekorevisorn på 

Ekobrottsmyndigheten nämndes att allt färre anmälningar görs av revisorn gällande ekobrott idag 

jämfört med åren efter anmälningspliktens införande. Vad som var orsaken till detta, enligt 

honom, var osäkerhet hos revisorn om och när denne ska anmäla.  

Vi ville därför med denna studie analysera aspekter av revisorns anmälningsplikt vid misstanke 

om ekonomisk brottslighet. Utöver detta ville vi även beskriva om revisorns arbetslivserfarenhet 

spelar någon roll när det gäller kunskapen om anmälningsplikten och dess syfte. 

4.2 Forskningsstrategi 

Syftet med denna studie var att analysera aspekter av revisorernas anmälningsplikt vid misstanke 

om ekonomisk brottslighet och därför valde vi att tillämpa fallstudier som vår forskningsstrategi. 

Fallstudier lämpar sig bäst vid kvalitativa studier och används då forskaren vill göra en mer 

intensiv och detaljerad granskning av ett eller ett fåtal fall.
91

 Vi valde denna strategi då syftet var 

att studera ett fåtal revisorer på djupet för att kunna analysera hur de tänker och resonerar när 

det gäller anmälningsplikten och problematiken kring den. Problematiken och revisorns 

varierande erfarenhet gällande anmälningsplikten ger troligtvis inte ett enkelt och entydigt svar 

och detta var en annan orsak till att fallstudier valdes som forskningsstrategi för denna studie. 

Nackdelen med att välja fallstudier som forskningsstrategi är emellertid att en generalisering inte 

är ses som särskilt trovärdig då enbart ett eller ett fåtal fall studeras.
92
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4.3 Kvalitativ metod  

Vår granskning bygger på en kvalitativ forskningsmetod då vi använt oss av intervjuer vid 

insamling av data. Den kvalitativa forskningsmetoden bygger på ord och inte siffror som den 

kvantitativa forskningsmetoden gör.
93

 Vi tyckte att den kvalitativa metoden var den rätta metoden 

för denna undersökning då den på bästa sätt gav oss relevant information för att kunna uppfylla 

studiens syfte. Svaren på våra intervjufrågor kunde resultera i en mängd olika svar och därför 

tyckte vi att enkäter inte skulle passa vår studie lika bra vid datainsamlingen. Vi ville försöka få 

en djupare analys av hur revisorer tänker och agerar gällande anmälningsplikten och detta tyckte 

vi att den kvalitativa forskningsmetoden möjliggör.     

4.4 Litteratursökning 

Vid kursens start valde vi att gå igenom FAR:s egen tidskrift Balans för att få inspiration och 

eventuellt finna ett problemområde. Efter att vi valt ämne för uppsatsen gjorde vi en sökning 

efter litteratur på Örebro universitetsbiblioteks hemsida. De sökord vi använde oss av var: 

Ekonomisk brottslighet, Revisor, Anmälningsplikten och Revision. Därefter använde vi oss av 

olika databaser från Örebro universitetsbibliotek för att hitta artiklar och annan relevant 

information. De databaser vi använde oss av var Far Komplett samt LibHub. 

Vid sökningen i de olika databaserna har vi använt både engelska och svenska sökord för att få 

så relevant information som möjligt. De sökord vi använde oss av i Far Komplett var: Revisor, 

Dubbla roller, Anmälningsplikten, Konflikter, Revision, Tystnadsplikt, Oberoende och Etik. 

Sökorden som användes vid sökningen i databasen LibHub var: Auditor, Audit, Crime, Duty to 

report, Role conflict, Etic och Advisor. För att få fram bästa resultat valde vi att kombinera vissa 

av orden för att därmed få fram mer relevant information för uppsatsens syfte. Vi valde även att 

söka efter andra artiklar av de författare som vi fann intressanta samt att söka efter de referenser 

som de använt sig av. 
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Utöver litteratur och artiklar har vi även använt oss av olika rapporter ifrån Brottsförebyggande 

rådet och Ekobrottsmyndigheten, lagtext, statens offentliga utredningar (SOU) samt olika 

propositioner från regeringen. 

4.5 Val av respondenter 

Vi valde att, i ett tidigt skede av uppsatsen, kontakta Henrik Lundin som arbetar som ekorevisor 

på Ekobrottsmyndigheten för att få tillgång till statistik över antalet anmälningar gällande 

ekobrott från revisorer. Statistiken vi erhöll från honom var enbart över Stockholmsregionen och 

vi gjorde då valet att enbart fokusera på revisorer som arbetar i Stockholm. Nackdelen med detta 

är att det är tidskrävande och kostsamt att pendla samt att det är svårt att samordna intervjuerna 

till en och samma dag.  

Vi tog kontakt med olika revisionsbyråer via mejl, både stora och små, där vi berättade att vi 

skrev en D-uppsats inom redovisning och att vi önskade komma i kontakt med godkända och 

auktoriserade revisorer med lång arbetslivserfarenhet samt revisorer med en kortare 

arbetslivserfarenhet. Förslaget att intervjua just dessa två målgrupper fick vi ifrån avsnittet 

”förslag till fortsatt forskning” från en annan uppsats om revisorns anmälningsplikt. Vi hittade 

ingen annan forskning som gjorts med fokus på just dessa målgrupper och därför tyckte vi att det 

skulle vara intressant att analysera om dessa grupper uppfattar problematiken kring 

anmälningsplikten på samma sätt eller om deras erfarenhet leder till att de får olika syn på de 

problem som kan uppstå i samband med misstanke om brott. Från början var tanken att vi skulle 

intervjua revisorer som enbart varit verksamma ett par år och göra en jämförelse mellan dessa 

och revisorer som varit verksamma minst 20 år. Intervjuerna med de yngre gav tyvärr inget bra 

resultat, svaren var korta och ibland kunde de inte ge något svar alls. Vi valde då att flytta fram 

åldern för den yngre gruppen och göra en jämförelse mellan äldre som varit verksamma mer än 

20 år och yngre som varit verksamma i ungefär 12 år. Från början valde vi att hålla 

undersökningens syfte hemligt för att undvika eventuella inövade svar från revisorerna men på 

grund av svag respons blev vi tvungna att avslöja uppsatsens huvudsakliga ämne, revisorns 

anmälningsplikt.  



29 

 

Urvalen vi gjorde i denna studie var ett så kallat bekvämlighetsurval. Enligt Bryman och Bell 

kännetecknas bekvämlighetsurvalet bland annat av att de personer som är lättast att nå väljs eller 

så kan detta urval vara en följd av olika restriktioner som ställts upp. En restriktion kan 

exempelvis vara att organisationen kräver att få välja ut intervjupersoner istället för att ge 

studiens författare fria tyglar.
94

 I denna studie sändes mejlen till byråns kontorschefer för att 

denna person sedan skulle kunna välja ut personer med de rätta egenskaperna, det vill säga 

revisorer som arbetat ett visst antal år samt att de var godkända eller auktoriserade. Fördelen med 

detta urval är att det är enkelt och därmed praktiskt vid begränsade resurser av exempelvis tid 

och pengar. Nackdelen är däremot att studiens respondenter eventuellt inte blir representativa för 

hela populationen och att en efterföljande generalisering troligtvis skulle vara bristfällig.
95

 Vi har 

dock gjort antagandet att alla revisorer som är godkända eller auktoriserade bör ha samma 

kunskap angående anmälningsplikten så att välja ut ett antal revisorer i ett visst område bedömer 

vi inte vara negativt för denna studie.    

Vi hade som mål att intervju tio revisorer i Stockholmsområdet men på grund av hög 

arbetsbelastning och dålig respons från de byråer vi kontaktade tog vi beslutet att även kontakta 

revisionsbyråer i Örebro och vi fick till slut nöja oss med åtta respondenter.  

4.6 Intervjuer 

Vid sammanställningen av intervjufrågorna utgick vi ifrån vår teoretiska referensram samt våra 

forskningsfrågor. Vi valde även att hämta inspiration från liknande studiers intervjufrågor. De 

intervjufrågor vi använt oss av vid insamlingen av data återfinns i slutet av uppsatsen, i Bilaga 1.  

Undersökningens syfte var att analysera aspekter av revisorernas anmälningsplikt vid misstanke 

om ekonomisk brottslighet och därför valdes intervjuer för insamlandet av data. I denna studie 

valdes den semi-strukturerade intervjuformen då syftet var att försöka få en så stor mängd 

information som möjligt ifrån revisorerna som intervjuades. Den semi-strukturerade 

intervjumetoden innebär att forskaren använder sig av förutbestämda frågor i en bestämd 

ordning. Ordningen på frågorna kan dock variera mellan de olika intervjutillfällena beroende på 
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hur intervjun fortlöper.
96

 En annan anledning till att denna intervjumetod valdes var för att vi 

skulle kunna styra intervjuerna för att på så sätt minska risken att respondenterna kommer bort 

ifrån ämnet och pratar om saker som inte är relevanta för studien. Vi ville även ha möjligheten 

att komma med följdfrågor om exempelvis något intressant kom fram som vi ville veta mer om.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av en MP3-spelare. Före varje intervju frågade vi 

respondenten om de gav sitt godkännande till detta och alla respondenterna svarade ja. 

Anledningen till varför vi valde att spela in intervjuerna var för att vi bättre skulle kunna lägga 

fokus på samtalet och slippa sitta och anteckna medan respondenten pratade. Under en semi-

strukturerad intervju kan, som nämnts ovan, intressanta saker komma fram och då är det extra 

viktigt att fokus ligger på respondenten och på att ställa eventuella följdfrågor och inte på att 

hinna anteckna. Under en ljudinspelning finns risken att respondenten känner obehag eller 

nervositet och den kan även verka hämmande. Vi märkte dock inte av några tendenser till detta 

under våra intervjuer.  

Vid sammanställandet av intervjuerna användes metoden transkribering för att få en bättre 

översikt över materialet, kunna ta med eventuella citat och för att inte riskera att missa något 

viktigt. Transkribering innebär att allt som sägs under intervjun skrivs ner, ord för ord, samt på 

vilket sätt respondenten svarar, det vill säga vilket tonläge som används. Att sammanställa alla 

intervjuer på detta sätt är ett tidskrävande moment i datainsamlingsarbetet.
97

 Efter 

sammanställandet av materialet skickades detta ut till respondenterna för att kontrollera att vi 

inte missuppfattat eller tolkat något fel samt för att se om det var något som de ville tillägga. 

4.7 Metod- och källkritik 

Då vi i denna studie använt oss av en kvalitativ metod, det vill säga intervjuer, vid insamlingen 

av data är vi väl medvetna om att studiens resultat inte kommer att vara generaliserbart. För att 

öka studiens trovärdighet och generaliserbarhet kunde vi kompletterat den kvalitativa metoden 
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med den kvantitativa metoden för att nå ut till fler revisorer och därmed få en bredare syn på 

problematiken kring anmälningsplikten.  

De källor som använts i detta arbeta har till stor del utgjorts av lagar, förarbeten och rapporter. 

Då sekundärkällor används är det viktigt att ha en kritisk syn då vissa författare kan vara partiska 

och vissa källor kan vara vinklade. Källorna som nämndes ovan utges av riksdagen, regeringen, 

Ekobrottsmyndigheten, Brottsförebyggande rådet och detta gör att vi ser dessa källor som både 

tillförlitliga samt opartiska. 

Andra källor som använts är bland annat vetenskapliga artiklar, litteratur utgiven av Föreningen 

auktoriserade revisorer (FAR) samt artiklar från tidskriften Balans. Litteraturen och artiklarna 

som utges av FAR användes för att få revisorernas syn på anmälningsplikten och detta anser vi 

att dessa källor ger då de ges ut av revisorernas egen branschorganisation. Övrig litteratur som 

använts i studien har använts för att få en bredare och djupare bild och förståelse för 

ämnesområdet samt för att få fler aspekter än just bara revisorns. En av artiklarna gällande olika 

konflikter som använts är från 1974 och är visserligen gammal, emellertid anser vi dessa 

konflikter aktuella än idag. Vi har använt oss av data ifrån olika källor för att få flera olika 

synpunkter och synsätt på denna studies ämnesområde. Vi har under hela arbetets gång haft en 

kritisk syn på de källor som använts.  
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5. Empiri 

5.1 Presentation av revisorerna 

Vid intervjuerna lovade vi respondenterna att deras svar skulle anonymiseras vilket gjort att vi i 

detta avsnitt delat in dem i två grupper där vi kallar dem för ”äldre” och ”yngre” revisorer 

beroende på hur länge de varit verksamma. De fyra revisorerna i den ”äldre” gruppen har alla 

lång erfarenhet av revisionsyrket. En av dem har arbetat sen 1984 på sin byrå och före dess 

arbetade han på Skatteverket och på olika ekonomiavdelningar inom industrin. En annan berättar 

att han arbetat i mer än 30 år som revisor och han är numera partner på byrån. Han arbetar även 

väldigt mycket med FAR och sitter med i en regulatorisk kommitté som håller på mycket med 

regulatoriska frågor, bland annat EU:s Green Paper, sedan sitter han även med i 

Redovisningskommittén. Den tredje revisorn har arbetat sedan 1983 på samma byrå och den 

fjärde revisorn har varit verksam sedan 1989. Båda dessa två arbetar på mindre revisionsbyråer 

medan de två första arbetar på två av de största byråerna.   

Tre av de fyra revisorerna som intervjuades för den ”yngre” kategorin arbetar på medelstora 

revisionsbyråer och den fjärde arbetar på en utav de största revisionsbyråerna. Två revisorer har 

arbetat som revisor sedan 1998, av de andra två revisorerna hade en arbetat som revisor sedan 

2002 och den andra sedan 2000. Revisorn som arbetet sedan 1998 arbetar enbart med större 

företag och de resterande arbetar med små till medelstora företag.   

5.2 Revisorns anmälningsplikt 

Två av de ”äldre” revisorerna berättar att det finns en policy inom byrån för hur de ska agera vid 

misstanke om brott. De berättar att det finns en risk manager, en jurist, som de ska vända sig till 

om de misstänker några oegentligheter, dessa personer finns antingen på byrån eller så finns de 

på regional- eller huvudkontoren beroende på vart i landet revisorn är verksam. Alla kontor har 

inte en risk manager då ärendena inte är så många så att det finns underlag för det berättar en av 

dem. En av de ”äldre” revisorerna berättar även att det finns bolagsrevisorer, som sitter på 

huvudkontoret, som de kan vända sig till med interna frågor. 
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”Är det något som vi tycker är på gränsen så är vår policy att då måste vi kontakta dem och 

diskutera frågan och att de med sin erfarenhet tar beslut om hur vi ska agera.”
98

 

De ”äldre” revisorerna från de mindre byråerna berättar att de inte har någon speciell policy vid 

misstanke om brott utan de agerar utifrån aktiebolagslagen om de skulle upptäcka några 

oegentligheter.  

Tre av de ”yngre” revisorerna arbetar på en byrå där de mer eller mindre har en policy om hur de 

ska hantera misstanke om ekobrott. Två av de ”yngre” revisorernas byrås policy löd att de först 

ska be en kollega granska situationen och om båda kommer fram till samma sak går de vidare 

genom att först ge kunden två veckor till att åtgärda ”felet” och om detta inte sker går ärendet 

vidare och en anmälan lämnas in till en åklagare. Om revisorerna inte har samma åsikt om 

situationen hör de med en tredje part vars åsikt är avgörande för nästkommande handling. Den 

tredje ”yngre” revisorns byrås policy bygger på att direkt ta kontakt med byråns jurist och 

därefter handla efter aktiebolagslagen.  

På frågan om ekobrott och anmälningar diskuteras på arbetsplatsen så är alla, både det ”yngre” 

och de ”äldre” revisorerna, överens om att det inte förekommer några diskussioner gällande 

specifika anmälningar. Däremot kan det förekomma diskussioner gällande ekobrott, men det är 

väldigt sällsynt. En av de ”äldre” revisorerna berättar att ämnet brukar komma upp till diskussion 

då det skett någon stor skandal inom branschen då detta är något som rör deras yrkesgrupp och 

detta håller de ”yngre” revisorerna med om. En annan av de ”äldre” revisorerna påpekar att om 

en misstanke om brott finns så är inte detta något som diskuteras under lunchen utan det är något 

som vi ska ta upp med byråns jurist eller så kontaktar vi Ekobrottsmyndigheten eller FAR.  

Alla åtta revisorerna berättar att det görs obligatoriska kontroller för att utvärdera nya kunder och 

för att se att de är seriösa och att de sköter sitt företag på ett bra sätt, men detta är däremot ingen 

följd av anmälningsplikten enligt en av de ”äldre” revisorerna. Han tror snarare att det är en följd 

av alla skandaler som skett i exempelvis USA och att kontrollen av nya kunder inte blivit hårdare 

efter att anmälningsplikten infördes. De ”yngre” revisorerna berättar att syftet med att göra en 

kontroll är för att undvika kunder med benägenhet till att begå brott. När en kontroll av en ny 
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kund görs så gör byrån en prövning där ”vi kollar vad det är för en filur” som en av de ”äldre” 

revisorerna uttrycker det. Kontrollen kan bestå av exempelvis sökningar på Google, frågor som 

skickas ut i organisationen, legitimationskontroller med mera.  

”Om någon annan stött på den här personen och vet att han inte är seriös så kan vi få 

fram det på det sättet.”
99

 

En av de ”yngre” revisorerna berättar att en kontroll kan ske på detta sätt: 

”Vi är ju skyldiga att utvärdera kunderna. De som är firmatecknare ska ju legitimera 

sig och sen ska vi utvärdera vad de har för rykte och bakgrund och vad det finns för 

annan information om dem. Så absolut, det är en väldigt omfattande process att 

värdera nya kunder.”
100

 

Efter ett år med den nya kunden görs en omprövning och detta upprepas varje år. Det går inte att 

anta att bara för att kunden klarade kontrollen första året så klarar han den även det andra året. 

Men oftast så har inte kunden förändrats så mycket så då blir det samma svar år efter år. En av de 

”äldre” revisorerna menar på att det har blivit lite mer byråkratiskt på senare år.  

”Men det är ju klart att detta är bra ur anmälningspliktssynpunkt att vi gör den här 

bedömningen varje år. Man ska bland annat svara på om man anser att ledningen är 

trovärdiga, att det uppträder på ett moraliskt och ansvarsfullt sätt, att vi anser och 

tror att de följer lagar och förordningar och tvekar man på något och kryssar nej så 

får man förklara varför man tycker det.”
101

 

Endast en av de ”äldre” revisorerna har fått utbildning kring anmälningsplikten och två har varit 

med på informationsmöten som byrån haft om den när den infördes. Den fjärde av de ”äldre” 

revisorerna berättar att de genomgår ett antal utbildningar varje år och att det då kan förekomma 

information gällande anmälningsplikten, men i en mindre mängd. Av de ”yngre” revisorerna 

hade tre av dem inte fått någon utbildning gällande anmälningsplikten, dock hade en av dem fått 

en grundläggande utbildning för hans arbetsuppgifter där anmälningsplikten ingick. Han menade 

                                                 
99

 ”Äldre” revisor. 
100

 ”Yngre” revisor. 
101

 ”Äldre” revisor. 



35 

 

att anmälningsplikten ingick i den löpande utbildningen. Den ”äldre” revisorn som hade fått 

utbildning berättar att de bjöd in en person från Ekobrottsmyndigheten till deras kontor för ett 

par år sedan som beskrev lagen och berättade hur de ska agera vid misstanke om brott. Sen har 

de även en grundutbildning som alla genomgår under de fem första åren där anmälningsplikten 

ingår. Enbart en av de ”äldre” revisorerna, han som fått utbildning, tror att det behövs fler 

utbildningar gällande anmälningsplikten där någon från till exempel Ekobrottsmyndigheten går 

igenom brotten och brottsmisstankegraden.  

”Vi revisorer har kanske inte så bra koll på det juridiska området som vi skulle 

behöva ha.”
102

 

Ingen av de fyra ”äldre” revisorerna ser positivt på anmälningsplikten, två av dem är negativa 

medan de andra två varken tycker den är positiv eller negativ på grund av att de inte kommit i 

kontakt med den men att de helst skulle slippa den. ”Det är ju inte sådant vi sysslar med, vi är ju 

inga poliser.” Inställningen till anmälningsplikten var i stort sett densamma hos tre av de ”yngre” 

revisorer. De ansåg att anmälningsplikten inte borde ingå i revisorns arbetsuppgift då den 

begränsar revisorns tillgång till information för att kunna utföra sina arbetssysslor på ett korrekt 

sätt. Den fjärde av de ”yngre” revisorerna ansåg att det var väldigt ovanlig för hans del att han 

stöter på en sådan situation, eftersom han arbetar med större företag, men kunde tänka sig att det 

var gynnsamt för mindre företag.  

”Jag tycker anmälningsplikten både har sina negativa och positiva sidor, de 

negativa sidorna är förtroendet som kunden förlorar, de känner sig inte alls bekväma 

till att lämna ut all information även om det inte är något fel så får jag uppfattningen 

att kunderna känner att revisorn kontrollerar dem och funkar som en länk mellan 

myndigheterna och kunderna där revisorn springer och meddelar allt som händer i 

företaget. Det positiva är att företagare har blivit duktigare på att dölja sina fiffel 

vilket avlägsnar ansvaret hos oss revisorer.”
103

 

Alla de ”äldre” revisorerna påpekar att deras arbete bygger på ett förtroende mellan dem och 

kunden och att kunden ska känna att den kan tala om allt med sin revisor. Anmälningsplikten kan 
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då skapa problem och medföra att kunderna blir mindre öppna tror en av dem, men detta är dock 

inget han upplevt själv. Om inte lagen hade funnits och om kunden begått ett allvarligt brott så 

hade en av de ”äldre” revisorerna bara avgått som revisor men nu när lagen finns så har han 

däremot en skyldighet att rapportera brottet. Alla de ”äldre” revisorerna är överens om att det här 

ansvaret borde ligga på någon annan med större kunskap och en av dem påpekar också att 

ekobrott inte är någon prioriterad fråga i domstolar. Om de då anmäler så kan åklagaren ta flera 

år på sig innan något händer och detta kan förstöra både för revisorn men även för kunden om 

det sedan inte skulle visa sig vara något brott som gav en fällande dom. En av de ”äldre” 

revisorerna på en av de mindre byråerna berättar att anmälningspliktens införande ledde till att 

han var tvungen att ställa om hela sitt arbetssätt, vara mer uppmärksam och petig mot all 

information som han fick av kunderna. Efter några år släppte detta och han tror att det beror på 

att det i början var så omtalat så att han gick runt och tänkte på den hela tiden men med tiden 

blev det mindre uppmärksammat och därmed mindre känsligt i arbetet. 

”Jag tror inte att det som var meningen med anmälningsplikten har skett utan den står bara 

i vägen för att vi ska kunna utföra vårt arbete. Jag menar, de betonar vikten av hur viktigt 

det är att inte begå ekobrott, sen när man anmäler ligger det på hyllan i flera år innan 

myndigheterna går vidare med det. Då kan man undra varför de infört lagen och lagt det 

ansvaret på oss, när det sedan inte uppskattas. Sen var det mycket lättare att upptäcka brott 

innan än vad det är nu i och med att detta påverkat förtroendet mellan kunden och revisorn, 

de är mer försiktiga med vad som sägs och görs.”
104

 

Gällande om revisorerna informerar kunden om anmälningsplikten svarade samtliga av de 

”yngre” revisorerna att de inte informerar men att de hänvisar till lagar och regler som finns i 

aktiebolagslagen där bland annat anmälningsplikten finns. Ingen av de ”äldre” revisorerna 

informerar sina kunder om anmälningsplikten, däremot om det skulle blir aktuellt så skulle de 

informera kunden. Att informera i förväg skulle kunna leda till en konstig stämning och att 

öppenheten och förtroendet mellan kund och revisor skulle minska anser alla åtta. En av de 

”äldre” revisorerna anser däremot att kunderna borde känna till revisorns anmälningsplikt då den 

står i aktiebolagslagen medan en annan av de ”äldre” tror att det bara är en minoritet av kunderna 

som känner till den. 
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När det kommer till problematiken kring anmälningsplikten så tycker två av de ”äldre” 

revisorerna att avsaknaden av full juridisk kunskap är det största problemet, det vill säga att 

kunna avgöra vad det är för brott och när det är ett brott. En annan av de ”äldre” tycker att det 

kan vara svårt att veta när revisorn ska tala och när revisorn ska tiga. Han tycker att det känns 

konstigt att både ha en tystnadsplikt och en anmälningsplikt där den ena betonar att revisorn inte 

ska säga något och den andra att vi ska säga något. ”När ska jag då anmäla och när ska jag inte göra 

det?” Den fjärde ”äldre” revisorn anser att revisorns skadeståndsansvar kan orsaka problem. Han 

skulle vilja vara 100 procent säker innan han anmäler för att slippa känna minsta tvivel, det ska 

vara alldeles solklart att ett brott begåtts. En revisor ska kunna bedöma om det är ett brott på en 

gång medan en åklagare kan ta månader eller år på sig för att bedöma en sådan fråga. 

”Det är ju det som är det svåra, att allt är ju sällan 100 procent solklart utan bara en 

misstanke eller känsla som man har att här är det något som är fel och att anmäla någon 

utifrån en känsla som man har, det är ju väldigt svårt.”
105

 

Han anser också att gränsen hela tiden är flytande från det att revisorn skriver en kommentar i 

revisionsberättelsen till det att revisorn anmäler en kund. Det är detta som gör det så svårt och 

som kräver juridisk expertis, dessa personer kan då sitta i många månader och utreda medan vi 

ska ta ställning till detta på bara några veckor. Alla fyra ”yngre” revisorer har samma uppfattning 

om problematiken med anmälningsplikten, där de ansåg att det var svårt att klassificera vilken 

typ av brott det gäller. De ansåg att lagen var för övergripande och borde avgränsas för att vara 

mer tydlig med när revisorn ska anmäla och vilken nivå av misstanke anmälningen gäller.   

Minskningen av antal anmälningar från revisorer vet ingen säkert vad det beror på men alla 

revisorerna har sina funderingar. De ”äldre” trodde bland annat att en orsak kunde vara att 

revisorer som anmält råkat illa ut för att de gjort en felaktig anmälan och att de nu är rädda för att 

göra det felet igen. Sen när den infördes och det var nytt kanske revisorer anmälde för alla 

möjliga saker på grund av osäkerhet. En annan orsak kan vara att det tar sådan tid att utreda 

brottet att det känns onödigt att anmäla och en revisor anser även att det inte är värt att förlora en 

kund om en anmälan inte tas på allvar, som han anser att den inte gör. Det kan även bero på att vi 

revisorer blivit lite avtrubbade eller att den fallit lite i glömska säger flera utav dem. En av de 
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”äldre” revisorerna tror också att det kan bero på att de yngre revisorerna inte är så säkra på sitt 

jobb än och därför vågar de inte anmäla. De ”yngre” revisorer tror att det inte har med att brotten 

minskat över åren att göra utan de ansåg att det kunde bero på antingen att företagare blivit bättre 

på att dölja brotten eller att fokusen inte längre ligger på anmälningsplikten som den kanske 

gjorde i början. En av de ”yngre” revisorerna svarade: ”jag anser inte att ekobrotten minskat 

men tycker att beteendet har anpassat sig till restriktionen till lagen” medan en annan ”yngre” 

revisor svarade ”jag tror att det har mycket att göra med att företagare blivit duktigare på att 

dölja brotten”. 

På frågan om de tror att anmälningsplikten haft den brottsförebyggande effekt som den var 

menad att ha svarar alla åtta nej. En av de ”äldre” påpekar att den kanske skulle haft det om 

revisorn informerade kunden om den. En annan av de ”äldre” menar att den skulle ha haft det om 

anmälningarna som gjorts följts upp men när detta inte sker så försvinner den meningsfulla 

effekten av plikten. Han tror att revisorerna tröttnat på myndigheternas beteende och därför 

avstår från att anmäla och ber istället kunden att åtgärda felet. De ”yngre” revisorerna ansåg att 

anmälningsplikten inte haft den brottförebyggande effekten den avsett att ha utan att det är 

företagarna som blivit bättre på att dölja brotten.  

”Om man säger såhär, revision är ingen garanti för att upptäcka brott. Och sen ska man ju 

också komma ihåg att de som ligger bakom brott och oegentligheter de försöker ju oftast 

efter bästa förmåga göra det så svårt som möjligt att hitta eller upptäcka det. Det är ju 

förhållandevis begränsade åtgärder som enbart är inriktade på att upptäcka brott. När man 

väl upptäcker det så är det mer att man springer på det eller att de som ligger bakom det 

inte varit så duktiga på att försöka dölja det. Är de duktiga och verkligen vill lura bolaget 

och oss så tror jag att det är väldigt svårt att genom revisorn upptäcka brott.”
106

 

Att ställas inför ett val att antigen underlåta att anmäla och riskera sin auktorisation eller att 

anmäla och riskera skadestånd ansåg alla de ”yngre” revisorerna att de inte skulle agera förrän de 

är 100 procent säkra på att det är ett brott. De ”yngre” revisorerna svarade att de skulle höra med 

andra för att bli säkra på situationen innan de agerar. Om revisorerna skulle upptäcka en 

misstanke hos en kund skulle de i första hand överväga om det varit första gången eller hur pass 
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allvarlig misstanken är innan de avgör om de ska gå vidare eller inte. Dock är åtgärder från 

kundens sida ett måste. När det gäller revisorns skadeståndsansvar säger två av de ”äldre” 

revisorerna att det kan upplevas som obehagligt, speciellt om en felaktig anmälan görs. En av 

dessa vill vara 100 procent säker innan han gör en anmälan för att slippa risken att bli 

skadeståndsskyldig. Han menar på att om han gör en anmälan och kunden sedan inte blir fälld så 

riskerar han att skada kunden, banken säger upp företagets lån och leverantörer slutar att 

leverera, men anmäler han inte ett eventuellt brott så riskerar han även där att straffas. 

5.3 Revisorns roll 

När det gäller revisorns juridiska kompetens anser alla de ”äldre” revisorerna att den lilla 

kunskap de har inom det juridiska området inte räcker till för att kunna tolka lagen. En av de 

”äldre” revisorerna säger att det krävs mycket juridisk kunskap och att i normalfallet så har inte 

revisorn den kunskapen. En annan av de ”äldre” säger att lagen i sig kanske inte är svår att förstå 

men att applicera den på de fall vi har är inte lätt. De tycker också att det är svårt att kategorisera 

brotten och att placera dem i brottsbalken. 

”Det är sällan man är 100 procent säker på att ett brott har begåtts och att man måste 

anmäla, det kan vara 75 procent eller 50/50 och då är det bättre att fria än fälla.”
107

 

Två av de ”yngre” revisorerna ansåg att det inte krävs någon juridisk kompetens gällande 

tolkningen av anmälningsplikten, däremot ansåg de att lagen borde omprövas och kategoriseras. 

De andra två i den ”yngre” gruppen ansåg att det behövdes juridisk kompetens där en av 

revisorerna svarade: 

”Man kan ju säga såhär, som revisor så är man ju lite som en allmän praktiserande läkare 

på något vis, man har ganska bra hum om ganska mycket. Jag menar redovisning, revision, 

skatt, moms, företagsvärdering och allt vad det är. Så har man ju ganska brett kunskapsfält 

så att säga. Men om man misstänker själv att det är något som är konstigt och det känns som 

om man skulle vilja klassificera in någonting i de här brotten som är anmälningspliktiga så 
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tror jag, eller jag är alldeles övertygad att man då alltid tar hjälp av någon som är specialist 

på det här området.”
108

 

Ingen av revisorerna anser att anmälningsplikten påverkat deras sätt att arbeta. Fokusen ligger 

fortfarande på att producera en revision och en revisionsberättelse och inte på att hitta 

oegentligheter. Det är inget de söker efter, revisionen har inte något självständigt 

brottsupptäckande syfte. Vid misstanke om brott skulle alla revisorerna vända sig till bolagets 

jurister i första hand. Anmälningsplikten har inte haft någon påverkan gällande tankesättet hos de 

flesta av de ”yngre” revisorerna, en revisor svarade att det kan hända ibland men resten påpekade 

att de gör sitt jobb som vanligt och först när några konstigheter dyker upp börjar de fokusera sig 

på misstanke om ekobrott. En av de ”yngre” revisorerna påpekade att det inte var själva 

anmälningsplikten som lett till att fokusen allt mer riktats mot ekobrott utan det är effekterna av 

skandalerna som skett de senaste åren. Han svarade:  

”Kanske inte anmälningsplikten i sig men däremot så är det ju att vara uppmärksam och 

göra vissa granskningsåtgärder för att upptäcka oegentligheter, det har det ju blivit mer 

fokus på de senaste åren. Men det tror jag inte enbart beror på anmälningsplikten utan det 

har ju snarare kommit efter de här skandalerna i USA, Enron och WorldCom, och då har det 

blivit mer fokus på att försöka hitta granskningsåtgärder för att hitta oegentligheter, 

framförallt då att titta på bokföringsordrar i större utsträckning än vad vi gjorde tidigare, 

att upptäcka om man försöker manipulera med bokföringen.”
109

 

Två av de fyra ”äldre” revisorerna har anmält en kund. Den ena berättar att han upplevde det som 

jobbigt och energikrävande innan han bestämde sig för att gå vidare. Men på grund av att 

anmälan behandlades på ett dåligt sätt så ångrade han nästan att han anmält, men samtidigt var 

han tvungen att tänka på sitt rykte och sin karriär. Den andra ”äldre” berättar att han anmälde då 

brottet var så uppenbart, försent upprättad årsredovisning. Då det gått ganska lång tid fanns det 

en misstanke om bokföringsbrott så valet att anmäla var ganska lätt. Han vände sig då till 

Ekobrottsmyndigheten och anmälde kunden. Sedan tog det nästan ett år innan de hörde av sig 

och ställde några frågor och sedan hörde han inget mer. Ingen av de ”äldre” revisorerna har 

däremot underlåtit att göra en anmälan men en av dem berättar att detta skett på kontoret där han 
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arbetar. En revisor på hans byrå hade upptäckt ett uppenbart brott men valde då att avgå istället 

för att anmäla. Av de fyra ”yngre” revisorerna var det endast en som haft en misstanke om brott. 

Han informerade kunden som åtgärda felet med en gång så revisorn gick inte vidare med ärendet. 

De andra tre ”yngre” revisorerna har hittills aldrig hamnat i en situation där de misstänkt brott. 

Dock ansåg de att de skulle handla efter byrån policy om de skulle hamna i en sådan situation, 

även om det gällde en kund som de haft länge. 

Alla de ”äldre” revisorerna är överens om att det inte spelar någon roll om de haft kunden länge 

eller om han är ny när det gäller att anmäla. Det är många som har sina kunder i många år och 

som får en bra relation med dem men skulle de då underlåta att anmäla på grund av detta så kan 

de inte fortsätta som revisor, då är de inte oberoende och det är mycket viktigt berättar en av de 

”äldre” revisorerna. En annan av de ”äldre” påpekar att revisorn måste följa lagen, liksom 

kunden, och det spelar då ingen roll om det är en kund som funnits länge hos byrån. En tredje i 

den ”äldre” gruppen medger att han kanske hjälper kunder han haft länge lite mer, rättar till fel 

som uppstår och så vidare och att detta beror på att han känner att det är lättare att föra en 

diskussion med en kund han haft länge. 

 

”Upptäcker jag något litet fel som kanske kan bli större så brukar jag oftast hjälpa dem att 

rätta till det innan det blir något allvarligt, och oftast är det bara misstag från deras 

sida.”
110

 

 

Den fjärde ”äldre” revisorn påpekar vikten av att revisorn har integritet och självständighet när 

det gäller sådana frågor. Men detta behöver däremot inte betyda att revisorn måste vara ”stup 

envis”, det gäller att vara öppen för diskussioner om hur saker och ting ska redovisas men att det 

inte får kännas som om revisorn säljer ut sin integritet.  

 

”Man måste vara väldigt noga med det att man inte får gå över gränsen utan att man måste 

kunna stå för det man skriver på.”
111
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Han fortsätter sedan och berättar att revisionsbranschen är det som revisorn säljer och det är att 

lämna ut ett fritt och oberoende omdöme och att intressenter och samhället ska kunna lita på 

detta. Kan de inte lita på att det är ett fritt och oberoende omdöme som revisorn lämnar ”ja då 

kan vi lägga ner hela verksamheten.” 

5.4 Revisorns roll- och intressekonflikter 

Revisorns och byråns rykte kan enligt de ”äldre” revisorerna påverkas om en revisor gör flera 

felaktiga anmälningar. Gör revisorn däremot en anmälan som visar sig vara ett brott tror tre av de 

”äldre” revisorerna att det inte har någon påverkan på ryktet då de menar på att de bara utför sitt 

arbete på ett korrekt sätt. En av de ”äldre” revisorerna tror att om en byrå utskiljer sig i en mindre 

stad, de kanske har gjort sju anmälningar på ett år och de andra byråerna har inte gjort någon 

anmälan, att det då kan påverka byråns rykte negativt. Kunderna kanske börjar sprida rykten som 

till exempel: ”gå inte till den där byrån för då riskerar du stenhårt att bli anmäld så fort du gjort 

ett litet felsteg”. 

De ”yngre” revisorerna hade olika uppfattningar gällande om ryktet står på spel när en anmälan 

görs eller inte. En ”yngre” revisor menade att det helt beror på vilken synvinkel det ses ur, från 

revisorns synvinkel så är det en påverkan på det sättet att ryktet hos myndigheterna skadas då det 

kan verka som att alla kunder revisorn har begår ekobrott. Vilket leder till att myndigheterna har 

strikt koll på revisorn och alla kunder revisorn har. Samtidigt menade en annan ”yngre” revisor 

att det helt beror på vilka typer av kunder revisorn vill komma åt, vill revisorn ha kunder som 

begår ekobrott då kan ryktet skadas, annars borde väl kunden inte ha något att oroa sig över. En 

tredje ”yngre” revisor menade att ett rykte om att revisorn har oseriösa kunder kan skapas, 

samtidigt som den fjärde ”yngre” svarade att han inte tyckte att ryktet står på spel då detta ingår i 

revisorns arbete.  

En av de tre ”äldre” revisorerna har upplevt att förtroendet påverkats av anmälningsplikten, han 

känner nästan det som att han får sitta och jobba med att skapa ett förtroende mellan honom och 

kunden vilket han anser att han inte alltid har tid med. De andra tre ”äldre” har inte upplevt att 

förtroendet påverkats negativt, en av revisorerna trodde vid införandet av anmälningsplikten att 

det skulle påverkas men har inte märkt av det. Han påpekar också att förtroendet är själva 
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grunden för förhållandet mellan honom och kunden. En annan ”äldre” revisor tror att det inte 

påverkats på grund av att inte alla kunder känner till revisorns anmälningsplikt. Alla de ”äldre” 

revisorerna anser att tillgången till information är densamma som innan anmälningsplikten 

infördes och skulle den inte vara det säger två av dem att det skulle ses som en varningsklocka 

och då skulle de avgå. 

Tre av de ”yngre” revisorerna ansåg att anmälningsplikten lett till att kunden förlorat förtroendet 

för revisorn. Den fjärde ”yngre” revisorn anser inte att förtroendet påverkats eftersom det är 

revisorns skyldighet. De andra ”yngre” revisorerna menade att denna skyldighet lett till att 

kunden inte känner att den kan komma med all sorts information eller ställa frågor om vissa 

handlingar där kunden saknar kunskap just på grund av att det är en skyldighet. De ansåg att det 

skapats en spänd relation mellan kunden och revisorn och att informationstillgången begränsats 

ganska mycket. En ”yngre” revisor svarade ”kunden är mer försiktig med vad de ska rådfråga, 

öppenheten har begränsats enormt och kunden tar risker istället för att rådfråga”.  

Revisorns dubbla roller upplevs av tre av de ”äldre” revisorerna som en svår balansgång och 

hålls denna balans så tror de inte att det kan uppstå någon konflikt mellan rollerna. En av de 

”äldre” revisorerna påpekar att när det gäller revisorns dubbla roller så är vi inne på jävsfrågor 

och då måste de vara väldigt försiktiga så att de inte ”trampar över”. De försöker dela på 

konsultationerna så mycket som det går så att inte samma person utför revisionen som gör 

konsultationen så att revisorn inte granskar och reviderar saker som han själv varit med och tagit 

fram. Då det råder tveksamheter så tar han alltid kontakt med bolagsjuristerna. En av de ”äldre” 

revisorerna anser att revisorn har en svår roll men att det viktigaste är att komma ihåg att han är 

revisor när revisionsberättelsen ska skrivas på. 

Tre av de ”yngre” revisorerna anser att revisorns dubbla roller kan leda till en konflikt. De anser 

att det är svårt att granska resultatet av en rådgivning som revisorn själv bidragit med. En av de 

”yngre” revisorerna svarade att det är ett stort problem då han tycker att revisorns roll som 

rådgivare hade sitt slut vid införandet av anmälningsplikten. Rådgivningsrollen finns självklart 

kvar men han tror inte att den utnyttjas fullt ut. En annan av de ”yngre” revisorerna svarade: 

”Rådgivningsrollen stärker revisionen på det sätt att bolaget själv tycker att de här frågorna 

är viktiga och försöker införa ett system för att upptäck och förhindra brott, det är ju något 
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som gör oss som revisorer tryggare. Om jag ger råd så tycker jag snarare att det stärker 

revisionen och att de har system för att upptäcka det och framförallt tycker att de här 

frågorna är viktiga. Så i den typen av rådgivning skulle jag inte se någon konflikt.”
112

 

Den tredje ”yngre” revisorn svarade:  

”Jag anser att detta oftast leder till konflikt, det är inte lätt att ställa upp som rådgivare och 

sedan granska resultatet. Man bör särskilja dessa två i olika byråer där den ena fungerar 

som rådgivare och den andra som granskare. Idag brukar dessa två finnas på olika 

avdelningar men jag tycker de borde finnas på två helt olika byråer för att underlätta lite för 

både revisorn och kunden.”
113

 

Hoten i revisorns analysmodell kan enligt en av de ”äldre” revisorerna leda till att revisorn 

underlåter att anmäla. Vi försöker naturligtvis hela tiden att eliminera dessa hot och risker och vi 

för ständigt diskussioner kring detta berättar han. Han berättar också att ett tag så fick revisorn 

knappt sitta i samma byggnad som de som konsultade men att det nu kommit lite lättnade så att 

de kan sitta på samma byrå och sköta saker. En annan av de ”äldre” revisorerna berättar att han 

kan känna en viss rädsla att förlora kunder då de själva måste få in kunder till byrån och att han 

då är rädd att bli utbytt om han exempelvis gör en anmälan.  

Två av de ”äldre” revisorerna anser att det finns vissa yttre konflikter som kan påverka revisorn. 

En av dem berättar att han känner en press från samhället att han ska upptäcka alla eventuella 

oegentligheter och därmed hindra att en eventuell skandal som kan få folk att tvivla på revisorns 

kunskaper uppstår. Han känner däremot inte av några konflikter inom företaget då han mestadels 

granskar mindre företag där ägare och VD oftast är samma person. Den andra ”äldre” revisorn 

berättar att det kan finnas konflikter mellan anställda, ledning och ägare hela tiden i ett företag. 

Det som kan vara problematiskt enligt honom är om ägaren tycker att ledningen gjort något som 

de kanske inte borde och då han som revisor hör med ledningen och de tycker att det som de 

gjort är okej, då kan det uppstå en konflikt. Då hamnar han som revisor i en situation där han 

måste ta ställning till vad som är rätt och vad som är fel och detta kan vara svårt för honom att 

avgöra. Alla i företaget har sina egna intressen, inklusive revisorn, och ska han då agera som en 
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enväldig domare? ”Det är inte alltid vi har en sådan kompetens för att kunna vara det och det är 

då det blir svårt” tillägger han. Han har däremot inte varit med om några konflikter när det gäller 

oegentligheter utan det handlar mest om att alla har olika åsikter om hur företaget ska drivas. När 

han är ute hos kunden är det mest ledningen han träffar och då kan de hända att det påpekar saker 

om ägarna som de sedan ber honom som revisor att ta ställning till. Sedan har det hänt att en 

styrelseordförande ringt och sagt att de inte har förtroende för Vd:n  längre, men detta är väldigt 

sällsynt. 

Ingen av de ”yngre” revisorerna har upplevt några andra konflikter förknippade med 

anmälningsplikten, varken inre eller yttre. 

5.5 Revisorns etik och moral 

Alla de ”äldre” revisorerna är överens om att revisorn bör ha en hög etik och moral för att 

samhället ska kunna lita på revisionsbranschen. Men en påpekar också att revisorn varken är 

bättre eller sämre än folk i gemen utan det krävs att han som revisor är ärlig och att han försöker 

att göra så bra och goda bedömningar som möjligt. Sen kan det självklart bli fel ibland men det 

är sådant folk får ta då detta är mänskligt. Att säga att revisorn måste vara mer högtstående och 

mera moralisk än någon annan eller än genomsnittet känns inte rätt då det finns risk att han blir 

väldigt stelbent och svår att ha och göra med. 

”Jag brukar säga att principfasta människor är de värsta som finns, för är man så 

principfast så att man inte kan ändra på något ja då kan man inte fungera i det här 

samhället och inte i den här verksamheten. Om man inte är påverkbar på något sätt, sen 

måste man ju se till så att man inte förlorar sin integritet men man måste ju vara mottaglig 

för argument gällande olika saker.”
114

 

De fyra ”yngre” revisorerna tycker att den etik och moral som ska prägla revisionsbransch är att 

följa de lagar och regler som tas upp i FAR:s yrkesetiska regler. En av de ”yngre” revisorerna 

svarade:  

”Man ska ha integritet, det är viktigt att man har principer uppsatta för hur man jobbar och 

att man även följer dem i praktiken. Vi var inne på tystnadsplikten, att man respekterar den 
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sen att man är duktig och kan redovisning och har en analytisk förmåga, kan se samband 

och så, det är ju också viktiga egenskaper.”
115

 

De fyra ”äldre” revisorerna berättar att de följer FAR:s yrkesetiska regler i sitt arbete. Sen finns 

det interna regler och policyn för hur de ska arbeta som bland annat handlar om vad revisorn får 

göra och vilka aktier som de får investera i, de får inte vara delägare i någon annan verksamhet 

och inte driva annan verksamhet. De tror inte att det finns något utrymme bland de etiska 

reglerna för undantag från att anmäla och de vet inte hur en sådan regel skulle kunna se ut heller. 

De ”yngre” revisorerna tycker att genom att följa dessa regler tillsammans med de regler som 

finns i aktiebolagslagen så uppnår de en god revisorssed. Två av de ”yngre” revisorerna tyckte 

att de dras åt olika lojaliteter vilket kan leda till en konflikt, en av dem svarade:  

”Jag tycker att vi revisorer dras åt alla möjliga håll och ska tänka och ta hänsyn till enormt 

mycket regler och normer som i teorin låter logiskt men som i praktiken bara blir en röra av 

det hela. Samtidigt som att vi ska tänka på att göra ett jobb för att kunna försörja oss, måste 

vi tänka på våra skyldigheter samtidigt som rättigheterna våra kunder har, att agera rätt, 

men vad är rätt, att anmäla en misstanke är det moraliskt rätt, om misstanken inte var ett 

brott har man både förstört en kundrelation samt förstört för kunden och dennes rykte, är det 

moraliskt rätt? Vi har ju inget annat val än att följa lagar och normer men om man går till 

grunden med det är det etik och moral?”
116

 

De fyra ”äldre” revisorerna är alla överens att tystnadsplikten är väldigt viktig och att det är den 

som får det att fungera för revisorn att utföra sitt arbete. En av de ”äldre” revisorerna berättar att 

tystnadsplikten är något som han betonar vid varje möte med en ny kund, kunden ska kunna lita 

på att revisorn inte går och pratar med andra om det som sägs dem emellan. En annan av de 

”äldre” anser att tystnadsplikten skapar ett förtroende där kunden lättare kan komma med sina 

frågor och där revisorn kan leda in kunden på de rätta banorna om de spårat ut. Tystnadsplikten 

och integriteten är hörnpelarna i hela verksamheten berättar en av de ”äldre” revisorerna. Bryter 

vi mot tystnadsplikten så försvinner förtroendet och ”då har vi inte på banan att göra mer”. 
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Varje år skriver de på en förbindelse på byrån där de förbinder sig att inte bryta mot 

tystnadsplikten, det vill säga inte tala om för någon vad de får reda på i deras yrkesutövning. 

Samtliga ”yngre” revisorer betonar vikten av hur tystnadsplikten hjälper revisorn att utföra sitt 

arbete på ett korrekt sätt. En av de ”yngre” revisorerna svarade: ” Jag tycker att det är det bästa 

med vårt yrke, och den betyder lika mycket för både oss revisorer och kunder som 

tystnadsplikten betyder för läkare och patient, utan den går det inte att utföra vårt arbete korrekt 

samt att vara till den hjälp som krävs för kunden.”  

Det finns enligt två av de ”äldre” revisorerna en risk att anmälningsplikten kolliderar med 

tystnadsplikten. En av dem menar att om han får reda på något i förtroende eller under revisionen 

som han sedan ska ta ställning till om det är så pass allvarligt att han måste anmäla så kan det 

uppstå problem, ska jag vara tyst eller ska jag anmäla? Då tar han kontakt med juristerna för att 

höra hur han ska gå vidare 

”För det får som sagt var vara väldigt allvarligt om man ska kunna bryta sin tystnadsplikt, 

det ska vi ju i princip aldrig kunna göra men är det ren kriminell verksamhet då måste vi ju 

förhålla oss till det på något sätt.”
117

 

De andra två ”äldre” revisorerna medger att det kan finnas en risk att de två plikterna kolliderar 

men anser att det finns lagar som reglerar när de ska anmäla och när inte ska det. Har de en 

misstanke om brott så anmäler de detta och då bortser de från tystnadsplikten. De fyra ”yngre” 

revisorerna enades om att tystnadsplikten bör prioriteras framför anmälningsplikten och att det 

inte finns någon risk att dessa plikter kolliderar då anmälningsplikten enbart berör vissa speciella 

fall. 
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6. Analys 

6.1 Revisorns anmälningsplikt 

Anmälningsplikten trädde i kraft 1999 och anledningen till att detta ansvar föreskrevs revisorn 

var för att myndigheterna ansåg att revisorn har en stor möjlighet att upptäcka brott i ett tidigare 

skede än exempelvis konkursförvaltaren. Anmälningsplikten återfinns i 9 kap. 42-44 §§ 

aktiebolagslagen  och gäller först då ett brott har begåtts av styrelseledamot eller verkställande 

direktör. 

Fem av de åtta revisorernas byrå har en policy gällande hur de ska agera vid misstanke om brott. 

De flesta ska enligt byråns policy vända sig till en jurist för råd om hur de ska agera, de får inte 

ta några egna beslut utan att rådfråga en jurist. Enbart en av de åtta revisorerna har genomgått en 

utbildning gällande anmälningsplikten där en person från Ekobrottsmyndigheten kom dit och 

beskrev lagen och hur de ska agera vid misstanke om brott. Några av revisorerna hade dock fått 

en översiktlig information på möten och grundutbildningar. Endast en av de tillfrågade 

revisorerna ansåg att revisorn behöver utbildning gällande anmälningsplikten. 

När lagförslaget om en anmälningsplikt för revisorn kom väcktes en hel del kritik från bland 

annat FAR, SRS och politiska representanter. Införandet hade skett för snabbt och 

konsekvenserna för små- och medelstora företag hade inte analyserats.  

Ingen av de ”äldre” ser positivt på anmälningsplikten, två av dem är negativa och två är neutrala 

till anmälningsplikten. Tre av de ”yngre” revisorerna är negativa till en anmälningsplikt för 

revisorer. Den främsta anledningen till att både de ”yngre” och ”äldre” revisorerna är negativa 

till anmälningsplikten är på grund av att de inte anser att detta tillhör deras arbetsuppgifter då de 

varken arbetar för myndigheterna eller polisen. En av de ”yngre” hade känslan av att kunderna 

kände sig kontrollerade av revisorn och att de tror att revisorn meddelar myndigheterna om allt 

som händer i företagen. Den fjärde av de ”yngre” revisorerna var varken positiv eller negativ då 

han ansåg att det var ovanligt att stöta på oegentligheter i de större företagen som han arbetar 

med. En av de ”yngre” som var negativ till anmälningsplikten menade att det även finns en 
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positiv sida med den då företagare blivit bättre på att dölja brotten vilket leder till att revisorns 

ansvar minskar. 

Enligt en undersökning som utfördes av BRÅ 2004 väljer en tredjedel av revisorerna sina 

kunder. Enligt vår undersökning så visade det sig att alla revisorerna utför kontroller på nya 

kunder för att utvärdera dem och för att se om de är seriösa och för att undvika kunder med 

benägenhet till att utföra ekobrott. En av de ”äldre” revisorerna ansåg dock inte att 

anmälningsplikten var anledningen till dessa kontroller utan det var snarare en följd av de 

skandaler som skett i exempelvis USA. Enligt en av revisorerna så har kontrollerna inte skärpts 

sen anmälningsplikten infördes utan de utförs på samma sätt som före införandet. En av de 

”äldre” berättar också att de varje år gör en omprövning av kunden och han anser att just dessa 

omprövningar och kontroller är positiva ur en anmälningspliktssynpunkt. 

BRÅ kom även fram till i sin undersökning att endast sju procent av revisorerna informerar sina 

kunder om anmälningsplikten och 76 procent informerar först då en brottsmisstanke uppstår. 

Anledningen till att revisorn informerar vid misstanke om brott är för att ge kraft bakom en 

anmärkning. Ingen av revisorerna i denna studie informerar sina kunder om anmälningsplikten 

då de tror att detta kan påverka öppenheten och förtroendet. Indirekt menar några av dem att de 

informerar då de hänvisar till aktiebolagslagen där anmälningsplikten återfinns. Teorin talar för 

att revisorns granskning av bolagen är det effektivaste medlet för att bekämpa den ekonomiska 

brottsligheten och att anmälningsplikten stärker revisorns brottsförebyggande roll. Ingen av 

revisorerna ansåg att anmälningsplikten har haft den brottsförebyggande effekt som den var 

menad att ha. En av de ”äldre” revisorerna påpekar att detta kanske beror på att de inte 

informerar sina kunder. En annan anledning till att anmälningsplikten inte haft en 

brottsförebyggande effekt är enligt de ”yngre” revisorerna att kunderna blivit bättre på att dölja 

brotten. En av de ”äldre” tror att anmälningsplikten kunde haft en brottsförebyggande effekt om 

anmälningarna som gjorts följts upp bättre, men då detta inte görs så försvinner den meningsfulla 

effekten och detta leder till att revisorerna avstår från att anmäla då de tröttnat på 

myndigheternas beteende. 

I vår sammanfattande modell har vi visat på åtta faktorer som kan medföra problem för revisorn 

vid misstanke om brott. Den faktor som våra respondenter ansåg ställa till störst problem för dem 
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vid misstanke om brott är avsaknaden av full juridisk kunskap, detta ansåg två av de ”äldre” och 

alla de ”yngre” revisorerna. De andra två ”äldre” revisorerna såg tystnadsplikten och revisorns 

skadeståndsansvar som två andra faktorer som kan ställa till problem vid misstanke om brott. 

Båda kände sig oroliga gällande när de ska tala och när de ska tiga.  

Enligt Ekobrottsmyndigheten har antalet anmälningar från revisorer i Stockholmsregionen 

minskat till 68 anmälningar 2010 gentemot 123 anmälningar 2006. Från 1999 och fram till 2006 

ökade antalet anmälningar från revisorer successivt och efter 2006 sjönk anmälningarna nästan 

50 procent fram till 2010. Ingen av revisorerna kan med säkerhet säga vad detta beror på. De 

”äldre” revisorerna tror att det kan bero på att revisorn blivit lite avtrubbad och att 

anmälningsplikten, nu tolv år senare, fallit i glömska. En annan anledning kan vara att det tar för 

lång tid att utreda brotten och att revisorn då hellre friar än fäller för att inte riskera att förlora 

sina kunder. En av de ”äldre” tror också att de yngre nyexaminerade revisorerna är för osäkra på 

sitt jobb och att de därför avstår från att anmäla. En av de ”yngre” tror att fokusen inte längre 

ligger på anmälningsplikten och att beteendet har anpassat sig till restriktionen till lagen. En 

annan orsak enligt en av de ”äldre” kan vara att revisorer gjort felaktiga anmälningar och råkat 

illa ut och kanske inte vill göra samma misstag igen. 

Att göra en felaktig anmälan som leder till skada för företaget kan leda till att revisorn blir 

skadeståndsskyldig och att underlåta att göra en anmälan kan i värsta fall leda till att 

Revisorsnämnden upphäver revisorns godkännande eller auktorisation. Revisorns 

skadeståndsskyldighet kan leda till att denne ställs inför ett svårt val, tala eller tiga, där båda 

valen kan medföra negativa konsekvenser. Nästan samtliga av de revisorer som vi intervjuade 

upplevde obehag inför valet att anmäla eller inte då de var rädda för att göra en felaktig anmälan. 

De ansåg att de inte skulle ta ställning förrän de var helt säkra på att ett brott begåtts och för att 

bli säkra rådfrågar de byråns jurister. Att göra en felaktig anmälan kan inte enbart leda till 

skadeståndsskyldighet för revisorn utan också till att byråns rykte skadas enligt de ”äldre” 

revisorerna. Men om anmälningar som visar sig vara brott görs anser de flesta att ryktet inte 

påverkas då detta ingår i revisorns arbetsuppgift.  
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6.2 Revisorns roll 

För att samhället, intressenter samt kunder ska kunna känna förtroende för revisorn krävs det att 

denne har den kompetens som krävs. Kompetensen för att kunna granska bolagens ekonomiska 

förvaltning samt deras räkenskaper krävs och det är just inom detta område som revisorns 

specifika kunskap och kompetens ligger. När lagförslaget gällande en anmälningsplikt för 

revisorn kom var det flera remissinstanser som påpekade att revisorn saknar tillräcklig 

straffrättslig kunskap för att kunna tolka lagen i praktiken.  

Två av de ”yngre” och ingen av de ”äldre” revisorerna anser sig besitta den juridiska kompetens 

som krävs för att tolka lagen då de anser att det krävs mycket juridisk kunskap. Det svåra är inte 

att läsa lagboken utan det är att applicera lagen på de olika situationer som kan uppstå i 

verkligheten i de företag som de granskar. Revisorns anmälningsskyldighet inträder på ett tidigt 

stadium, då de ska anmäla ”vid misstanke” om brott, och därmed behöver inte revisorn tänka på 

om anmälan som de gör senare leder till åtal och fällande dom. Enligt BRÅ:s undersökning från 

2004 så vill revisorn vara 95 procent säker att ett brott begåtts innan de anmäler. En av de 

”äldre” revisorerna vill vara 100 procent säker men påpekar att det är sällan som en revisor är så 

säker och då är det bättre att fria än fälla. 

Brotten som revisorn har en skyldighet att anmäla är bland annat bedrägeri, svindleri, 

förskingring och skattebrott och de återfinns i brottsbalken. Revisorn saknar som vi nämnt ovan 

juridisk kunskap och detta kan då leda till problem vid misstanke om brott. De ”äldre” 

revisorernas svar intygar detta då de anser att det är svårt att kategorisera och placera brotten som 

de eventuellt upptäcker ute i företagen i brottsbalken. Två av de ”yngre” revisorerna påpekade 

däremot att de inte ansåg att det krävdes någon juridisk kunskap för att kunna tolka lagen.  

Revisorn har endast en skyldighet att anmäla brott som denne stöter på i företagen och detta 

intygas av revisorerna som berättar att de inte letar efter oegentligheter i företagen, deras arbete 

fortgår som vanligt och fokusen ligger fortfarande på revisionsarbetet. Det viktigaste med 

revisionen är att öka trovärdigheten och tillförlitligheten i den information som företagen visar 

upp för ägare och intressenter och behovet av tillförlitlig information från företagen har ökat 

efter de ekonomiska skandaler som skett. De ekonomiska skandalerna har också, enligt en av de 
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”yngre” revisorerna, lett till att revisorn fokuserar mer på granskningsarbetet, på att finna 

granskningsåtgärder för att upptäcka oegentligheter. Han tror inte att detta beror på införandet av 

anmälningsplikten. 

En annan av de kritiska åsikterna kring anmälningsplikten var att syftet med plikten skulle 

motverkas då rättssystemet inte skulle hinna med alla anmälningar på grund av att anmälningar 

av mindre art skulle öka. Av de åtta revisorerna som intervjuades hade två av dem ”äldre” anmält 

en misstanke. Den ena upplevde valet svårt och obehagligt medan den andra ansåg att brottet var 

så uppenbart att det bara var att anmäla. Båda revisorerna var besvikna på hur ärendet 

behandlades och den ena ansåg till och med att det inte är värt att anmäla brottsmisstankar. 

Ärendena tog för lång tid att utredas ansåg bägge revisorerna, den ena revisorn berättade att det 

tagit nästan ett år för åklagaren att utreda anmälningen. Han menade att det då är bättre att avgå 

som revisor än att göra en anmälan vilket en revisor på en av de ”äldre” revisorernas byrå valt att 

göra. Av de ”yngre” revisorerna hade en revisor stött på en misstanke där han gav kunden en 

möjlighet att åtgärda misstanken, vilket kunden gjorde så det ledde inte till någon anmälan.  

För att få kunder och intressenter att känna förtroende för revisorn krävs att denne är oberoende. 

Sedan 2002 har det varit ett krav enligt revisorslagen att de som utför revision skall vara 

oberoende. Revisorn ska alltid inför ett nytt uppdrag pröva sitt oberoende enligt analysmodellen 

som återfinns i 21 § revisorslagen. Om något av de fem hoten som återfinns i analysmodellen 

hotar att rubba revisorns oberoende ska denne avböja eller avsäga sig uppdraget. Ett av dessa 

specifika hot är vänskapshotet som innebär att revisorn har en nära relation till kunden och detta 

leder då till att revisorn inte är oberoende vilket i sin tur kan leda till att revisorn underlåter att 

anmäla en brottsmisstanke.  

Sju av revisorerna var överens om att det inte spelar någon roll hur länge de haft en kund när det 

gäller att anmäla, de skulle agera utifrån byråns policy oavsett om de haft en långvarig relation. 

Tre av de ”äldre” revisorerna menade att om en kunds relation till revisorn leder till 

underlåtenhet att anmäla är revisorn inte längre oberoende och bör då avgå. Revisorn har lagar 

och regler som måste följas precis som kunden, då spelar det ingen roll hur länge personen varit 

kund hos byrån. En av revisorerna tyckte att han hade lättare att kommunicera med en kund som 

han haft länge, detta kan dock leda till att han hjälper kunden lite mer genom att rätta till fel. Den 
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fjärde ”äldre” revisorn berättade hur viktigt det var att revisorn har integritet och självständighet 

när det gäller sådana frågor. Dock behöver detta inte betyda att revisorn ska vara sträng och stel 

utan det gäller att denne ska kunna vara öppen för diskussion om hur saker och ting ska 

redovisas men att denne bör behålla sin integritet. Han menade även att det är viktigt att 

materialet är ett fritt oberoende omdöme som intressenter och samhället ska kunna förlita sig på, 

annars är det ingen vits med verksamheten.     

Endast två av de ”äldre” revisorerna ansåg att de andra hoten i analysmodellen kan leda till att 

revisorn underlåter att anmäla, men de arbetar hela tiden för att eliminera dessa hot berättar en av 

dem. Han kan dock inte riktigt specificera vilka hot det rör sig om. Den andra revisorn berättar 

att han ibland kan känna en viss rädsla för att förlora sina kunder eller för att bli utbytt om han 

gör en anmälan. Att känna denna rädsla kan enligt Goldman och Barlev tolkas som en konflikt 

mellan revisorns egenintresse, som är ett av hoten i analysmodellen, och revisorns yrkesetik. 

Revisorn betalas indirekt av den som ska granskas och detta kan leda till att revisorn underlåter 

att anmäla oegentligheter som denne hittar i företagen.  

6.3 Revisorns roll- och intressekonflikter 

Förtroende från omvärlden är revisorns bas i dennes yrkesroll och är ett av de mest centrala 

begreppen för god revisorssed. God revisorssed innebär att revisorn ska agera etiskt rätt, revisorn 

ska visa att denne är värd förtroendet som revisorsyrket kräver. För att intressenter, samhället 

och företagen ska kunna känna förtroende för revisorn finns det ett antal grundkrav som denne 

ska uppfylla. Två av dessa krav är tystnadsplikt och oberoende. Vid införandet av 

anmälningsplikten var vissa remissinstanser oroliga att anmälningsplikten skulle påverka 

förtroendet mellan revisorn och kunden på ett negativt sätt och att informationen inte skulle bli 

lika lättillgänglig.  

Fyra av de åtta revisorerna i denna undersökning ansåg att förtroendet och relationen till kunden 

påverkats av anmälningsplikten. En av de ”äldre” revisorerna känner av det på då han numera får 

sitta och jobba med att skapa ett förtroende mellan honom och kunden. En annan av de ”äldre” 

trodde vid införandet av anmälningsplikten att förtroendet skulle påverkas negativt men han har 

ännu inte känt av det. En av de ”äldre” påpekar att på grund av att de flesta kunder inte känner 
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till revisorns anmälningsplikt så har inte förtroendet mellan dem påverkats. De tre ”yngre” 

revisorerna ansåg att det skapats en spänd relation mellan dem och kunden och att kunden inte är 

lika öppen längre och väljer att ta risker istället för att fråga revisorn om råd. Några av de 

”yngre” revisorerna hade upplevt att anmälningsplikten begränsat deras tillgång till information 

och detta har medfört att de inte kan utföra sina arbetsuppgifter på rätt sätt. Ingen av de äldre 

hade däremot känt av en begränsad tillgång till information och skulle detta ske så skulle detta 

ses som en varningsklocka och de skulle välja att avgå. 

Revisorn innehar i sin yrkesutövning två olika yrkesroller, granskare och rådgivare, där den mest 

centrala rollen är som granskare. För att revisorns roll ska vara meningsfull och för att denne inte 

ska riskera sitt oberoende krävs det att det finns en balans mellan dessa två roller. Revisorns 

roller ska alltid utgå ifrån intressenterna, samhällets och kundernas nytta och behov.  Då 

revisorns rådgivarroll arbetar för att förhindra oegentligheter och granskningsrollen för att 

upptäcka oegentligheter kan dessa roller ses som varandras motsatser och detta kan leda till en 

konflikt om en inte en jämn balans hålls. Om revisorns rådgivarroll blir för omfattande kan detta 

leda till att revisorns oberoende hotas. Om däremot den granskande rollen blir för stark kan detta 

leda till minskat förtroende från kunderna. 

Tre av de ”äldre” och tre av de ”yngre” ansåg att revisorns dubbla roller var en svår balansgång. 

De ”äldre” ansåg däremot inte att detta kunde leda till någon konflikt. Då revisorns dubbla roller 

handlar om jävsfrågor och oberoendet gäller det att inte trampa över som en av de ”äldre” 

revisorerna uttryckte det. De delar upp arbetet så att inte revisorn granskar och reviderar saker 

han själv varit med och tagit fram. Det viktigaste enligt en av dem är att komma ihåg 

revisorsrollen när revisionsberättelsen ska skrivas på. En av de ”yngre” ansåg att rådgivarrollen 

minskade i samband med att anmälningsplikten infördes. En av de ”yngre” som upplevde en 

konflikt mellan dessa roller ansåg att rollerna borde särskiljas mellan olika byråer för att på så 

sätt slippa osäkerheten att riskera sitt oberoende. Den av de ”yngre” revisorerna som inte såg en 

konflikt mellan rollerna menade istället att det stärker revisionen om han innan har gett råd. 

En av de ”äldre” revisorerna berättade att han ibland kan känna en viss press från samhället att 

upptäcka alla oegentligheter och speciellt då det skett många skandaler där revisorer varit 

inblandade och som fått samhället att tvivla på deras kompetens. I agentteorin kan samhället ses 
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som revisorns principal och revisorn som samhällets agent. Revisorn ska vara en oberoende part 

som samhället ska kunna lita på. Problemet som kan uppstå är då samhället, bolagets ledning och 

intressenter har olika intressen, och detta är väldigt vanligt. Då kan revisorn känna sig splittrad 

gällande vems intressen denne ska tillgodose och detta kan i sin tur leda till intressekonflikter. 

Då det oftast inte är möjligt att balansera alla dessa parters intressen så är det viktigt att revisorn 

behåller sin oberoende roll gentemot alla parterna.  

En annan av de ”äldre” revisorerna berättade att det kan finnas alla möjliga konflikter inom ett 

företag, alla har olika intressen. Det största problemet som han kan uppleva är då ledningen och 

ägarna har olika åsikter och han ska fungera som någon slags domare. Ägaren anser att ledningen 

gjort något fel och ledningen anser inte det och det är då de ber om revisorn hjälp. Dock har detta 

aldrig hänt när det gäller oegentligheter fortsätter han. Då han mestadels träffar företagets 

ledning kan vi se vissa likheter med den andra konflikten som Goldman och Barlev beskriver, att 

ledningen försöker påverka revisorn så att han ställer sig på deras sida istället för på ägarens sida. 

Inom agentteorin ses både ledningen och ägarna som nyttomaximerande individer och detta kan 

leda till att båda parter använder revisorn för att uppfylla sina egna intressen. Som vi nämnde i 

konflikten ovan är det viktigt att revisorn även i denna situation förblir oberoende och ser till 

företagets bästa och inte till ledningens och ägarnas olika intressen.  

6.4 Revisorns etik och moral 

Etik är ett sammanfattande begrepp för de normer och värderingar som styr en individs beteende, 

att utveckla sina möjligheter till ett ansvar för ett gemensamt bästa. Med moral menas hur 

individen i praktiken lever och uppför sig mot andra. Revisorn ställs dagligen inför val, val som 

styrs av plikter, normer och regler, där det inte alltid är självklart hur denne ska handla. Revisorn 

berörs av etiska valmöjligheterna vid bland annat valet att anmäla eller inte. De ”äldre” 

revisorerna ansåg att en revisor bör ha en hög etik och moral för att samhället ska kunna känna 

förtroende för revisionsbranschen. Dock ansåg en att revisorn varken är bättre eller sämre än 

andra människor ute i samhället och att det krävs att denne ska vara ärlig och göra så goda 

bedömningar som möjligt.     
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En revisor ska följa FAR:s yrkesetiska regler vilket inte alltid är lätt då det ständigt råder en 

intressekonflikt mellan revisorn, företaget och ledningen som är i strid mot allmänheten. Alla de 

åtta revisorerna som intervjuades följde FAR:s yrkesetiska regler. De ”äldre” revisorerna 

berättade även att det finns interna regler och policys om vad revisorn får göra samt inte får göra, 

där de bland annat nämnde att de inte får vara delägare i eller driva annan verksamhet. De 

”yngre” revisorerna ansåg att genom att följa FAR:s yrkesetiska regler tillsammans med de 

regler som finns i de olika lagarna så uppnår de en god revisorssed.  

Ett av revisorns grundkrav är tystnadsplikten, utan denna plikt skulle det vara omöjligt för 

revisorn att utföra sitt arbete. Under granskningen av ett företag måste revisorn samla på sig så 

mycket information som möjligt om företaget där det inte får förekomma misstankar om att 

denna information förs vidare. Utan tystnadsplikten skulle det vara svårt för revisorn att få 

tillgång till alla nödvändiga upplysningar för att kunna utföra revisionen. Både de ”äldre” och de 

”yngre” ansåg att tystnadsplikten var viktig för att revisorn ska kunna utföra sina arbetsuppgifter 

på ett ordentligt sätt. En av de ”äldre” revisorerna berättade att han vid varje möte med en ny 

kund betonar tystnadsplikten med avsikt att kunden ska veta att det som sägs mellan kunden och 

revisorn stannar mellan dem. En annan av de ”äldre” revisorerna menade att tystnadsplikten 

medför ett förtroende mellan kund och revisor. En tredje ”äldre” revisor ansåg att tystnadsplikten 

och integriteten är hörnstenar i verksamheten, bryts den försvinner förtroendet. En av de ”yngre” 

revisorerna jämförde revisorns tystnadsplikt med en läkares tystnadsplikt, ett måste för att 

revisorn ska kunna utföra sitt jobb.    

Kristina Artsberg anser att den svåra uppgiften en revisor har är att både tala och tiga, tala ska 

denne göra när den måste annars ska revisorn tiga. En revisor har tystnadsplikt fram tills ett 

ekobrott misstänks och då gäller anmälningsplikten. Även då bör revisorn tänka på 

tystnadsplikten genom att inte lämna ut mer information om kunden än det som är nödvändigt 

för utredning av brottet. Revisorn kan ha svårt att avgöra när denne ska tala och tiga i och med 

att denne ska ta hänsyn till både anmälningsplikten och tystnadsplikten. Två av de ”äldre” 

revisorerna ansåg att det finns en risk att anmälningsplikten kolliderar med tystnadsplikten. 

Anledningen till detta är då revisorn kommit i kontakt med information som leder till att denne 

ska anmäla vilket leder till att förtroendet bryts. Revisorn ställs då inför ett val att antigen tala 
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eller tiga. De andra två ”äldre” revisorerna ansåg att risken fanns att dessa skulle kollidera men 

att det finns lagar och regler för när de ska anmäla och när de inte ska göra det. De fyra ”yngre” 

revisorerna ansåg att tystnadsplikten bör prioriteras framför anmälningsplikten eftersom 

anmälningsplikten enbart gäller i specifika fall.  
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7. Avslutande diskussion 

7.1 Slutsats 

Vari ligger problematiken kring anmälningsplikten? 

Problematiken kring anmälningsplikten kan bero på ett flertal faktorer och utifrån svaren 

lyckades vi identifiera tre större faktorer. En av de viktigaste faktorerna som belystes var 

avsaknaden av tillräcklig juridisk kompetens hos revisorn. Flera respondenter framhöll 

svårigheten i att avgöra huruvida en brottsmisstanke kan anses välgrundad eller inte. De menade 

även på att det var svårt att bedöma den brottsliga gärningen, det vill säga att kategorisera brottet 

i brottsbalken. Att läsa själva lagen ansåg de inte vara ett problem, men däremot att tillämpa 

lagen på de olika konkreta förhållanden som de möter under sin granskning av företagen. De 

anser även att den tidsrymd inom vilken de fattar misstanke om brott och följaktligen måste 

agera är alltför kort. Vissa ansåg även att lagen var för övergripande och att lagen borde 

revideras och bli mer tydlig. Ett annat problem som framhölls var att revisorerna kände sig 

splittrade emellan tystnadsplikten och anmälningsplikten, när ska de tala och när ska de tiga? 

Vart går gränsen? Revisorerna vill även, trots den låga misstankegraden, känna sig 100 procent 

säkra innan de anmäler en brottsmisstanke för att slippa osäkerheten kring revisorns 

skadeståndsansvar vid felaktig anmälan.  

Hur påverkar revisorns arbetslivserfarenhet dennes uppfattning rörande problematiken kring 

anmälningsplikten?    

När det kommer till arbetslivserfarenheten hos revisorerna var den största skillnaden att de 

”yngre” endast framhöll den juridiska okunskapen som ett hinder för anmälningsplikten. De 

”äldre” kunde däremot angripa problemet ur ett bredare perspektiv där ett flertal faktorer togs 

upp. Slutsatsen vi kan dra utifrån detta är att en längre arbetslivserfarenhet innebär att revisorn 

erhåller ett bredare perspektiv gällande deras arbetsuppgifter och de faktorer och problem som de 

stöter på och som kan påverka dem under arbetets gång.  
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Vad beror minskningen av anmälda brottsmisstankar från revisorer på? 

Enligt Brottsförebyggande rådets undersökning från 2004 blir revisorer med tiden allt effektivare 

på att upptäcka brott. Statistiken från Ekobrottsmyndigheten visar däremot på motsatsen då 

anmälningar från revisorer minskar mer och mer för varje år. Ingen av revisorerna kunde med 

säkerhet säga vad den minskning som skett av anmälningar beror på, men det spekulerades kring 

olika orsaker. En av revisorerna ansåg att de yngre och nyexaminerade revisorerna inte har 

tillräckligt med erfarenheter för att kunna bedöma när och hur de ska agera vid misstanke om 

brott. Andra ansåg att företagare blivit bättre på att dölja brott och att det således blir svårare för 

revisorn att upptäcka brott eftersom revisorn inte har någon skyldighet att leta oegentligheter. 

Några andra orsaker som framhölls var att en anmälan tar alltför lång tid att utreda, att revisorer 

som anmält en brottsmisstanke gjort en felaktig bedömning och därmed hållits ansvariga och att 

detta i sin tur har lett till att de nu iakttar en större försiktighet. Vid införandet av 

anmälningsplikten var revisorerna fortfarande osäkra rörande tillämpningen och detta kan ha lett 

till att de anmälde vid minsta lilla misstanke. Som vi tidigare nämnde tar det för lång tid att 

utreda en anmälan vilket kan leda till att betydelsen av anmälningsplikten och dess syfte 

minskar. Den huvudsakliga orsaken enligt revisorerna är att revisorerna blivit avtrubbade och att 

fokus inte längre ligger på anmälningsplikten som det gjorde vid införandet och att den idag inte 

beaktas fullt ut.  

7.2 Studiens bidrag 

Problematiken kring revisorns anmälningsplikt kan, enligt vår empiriska undersökning, bero på 

ett flertal faktorer. Vissa av de faktorer som vi vid studiens början trodde skulle spela en större 

roll vid revisorns val att antingen anmäla eller att avstå från att anmäla visade sig inte vara alltför 

problematiska för revisorerna i denna undersökning. Goldman och Barlev beskriver i sin studie 

tre konflikter, en mellan revisorn och kundföretaget, den andra mellan bolaget, aktieägarna och 

revisorn och den tredje mellan revisorn och dennes egenintresse. I alla dessa konflikter är det 

viktigt att revisorn bibehåller sitt oberoende och detta var något som samtliga revisorer i denna 

studie underströk vikten av. Enligt respondenterna i denna studie är konflikter av detta slag inte 

vanliga, i alla fall inte när det gäller oegentligheter. Endast två av våra åtta respondenter har 

ibland känt av någon slags konflikt, däremot har ingen av dessa konflikter haft något samband 
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med några upptäckta oegentligheter. En av revisorerna berättade att han ibland kan känna en 

rädsla av att bli bortbytt av kunden och därmed förlora sitt arvode, det vill säga en konflikt med 

egenintresset och yrkesetiken. Den andra revisorn har ibland upplevt konflikter mellan ägarna 

och ledningen, där han som revisor hamnat mellan dessa parter och fått uppgiften som ”domare”.  

Utöver de tre konflikterna som Goldman och Barlev beskrev så kunde vi med denna studie 

identifiera ytterligare en konflikt, när det gäller revisorns anmälningsplikt, mellan samhället och 

revisorn. I och med skandalerna som skett i världen så har revisorn börjat känt en alltmer 

växande press ifrån samhället. Samhället anser att revisorn bör upptäcka de oegentligheter som 

kan förekomma i företagen för att på så vis undvika ännu en skandal. Revisorn har dock ingen 

skyldighet att söka efter oegentligheter och kan därmed missa eventuella brott. 

Om vi ser på revisorns anmälningsplikt ur ett agentteoretiskt perspektiv kan vi utifrån våra 

empiriska data applicera denna teori på de konflikter som revisorerna upplevde. Revisorn kan 

agera som agent till både samhället och företagens ägare som då ses som principaler. Vid 

införandet av anmälningsplikten kan revisorn även ses som agent till Ekobrottsmyndigheten då 

det är dit som revisorn vänder sig vid misstanke om brott. Revisorn blir därmed 

Ekobrottsmyndighetens förlängda arm i arbetet mot ekonomisk brottslighet.  Här kan vi dock 

urskilja problem då vår undersökning tyder på ett missnöje med denna myndighets agerande när 

en misstanke anmälts av en revisor. Frågan som uppkommer i och med detta är hur pass effektiv 

revisorns anmälningsplikt är i arbetet mot ekonomisk brottslighet då förtroendet för 

Ekobrottsmyndigheten tycks saknas? 

7.3 Egna reflektioner 

Förevarande studie visar på en negativ inställning till anmälningsplikten från revisorernas sida. 

En av orsakerna till detta är myndigheternas bristfälliga beteende som två av revisorerna 

personligen råkat ut för. Anmälningarna som gjorts har inte följts upp på ett tillfredsställande sätt 

och när de väl följts upp har detta skett långt efter att anmälan gjorts. Myndigheternas beteende 

har nu lett till att vissa revisorer anser att det är meningslöst att lämna in en anmälan och därmed 

avstår från detta. Vi tycker att detta beteende från myndigheternas sida tyder på, som även en av 

revisorerna påpekar, att ekobrott inte är en prioriterad fråga hos åklagare.  
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Något som vi reagerade starkt på var när vi fick höra en av revisorernas kommentar att 

införandet av anmälningsplikten hade en positiv effekt eftersom detta lett till att företagare blivit 

bättre på att dölja brotten, vilket undanröjer ansvaret hos revisorerna. Anledningen till att vi 

reagerade så starkt på detta uttalande var eftersom vi tycker detta är ett tecken på att 

anmälningsplikten inte uppfyllt syftet att ha en brottsförebyggande effekt. Att en revisor yttrar 

sig på detta sätt är en skrämmande utveckling och tyder på att anmälningsplikten skapat en 

negativ stämning. Vi fick känslan av att revisorerna känner att anmälningsplikten inte bör ingå i 

deras arbetsuppgifter eftersom den för vissa av dem påverkar förtroendet mellan kunden och 

revisorn.  

För att anmälningsplikten ska ha den effekt som den var menad att ha tycker vi att utbildning 

kring lagen bör prioriteras eftersom den juridiska okunskapen bland revisorer är det största 

hindret. Vidare tycker vi att lagen i sig bör tydliggöras för att klargöra situationen kring när 

revisorn ska tala eller tiga eftersom vissa revisorer ansåg att det fanns en risk att tystnadsplikten 

och anmälningsplikten kan kollidera. Riktlinjer och definitioner kring misstankegraden ”kan 

misstänkas” bör utformas eftersom revisorn idag känner en osäkerhet kring när denne ska 

anmäla. Slutligen tycker vi att Ekobrottsmyndigheten borde visa att de prioriterar anmälningarna 

från revisorn genom snabbare uppföljning, detta för att revisorn ska känna att dennes roll är en 

viktig del i processen mot ekonomisk brottslighet.    

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Efter avslutad uppsats tycker vi att en liknande studie skulle vara intressant att göra. Istället för 

en kvalitativ undersökning kan däremot en kvantitativ undersökning med enkäter utföras för att 

på så sätt nå ut till fler respondenter och därmed göra studien mer generaliserbar. Det skulle även 

vara intressant att få åklagares samt Ekobrottsmyndighetens syn på revisorns anmälningsplikt 

och problematiken kring den. Som avslutande förslag skulle det vara intressant att intervjua 

representanter från FAR och SRS, som båda var negativa till införandet av anmälningsplikten, 

för att se om deras åsikter förändrats nu tolv år senare.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor till revisorn 
 

1. Hur länge har ni arbetat som revisor? 

Anmälningsplikten 

 

2. Har ni en policy inom företaget om hur ni ska agera vid misstanke om brott? 

 

3. Diskuteras ekobrott och anmälningar på kontoret? Eller är det ett ämne som helst inte 

diskuteras på arbetsplatsen? 

 

4. Görs en kontroll på nya kunder för att få information om hur kunden sköter sig innan ni tar er 

an dem? Om detta görs hur går denna kontroll till och har det alltid varit på detta sätt eller är det 

något ni infört på grund av anmälningspliktens införande?  

 

5. Har ni fått någon utbildning angående anmälningsplikten? Om inte, anser ni att det behövs? 

 

6. Hur är Er inställning till lagen om anmälningsplikt? Har din inställning till anmälningsplikten 

förändrats sedan den infördes? Anser ni att anmälningsplikten bör vara en del av revisorns 

arbetsuppgifter? 

7. Informerar ni era kunder om anmälningsplikten? Vilken respons får ni av kunderna?  

 

8. Vad tror ni är den största problematiken för revisorer när det gäller anmälningsplikten? 

 

9. Har någon på din byrå gjort en anmälan? 

 

10. Antalet anmälningar från revisorer har, enligt Ekobrottsmyndigheten, minskat till 68 

anmälningar 2010 i Stockholmsregionen gentemot 123 anmälningar 2006. Vad tror du detta 

beror på? 

 

11. Anser ni att anmälningsplikten har haft den brottsförebyggande effekt som den var menad att 

ha? 

 

12. En revisor kan göra två misstag gällande anmälan kring brottsmisstanke, anmäla ett brott som 

sedan inte visar sig vara ett brott och då riskera skadestånd eller att inte anmäla och riskera 

disciplinära åtgärder från Revisorsnämnden. Hur tar ni ställning till denna situation om ni känner 

er tveksam? Finns det situationer då ni helst undviker en anmälan? 

 

Revisorns roll  

 

13. Anser ni att ni besitter den juridiska kompetensen som krävs för att tolka lagen om 

anmälningsplikt? Anser ni att lagen är svårtolkad, exempelvis när det gäller formuleringen ”kan 

misstänkas”? 
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14. Anser ni att anmälningsplikten påverkat ert arbete på något sätt? Leder anmälningsplikten till 

att ni fokuserar er mer på att upptäcka ekobrott? Hur tänkte ni innan införandet och hur tänker ni 

nu? 

 

15. Hur agerar ni vid misstanke om ekobrott?  

 

16. Har du varit tvungen att anmäla en kund? Om ja, hur kände du inför det valet? Om nej, har 

du varit nära att göra det? Har ni någon gång underlåtit att göra en anmälan och kan ni beskriva 

situationen?  

 

17. En faktor som kan leda till underlåtenhet att anmäla brott är då en misstanke väcks mot en 

kund som ni haft länge och som ni känner lojalitet gentemot. Hur tar ni ställning vid en sådan 

situation? Skiljer sig era åtgärder beroende på vem kunden är?  

 

Roll- och intressekonflikter 

 

18. Tror ni att ert rykte som revisor eller byråns rykte påverkas om en anmälan sker? Om ja, på 

vilket sätt?  

 

19. Anser ni att lagen om anmälningsplikten påverkat förtroendet mellan kund och revisor? 

 

20. Anser ni att er relation till kunden förändrats sedan anmälningsplikten infördes?  Är 

tillgången till information lika lättillgänglig som förr?   

 

21. Hur uppfattar du revisorns dubbla roller? En revisors roll är delvis som granskare men även 

som rådgivare för kunden. Anser ni att detta kan leda till konflikt? Tror ni att det finns några 

andra konflikter förknippade med anmälningsplikten, inre eller yttre? Egenintresse, konflikter 

mellan ägare, intressenter, byrån eller företagets VD? 

 

Etik och moral  
 

22. Vilken etik och moral anser ni ska prägla en revisor i dennes yrkesutövning? 

 

23. 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? 

 

24. Vilken betydelse har tystnadsplikten i förhållandet mellan revisor och kund? 

 

25. Hur prioriterar ni mellan tystnadsplikten och anmälningsplikten? Finns det risk att dessa 

kolliderar? 

 

Finns det något som ni vill tillägga? 
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Bilaga 2. Brott som revisorn kan komma i kontakt med 

 

Bokföringsbrott: Företag är enligt bokföringslagen (1999:1078) skyldiga att bokföra. Med detta 

innebär att företag bör verkställa en löpande kronologisk och systematisk bokföring. 

Bokföringen ska genomföras grundligt och noggrant där grund- och huvudbokföring med 

verifikationer till alla bokförda poster och även att sätta upp en årsbokslut är ett krav. 

Verifikationerna ska arkiveras tillsammans med övriga bokföringsunderlag och 

bokföringsböcker i minst 10 år.
118

  

Att företag är bokföringskyliga innebär en möjlighet att få en uppfattning om verksamhetens 

ekonomiska situation genom att analysera den löpande bokföringen ska vid vilken tidpunkt som 

helst finnas. Bokföringsbrott begås då företag brutit mot bokföringslagen och de kan då bli 

straffade. Bokföringsbrott förekommer i någon slags form i alla brott som klassas som 

ekonomisk brottslighet såsom exempelvis skattebrott, bedrägeri, brott mot borgenären, svindleri, 

förskingring, trolöshet mot huvudman och oredlighet mot borgenärer.
119

 Bokföringsbrott 

upptäcks i de flesta fallen av konkursförvaltare eller i samband med skattemyndighetens 

revisioner där brotten oftast upptäcks i samband med konkurser.
120

 

Brott mot borgenär: Bestämmelser om brott mot borgenär går att finna i 11 kap. brottsbalken 

(1962:700)(BrB). Brott mot borgenär innebär att fordringstagare begår brott mot fordringsägare. 

Oredlighet mot borgenärer innebär att en gäldenär, (fordringstagare) som befinner sig i 

ekonomiska svårigheter eller står inför risk för ekonomiska svårigheter, förstör eller genom gåva 

fråntar sig egendom som har ett viktigt värde för verksamheten. Oredlighet mot borgenär kan 

även innebära att tillgångar utesluts, anger en overklig skuld eller lämnar annan liknade oriktig 

uppgift.
121

 

Vårdlöshet mot borgenär definieras i rapporten ”Ekobrott, utvecklingen av några centrala 

brottstyper” som att då en gäldenär befinner sig i ekonomisk kris eller står inför risk för 

ekonomisk kris fortsätter rörelsen under förbrukandet av avsevärda medel utan att det har någon 
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motsvarande nytta för rörelsen eller lever slösaktigt, ger sig på äventyrliga företag eller har en 

ansvarslös ansvarsförbindelse.
122

 Mannamån mot borgenärer begås då gäldenären befinner sig i 

ekonomiska svårigheter om denne gynnar en viss borgenär genom att betala med andra medel än 

de vanliga betalningsmedel eller genom att överlämna säkerhet som inte säkerställts vid skuldens 

uppkomst.
123

 

Skattebrott: I skattebrottslagen (1971:69) återfinns bestämmelser angående skatte- och 

avgiftssystemet i Sverige. Skattebrott är de mest centrala ekobrotten och har under en längre tid 

uppmärksammats av statsmakten. Den person som är skatteskyldig och lämnar felaktiga 

uppgifter till Skattemyndigheten begår skattebrott. Skattebrotten delas in i grovt skattebrott och 

ringa skattebrott. Vid bedömning av grova skattebrott tas inte bara hänsyn till beloppets storlek 

utan även om falska handlingar och vilseledande bokföring med oriktiga uppgifter angående 

verksamhetens resultat använts. Vårdlös skatteuppgift innebär att den som är skatteskyldig varit 

grovt slarvig vilket medfört att oriktiga uppgifter angivits.
124

  

Bedrägeri: Bestämmelser om bedrägeri går att finna i 9 kap. 1 § BrB. Bedrägeri innebär att en 

person vilseleder någon för egen vinning eller någon i vars ställe denne är. Bedrägeri anses vara 

en brottskategori med dold brottslighet. I och med att bedrägeri begås av personer inom samma 

organisation där strukturen är komplex är det svårt att upptäcka. Många brott inom bedrägeri har 

upptäckts slumpmässigt vilket är ett tydligt tecken på att det förekommer fler brott som 

visserligen inte kommer att upptäckas då gärningsmannen gör sitt yttersta bästa för att vara så 

försiktig och dold i sin gärning som möjligt.
125

 

Förskingring: Med förskingring menas att en person med maktposition och med 

förtroendeställning missbrukar sin position. Det vill säga det finns en skyldighet att betala ut en 

viss egendom eller att redovisa pengar eller dylikt som den redovisningsskyldige fått i besittning. 

Gärningsmannen ska i detta fall antingen tillägnat sig egendom eller åsidosatt vad denne har att 

iaktta. För att ansvar ska föreligga krävs att gärningen förorsakat skada hos offret och varit till 

                                                 
122

 Korsell, Lars E., ”Ekobrott: utvecklingen av några centrala brottstyper”, 2002, sid. 20. 
123

 Korsell, Lars E., ”Ekobrott: utvecklingen av några centrala brottstyper”, 2002, sid. 20. 
124

 Korsell, Lars E., ”Ekobrott: utvecklingen av några centrala brottstyper”, 2002, sid. 23. 
125

 Korsell, Lars E., ”Ekobrott: utvecklingen av några centrala brottstyper”, 2002, sid. 34. 



71 

 

fördel gentemot gärningsmannen. Bestämmelser om detta går att finna i 10 kap. 1 § BrB. Om en 

person utan förtroendeställning begår samma brott räknas det som stöld istället.
126

   

Svindleri: Svindleri innebär att vilseledande uppgifter offentliggjorts eller spridits bland 

allmänheten med syfte att påverka priset på en vara, ett värdepapper eller en egendom. Exempel 

på detta kan vara att ett bolag som planerar att köpa aktier från ett annat bolag medvetet sprider 

negativ information om det senare bolaget i syfte att pressa ner aktiekurserna.
127

 Bestämmelser 

om detta återfinns i 9 kap. 9 § BrB. 
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