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Sammanfattning 

Författare: Linda Andersson och Matilda Karlsson  

Handledare: Kerstin Nilsson 

Titel: Anmälningsplikt – Hur ser fyra revisorer på anmälningsplikten idag och hur ställer de 

sig till anmälningsplikten i förhållande till tystnadsplikten? 

 

Bakgrund och problem:  I Sverige tillkom den första aktiebolagslagen redan på 1800-talet. 

Sedan dess har lagen förnyats med jämna mellanrum och blivit alltmer detaljerad och 

preciserad med åren. Den senaste aktiebolagslagen tillkom i januari 2006 och innehåller regler 

gällande revisors skyldighet att anmäla misstänkta brott till åklagare, den så kallade 

anmälningsplikten. Anmälningsplikten trädde i kraft år 1999. Revisorn är också sedan länge 

bunden av tystnadsplikt. Dessa lagar kan tänkas orsaka problem om revisorn upptäcker att det 

förekommer någon typ av brottslighet inom en verksamhet. Lagen säger klart och tydligt att 

anmälningsplikten står över tystnadsplikten, det vill säga att vid misstanke om brott ska 

revisorn bryta sin tystnadsplikt. Trots lagens tydlighet går det att misstänka att det uppstår en 

rad olika svårigheter för revisorn när denna ställs inför situationer där det finns misstanke om 

brott. Tidigare studier har visat på att revisorer är starkt negativa till att anmälningsplikten 

infördes, men hur ser det ut idag, nu när det har gått ett antal år sedan lagen om 

anmälningsplikt infördes?  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva huruvida fyra revisorer upplever att 

anmälningsplikten orsakar dilemman. Uppsatsen syftar även till att beskriva hur dessa 

revisorer ser på anmälningsplikten idag jämfört med då den infördes. Vidare är syftet att 

beskriva om revisorerna anser att anmälningsplikten står i konflikt i förhållande till 

tystnadsplikten. 
 

Metod: Denna uppsats har genomförts genom en kvalitativ studie där intervjuer med fyra 

revisorer har genomförts.   

 

Resultat och slutsats: Revisorerna ser inte tystnadsplikten som något stort problem utan de 

vet hur de skall handskas med tystnadsplikten. När det gäller anmälningsplikten går åsikterna 

isär då vissa är positiva till dess införande och andra är starkt negativa. Samtliga respondenter 

upplever viss osäkerhet när en anmälan skall upprättas. Dock väntar revisorerna med att 

anmäla tills dem har ordentligt med information och är helt säkra på att brott har begåtts. De 

slutsatser som kan dras utifrån resultaten som framkommit är att revisorerna upplever att 

anmälningsplikten orsakar dilemman då de anser att de inte har tillräckligt med kompetens för 

att bedöma brottsrubriceringar och de måste även rådfråga kollegor och jurister hur dem skall 

gå tillväga vid brottsmisstanke. Även oron för att förlora tilliten från bolaget spelar in. När det 

gäller revisorernas syn på anmälningsplikten idag jämfört med då den infördes går det inte att 

dra några direkta slutsatser. Dock är en av revisorerna väldigt positiv till lagen och har varit 

det enda sen den infördes medan en annan revisor är starkt negativ till anmälningsplikten både 

idag och när den infördes. 

 

Nyckelord: Anmälningsplikt, tystnadsplikt, revisor, ekonomisk brottslighet 



Abstract  

Authors: Linda Andersson and Matilda Karlsson 

Supervisor: Kerstin Nilsson 

Title: The obligation to give notice – How are today four accountants approach to the 

obligation to give notice, and how they approach the obligation to give notice in relation to 

the law of confidentiality? 

Background and problem: In Sweden, the first companies’ act was established in as early as 

the nineteenth-century. Since then, the law has become more and more detailed and precise 

over the years. The latest addition to the companies act was introduced in January 2006 and 

includes rules regarding the accountants’ obligation to report suspected crimes to the 

prosecutor. The law itself came into force in 1999. The accountants are also since long bound 

by the law of confidentiality, and these two laws combined might cause problems regarding 

the discovery of any type of criminal activities. The law clearly states that the obligation to 

give notice upper hands the law of confidentiality, meaning if the accountants suspects a 

crime they have to break their confidentiality. Despite this legal clarity there is still reason to 

believe that difficulties will occur when the accountant is confronted by situations involving 

suspicion of crime. Previous studies has shown that accountants were strongly opposed to the 

obligation to give notice when it was implemented, but how is the perception today, several 

years after the obligation to give notice was introduced? 

Purpose: There are three major purposes with this paper. To describe whether four 

accountants perceive that the obligation to give notice is causing dilemmas, how these 

accountants approach to the obligation to give notice has changed since it was introduced 

until today, and finally to explore if the accountants believes that the obligation to give notice 

is in conflict with the law of confidentiality.   

Method: This paper is constructed around a qualitative study and includes interviews with 

four different accountants. 

Result and conclusion: The accountants do not see the law of confidentiality as a major 

problem but knows how to deal with it. In the case of the obligation to give notice, opinion is 

divided as some are in favour of its introduction and the second is strongly negative. All the 

respondents experienced some confusion when a notification should be made. However the 

accountants don’t report until it has plenty of information and are absolutely certain that the 

crime was committed. The conclusion to be drawn from the result obtained is that the 

accountants feel they don’t have sufficient expertise to assess the crimes, and they must also 

consult with colleagues and lawyers how they should proceed with suspected crimes. Also 

fears of losing the trust of the company come into play. In the accountants views on the 

obligation to give notice today compared to when it was introduced, you cannot draw any 

direct conclusions. However, one of the accountants is very positive about the law and has 

been ever since it was introduced, and another is strongly opposed to the obligation to give 

notice both today and when it was introduced. 

Key words: The obligation to give notice, the law of confidentiality, accountant, financial 

crime 
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1 Inledning 

Detta kapitel inleds med en bakgrundbeskrivning över det ämne som valts, vilken sedan 

mynnar ut i en problemformulering. Vidare presenteras studiens forskningsfråga, syfte, 

avgränsning samt tidigare forskning inom ämnet. Kapitlet avslutas med en disposition över 

uppsatsens upplägg.     

1.1 Bakgrund  

Behovet av revision uppkom i och med att allt fler affärsföretag med ett större antal delägare 

bildades. Under 1600-talet tillkom de så kallade handelskompanierna, vilka var föregångare 

till dagens aktiebolag.  Den första aktiebolagslagen i Sverige tillkom 1848 men den innehöll 

inte några speciella antaganden om revision eller hur den skulle genomföras. Detta 

preciserades framförallt i 1944 års aktiebolagslag där det framkom en mer detaljerad 

beskrivning av revisorns granskningsområden samt vad revisionsberättelsen skulle innehålla. 

När 1975 års aktiebolagslag kom gjordes även hänvisning till god revisionssed och den 

innehöll även vissa hänvisningar till praxis. Det var framförallt efter 1930-talets ekonomiska 

kriser och efter införandet av 1944 års aktiebolagslag som revisionen fick en allt starkare 

ställning i Sverige och en mer lagstadgad revision började växa fram (Lundvall och 

Danielsson 1984). År 1985 infördes regler för revisorer i kampen mot den ekonomiska 

brottsligheten eftersom det på hela 1970-talet och början på 1980-talet diskuterades i olika 

riksdagssammanhang om revisorns roll och funktion (Moberg et al. 1992 s. 66-68).  

Det är revisorns skyldighet att agera vid misstanke om brott inom en verksamhet. Då 

revisorns uppgifter är att granska ett bolags räkenskaper och förvaltning är det i första hand 

misstankar gällande ekonomiska brott som till exempel bokföringsbrott och skattebrott, som 

revisorn ska anmäla, det vill säga brott som kan skada bolaget i fråga samt dess intressenter 

(FAR 2006a). Ekobrott är ett sätt för företagen att öka inkomster och minska kostnader. Ofta 

är det konkursförvaltaren eller skatterevisorerna som upptäcker de flesta brott. Sedan första 

januari 1999 är företagens revisor skyldiga enligt lag att göra en anmälan när misstanke om 

brott föreligger. Gränsen för när revisorns anmälningsskyldighet träder in är låg men i 

ekobrottsmyndighetens rapport från 2004 framgår att fyra av fem revisorer vill vara säkra till 

minst 75 procent på att ett brott har begåtts innan de anmäler. Anledningarna till att 

revisorerna inte anmäler förens dem är säkra på sin sak är med stor sannolikhet att obefogad 

anmälan kan leda till skadestånd och dessutom försämrade förhållanden till sina klienter 
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vilket i slutändan resulterar i färre uppdrag. Ett annat skäl är att det är svårt att veta exakt vart 

gränsen går och att det tar tid att upprätta en anmälan (Larsson 2004b). 

Den som är revisor i ett svenskt aktiebolag har sedan länge tystnadsplikt. Detta innebär att 

revisorn inte får lämna upplysningar till någon utomstående om bolagets angelägenheter som 

han eller hon fått kännedom om genom sitt uppdrag och som bolaget kan ta skada av. Om 

revisorn misstänker att det förekommer oegentligheter i bolaget ska detta anmälas till VD och 

styrelse och eventuellt görs anmärkningar om detta i revisionsberättelsen. Tidigare fanns 

ingen möjlighet att anmäla misstänkta brott till åklagare eller polis om inte en 

förundersökning inletts av åklagare och denne behövde upplysningar från revisorn. Endast om 

sådant var fallet fick revisorn lämna ut uppgifter om bolaget. I och med bekämpningen av den 

ekonomiska brottsligheten föreslog regeringen 1998 att det i 1975 års aktiebolagslag skulle 

införas regler om att revisorn ska ha skyldighet att anmäla misstänkta brott till åklagare. Dessa 

nya regler trädde i kraft år 1999. De nya reglerna fördes senare vidare, utan betydande 

ändringar, till den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft januari 2006 (FAR 2006b). 

Revisorns huvudsakliga uppgift är att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om olika bolags 

redovisning och förvaltning. Resultatet skall sedan redovisas i en revisionsberättelse. 

Revisorns granskning av bolaget utförs enligt lag och i enlighet med god revisionssed. Då 

revisorn har tillgång till hemligt material i bolagen är tystnadsplikten av otroligt stor vikt och 

även förtroendet för revisorn är väldigt viktigt (FAR 2006b). Det kan dock uppstå problem i 

samband med att en revision utförs. Om revisorn upptäcker att allt inte står rätt till i bolaget 

och om det är fråga om ekonomisk brottslighet får revisorn bryta mot tystnadsplikten och han 

eller hon blir då istället anmälningsskyldig gentemot styrelse eller VD. Detta innebär att 

revisorn är skyldig att underrätta VD och styrelse om han eller hon misstänker att det 

försiggår någon form av ekonomisk brottslighet i verksamheten (FAR 2006a). Om ingen 

åtgärd vidtas och om brottet anses allvarligt skall det misstänkta brottet även anmälas till polis 

eller åklagare enligt Aktiebolagslagen (SFS 2011:204). 

Revisorn får alltså inte lämna ut viktiga uppgifter som kan skada bolaget i fråga. Det kan dock 

uppstå problem om revisorn upptäcker att det förekommer någon typ av brottslighet inom 

verksamheten. Eftersom tystnadsplikt samt anmälningsplikt är lagregler skulle det vara av 

intresse att studera hur revisorer handlar vid fråga om brottsmisstanke och hur de ställer sig 

till lagen om anmälningsplikt samtidigt som de måste ha tystnadsplikten i beaktelse.  
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Denna uppsats ska därför försöka beskriva hur revisorer förhåller sig till anmälningsplikten då 

den kan tänkas hamna i konflikt med tystnadsplikten och skapa ett dilemma för revisorn.  

1.2 Problemformulering 

Som framgått är revisorn numera anmälningsskyldig vid misstanke om brott. Något år efter 

att denna lag infördes menade Holmquist (2000) i en artikel i tidningen Balans att många 

revisorer är starkt negativa till anmälningsplikten. Lagen säger klart och tydligt att 

anmälningsplikten står över tystnadsplikten, det vill säga att vid misstanke om brott ska 

revisorn bryta sin tystnadsplikt så tillvida att åtgärder ska åtagas gentemot det brott som 

misstänks. Trots lagens tydlighet går det att misstänka att det uppstår en rad olika svårigheter 

för revisorn då han eller hon ställs inför situationer där det finns misstanke om brott. Speciellt 

där fallen inte är solklara. Funderingar som diskuterades när syftet med uppsatsen 

konstruerades var många. Till exempel undrades om revisorerna följde lagen till punkt och 

pricka. Att få svar på en sådan fråga kändes näst intill omöjligt då ingen kommer vilja erkänna 

att de bryter mot lagen. Tidigare forskning har visat på att revisorer på ett eller annat sätt, 

anser att det finns problem med att utföra arbete åt företag och samtidigt ha skyldighet att 

granska om dessa begår brott. Tystnadsplikten innebär att bolag som anlitar en revisor har och 

ska kunna ha ett stort förtroende för att angelägenheter som sker inom bolaget och som 

revisorn får stor insyn i inte sprids vidare. Detta förtroende sätts på spel när en kedja av 

händelser rullas igång på grund av misstanke vid brott. Det har nu gått några år sedan 

Holmquist (2000) skrev artikeln i tidningen Balans men frågan är om denna negativa 

inställning fortfarande finns kvar hos landets revisorer? Med tidigare forskning i åtanke kan 

misstänkas att så är fallet. Troligen beror denna negativa inställning på många faktorer. Denna 

uppsats ska alltså försöka beskriva hur fyra revisorer ställer sig till lagen om anmälningsplikt 

samt om den orsakar problem i förhållande till tystnadsplikten. Utifrån dessa funderingar har 

följande forskningsfråga utformats som en hjälp att uppfylla uppsatsen syfte. 

1.3 Forskningsfråga  

Hur ser fyra revisorer på anmälningsplikten idag och hur ställer de sig till anmälningsplikten i 

förhållande till tystnadsplikten? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva huruvida fyra revisorer upplever att 

anmälningsplikten orsakar dilemman. Uppsatsen syftar även till att beskriva hur dessa 
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revisorer ser på anmälningsplikten idag jämfört med då den infördes. Vidare är syftet att 

beskriva om revisorerna anser att anmälningsplikten står i konflikt i förhållande till 

tystnadsplikten. 

1.5 Avgränsning 

Anmälningsplikt och tystnadsplikt skulle kunna beröras i många olika synvinklar och 

beskrivas i ett flertal olika aspekter, då det är ett brett ämne. I denna uppsats har valts att 

endast fokusera på hur fyra revisorer ser på anmälningsplikt samt tystnadsplikt. Största fokus 

kommer dock att ligga på anmälningsplikten då arbetet syftar till att beskriva huruvida dessa 

revisorer anser att den orsakar dilemman eller om revisorerna upplever att anmälningsplikten 

står i konflikt i förhållande till tystnadsplikten. I uppsatsen kommer fyra intervjuer att 

genomföras med fyra godkända eller auktoriserade revisorer för att få just deras syn på 

problematiken. Den geografiska avgränsning som gjorts är att endast revisorer i Östergötland 

och Närke har valts då tanken först var att göra intervjuer med fysiskt möte och dessa platser 

låg närmast till hands.  

1.6 Begrepp  

I denna uppsats kommer olika organisationer, myndigheter och yrkesgrupper att omnämnas, 

nedan följer en beskrivning av dessa.  

Ekobrottsmyndigheten – Ekobrottsmyndigheten är en åklagarmyndighet där åklagare, poliser, 

revisorer och andra experter arbetar tillsammans i ett utredningsteam (Ekobrottsmyndigheten 

2011).  

Revisorsnämnden – Revisorsnämnden är en statlig myndighet för revisorsfrågor vars 

huvuduppgifter är att se till att näringslivet har tillgång till kvalificerade revisorer samt att 

nämnden skall ha tillsyn över dessa kvalificerade revisorer (Revisorsnämnden).  

Åklagare – Tillsammans med polisen utreder åklagaren brott. Åklagaren har tre 

huvuduppgifter, att utreda brott, att fatta beslut om åtal ska väckas eller inte samt att framträda 

i domstolen (Åklagarmyndigheten). 

Jurist – En jurist besitter kunskap inom bland annat civilrätt, internationell rätt, finansrätt och 

straff- och processrätt. Det finns speciella utbildningar som leder till juristexamen vilka är på 

270 högskolepoäng (Saco). 
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FAR – Föreningen auktoriserade revisorer är branschorganisationen för revisorer och 

rådgivare. FAR arbetar för att utveckla revisions- och rådgivningsbranschen, detta görs bland 

annat genom rekommendationer, utbildning och remissverksamhet (FAR).  

1.7 Tidigare forskning  

När detta arbete skulle påbörjas studerades tidigare forskning inom ämnet och det 

konstaterades att en hel del studier har genomförts. Bland annat en kandidatuppsats från 2004 

som visar att lagen om anmälningsplikt ej följs fullt ut men att revisorerna som intervjuats är 

medvetna om att de borde anmäla mer än vad de gör. Orsaken till att revisorerna inte väljer att 

anmäla i så stor utsträckning som de borde tros bero på att tystnadsplikten har funnits så pass 

länge och att den anses gå i första hand då den sedan länge är inlärd hos revisorerna. 

Författarna har även kommit fram till att revisorerna tror att problemen med att inte anmäla 

misstänkta brott kommer att minska med tiden då det kommer att bli vanligare att anmäla. 

Revisorerna väntar även på praxis inom området som de tror kommer leda dem på rätt spår 

(Larsson och Wirén 2004). Ytterligare en kandidatuppsats från 2007 visar på att revisorer 

prioriterar och värderar tystnadsplikten högst framför anmälningsplikten, studien visade även 

att revisorer tycker att det är svårt att veta hur de skall gå tillväga när de skall anmäla ett 

misstänkt brott och vart gränsen mellan tystnadsplikt och anmälningsplikt går (Abeditary, 

Nilsson och Rahavard 2007). 

Exempel på annan forskning inom ämnet är en rapport från 2004 från Brottsförebyggande 

rådet som handlar om revisorers anmälningsskyldighet. I rapporten framkom att nästan 

hälften av de 700 respondenter som deltog i undersökningen var starkt negativa till 

anmälningsplikten när den infördes. År 2003 var en tredjedel av respondenterna starkt 

negativa, vilket visar på att kritiken har mildrats med tiden. Rapporten visar även att 

revisorerna är kritiska då de anser att tystnadsplikten ger dem en slags myndighetsroll som 

ligger utanför deras kompetensområde (Larsson 2004b). 

1.8 Disposition 
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1. Inledning – Inledningen börjar med en bakgrundsbeskrivning över det ämne som valts 

vilken sedan mynnar ut i en problemformulering. Vidare presenteras studiens forskningsfråga, 

syfte, avgränsning samt tidigare forskning inom ämnet. Kapitlet avslutas med en disposition 

över uppsatsens upplägg.     

2. Teoretisk referensram – I detta kapitel presenteras de teorier som senare ligger till grund för 

analysen.  

3. Metod – Kapitlet inleds med en kort beskrivning över det ämne som valts, vidare 

presenteras studiens vetenskapliga ansats samt tillvägagångssättet för insamling av teori och 

empiri. I kapitlet presenteras även det urval som valts samt att en beskrivning över hur 

intervjufrågorna har utformats ges. Kapitlet avslutas med att kritik över de val som gjorts när 

det gäller metoder och källor framställs.    

4. Empiri – I detta kapitel presenteras resultatet från de intervjuer som gjorts. Kapitlet 

innehåller även en sammanställning över samtliga intervjuer som genomförts.  

5. Analys – I detta kapitel analyseras det insamlade intervjumaterialet, detta görs genom att 

teorin från den teoretiska referensramen samt empirin knyts samman.  

6. Slutsats – I det sista kapitel presenteras de slutsatser som framkommit genom denna studie 

samt att forskningsfrågan besvaras. Kapitlet tar även upp egna tankar och funderingar.  
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras de teorier som senare ligger till grund för analysen.  

2.1 Revision  

Revision är en oberoende granskning och uttalande om information om vissa förhållanden. En 

revision utförs genom att revisorn utför vissa granskningsåtgärder enligt god revisionssed. 

Revisorn granskar dels årsredovisningen och bokföringen, denna granskning kallas för 

redovisningsrevision. Revisorn granskar även företagsledningen och dennes förvaltning och 

denna granskning kallas för förvaltningsrevision (Holmström 2007 s. 379). Genom denna 

granskning erhålls en viss garanti för riktighet i de uppgifter årsredovisningen innehåller. I 

den löpande bokföringen görs stickprov medan inventering och värdering av stora viktiga 

poster såsom varulager och kundfordringar kontrolleras noga (Thomasson et al. 2006 s. 347). 

Sedan ska revisorn upprätta en revisionsberättelse. Revisionsberättelsen ska innehålla ett 

uttalande om årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. Om 

årsredovisningen inte innehåller upplysningar som företaget enligt årsredovisningslagen (SFS 

2010:1515) är skyldiga att lämna, ska revisorn göra en anmärkning om detta och har i och 

med det skrivit en oren revisionsberättelse vilket är en signal till myndigheter att allt 

eventuellt inte står rätt till i företaget. I revisionsberättelsen måste revisorn granska och 

anmärka på om företaget inte har fullgjort sin skyldighet när det gäller att göra skatteavdrag, 

anmäla sig för registrering som arbetsgivare eller lämnat moms eller skattedeklaration. Om 

revisionsberättelsen innehåller någon av dessa anmärkningar är revisorn skyldig att upplysa 

Skatteverket om detta genom att sända en kopia av berättelsen dit (Holmström 2007 s. 379).  

I det stora hela är syftet med revisionen att revisorn skall lämna en revisionsberättelse där han 

eller hon uttalar sig om bokföringen och årsredovisningen samt om VD och styrelsens 

förvaltning. Revisionen skall även öka trovärdigheten i årsredovisningen och annan 

ekonomisk information om företaget samt att den skall öka förtroendet till att styrelsen och 

VD fullgjort sitt uppdrag. (FAR 2006b) Revisionen utgör även en kontroll av att den 

ekonomiska informationen ger en rättvisande bild av företagets lönsamhet och kapitalvärde 

för ägarna och andra intressenter (SFS 2010:1515). 

För att revisorn ska kunna utföra sin uppgift måste alla ha förtroende för honom eller henne. 

Det förtroendet förutsätter opartiskhet, självständighet och tystnadsplikt, vilka är grundkraven 

för att omvärlden skall kunna lita på revisorn. Dessa krav regleras i aktiebolagslagen, 
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revisorslagen, revisorsförordningen samt i särskilda föreskrifter från Revisorsnämnden (FAR 

2006b). Opartiskhet innebär att revisorn inte får ingå i ledningen för det granskade bolaget 

eller dess dotterföretag. Revisorn får inte vara anställd där eller på annat sätt inta en 

beroendeställning till bolaget, revisorn får inte heller vara gift eller släkt med någon i bolagets 

ledning. Revisorn får enligt aktiebolagslagen (SFS 2011:204) inte heller ”biträda vid bolagets 

bokföring eller medelförvaltning eller bolagets kontroll däröver”. Revisorn skall även ha 

insikt i och erfarenhet av redovisning och de ekonomiska förhållanden som krävs för att 

fullgöra revisionsuppdraget. Revisorn har rätt att granska så mycket som han eller hon anser 

nödvändigt. När granskningen är klar lämnar revisorn sin revisionsberättelse till bolagets 

styrelse senast tre veckor innan årsstämman äger rum. Revisorn måste även underteckna 

revisionsberättelsen samt göra en hänvisning till den på årsredovisningen (SFS 2011:204). 

2.1.1 God sed  

När det talas om god sed i revisionssammanhang brukar det talas om god revisionssed samt 

god revisorsed. God revisionssed är helt enkelt på vilket sätt en revision ska genomföras 

utifrån kunskap, erfarenheter och professionellt omdöme. God sed utvecklas både 

internationellt, inom FAR, Revisorsnämnden samt genom domstolarnas praxis. God 

revisorsed är revisorers yrkesetiska regler. En viktig etisk regel för revisorer är att granska ett 

företag i enlighet med god revisionssed (FAR 2006b).  

2.1.2 Revisionsplikt  

För att förstå revisionsarbetet och dess förhållande till sina klienter spelar revisionen samt 

revisorn en avgörande roll. Revisorn väljs av aktieägarna på bolagsstämman, det händer också 

att en revisionsbyrå väljs ut och att en revisor utses genom denna. Innan november 2010 var 

alla aktiebolag skyldiga att ha en revisor som antingen var auktoriserad eller godkänd (SFS 

2011:204). Den 1 november 2010 försvann revisionsplikten och därmed kravet att anlita en 

revisor för små aktiebolag. Gränsdragningen för vilka bolag som fortfarande har samma krav 

är följande: 

 Högst tre anställda 

 Högst 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 

 Högst 3 miljoner kronor i nettoomsättning 
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Bolaget får max uppfylla en av dessa punkter för att kunna välja bort revisor. För aktiebolag 

som registrerades innan nya reglerna kom krävs att en anmälan till bolagsverket sker för att 

befrias från plikten. Medan nyregistrerade företag efter lagändringen inte har det kravet. För 

att det fortfarande ska finnas kontroll på de mindre företagen när det gäller brottslighet har 

skattemyndigheterna fått rätt att kunna begära in bokföringsunderlag under löpande 

verksamhetsår, utan att göra revision. Företagen kommer även i självdeklarationen att få 

frågor om de har anlitat hjälp med bokslut eller årsredovisning eller om årsredovisningen som 

ligger till grund för deklarationen har varit föremål för revision (Fritsch 2010). 

2.2 Revisor 

Vare sig personen i fråga arbetar som lekmannarevisor i mindre förening eller som högt 

kvalificerad yrkesrevisor har denna rätt att kalla sig för revisor. Godkänd eller auktoriserad 

revisor däremot är skyddade titlar och det är därmed straffbart att felaktigt benämna sig något 

av detta. Revisorsnämnden beviljar godkännande och auktorisation fem år i taget (Carlson och 

Gustafsson 2010).  

För att kvalitetssäkra revisorrollen finns Revisorsnämnden som ser till att de företag som har 

revisionsplikt har tillgång till revisorer som kan revidera. Revideringen utförs av godkända 

eller auktoriserade revisorer eller av registrerade revisionsbolag (Revisorsnämnden).  

2.2.1 Godkänd revisor  

För att bli godkänd revisor ska personen i fråga inneha både teoretisk utbildning och praktiskt. 

Den teoretiska utbildningen ska omfatta minst 180 högskolepoäng. Vilket innebär 3 års 

heltidsstudier på högskola eller universitetsnivå. Dessa poäng ska vara fördelade fördelat på, 

företagsekonomi 90 poäng, juridik 45 och övriga obligatoriska ämnen 30 poäng. Den övriga 

obligatoriska delen innehåller bland annat matte, nationalekonomi och statistik. Juridiken 

innebär beskattningsrätt och handelsrätt. I examen ska en uppsats ingå i valfritt ämne på nivå 

över 60 poäng (RNFS 2010:1). 

Om och när dessa krav uppfylls har personen rätt att avlägga revisorsexamen. 

Revisorsexamen säkerställer att revisorn har tillräckliga teoretiska kunskaper för att utföra 

lagstadgad revision och förmåga att i praktiken tillämpa sådana kunskaper i revisionsarbetet. 

Vid godkänt prov är således revisorn godkänd revisor (Revisorsnämnden). 
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2.2.2 Auktoriserad revisor  

Att bli auktoriserad revisor ställer högre krav. För att få avlägga prov till högre 

revisorsexamen måste den praktiska och teoretiska utbildningen till godkänd revisor först och 

främst vara genomförd, samt att provet för revisorsexamen avlagts med godkänt resultat. I den 

teoretiska delen tillkommer sedan 60 högskolepoäng inom valfritt ämnesområde. Med andra 

ord ska den teoretiska utbildningen omfatta minst 240 poäng (RNFS 2010:1). 

För att bli auktoriserad revisor behövs, utöver den praktiska utbildning som krävs för godkänd 

revisor, ytterligare två års utbildning. Även dessa två år går efter ett utbildningsprogram.  

Utbildningen ska innehålla minst 1000 timmar revision inom olika branscher och mer än 

hälften av dessa timmar ska omfatta kvalificerad revision av företag som är svåra att revidera 

på grund av sin storlek eller liknande (RNFS 2010:1). 

2.2.3 Revisorns ansvar 

Enligt Moberg (2006 s.145) kan termen ansvar definieras som ”Att någon skall stå för 

följderna av en handling eller underlåtenhet enligt rättsliga normer”  

En revisors uppgifter är att granska bolagets årsredovisning, bokföring samt VD och 

styrelsens förvaltning. Denna granskning skall göras i enlighet med god revisionssed. Om inte 

bolagsstämmans anvisningar strider mot lag, bolagsordningen eller god revisionssed skall 

revisorn enligt aktiebolagslagen (SFS 2011:204) följa dessa anvisningar. I samband med att 

en revision utförs skall revisorn framställa eventuella anmärkningar till styrelse och VD samt 

göra påpekanden i revisionsberättelsen, enligt god revisionssed. Revisorn skall dessutom om 

väsentliga brister eller andra omständigheter upptäckts rapportera dessa till revisionsutskottet 

(SFS 2011:204).  

Under ett antal år har revisorers ansvar debatterats alltmer både nationellt och internationellt, 

även skadeståndsanspråken gentemot revisorer har den senaste tiden ökat. Detta kan enligt 

Moberg ha flera orsaker. Revisorer måste för det fösta ha en obligatorisk ansvarsförsäkring, 

denna ansvarsförsäkring är ej ett krav för ett bolags styrelseledamöter även om det blivit 

vanligare de senaste åren. Till skillnad från styrelseledamöterna kan revisorers ansvar 

betraktas som ett professionsansvar då revisorn måste följa god revisionssed och god 

revisorsed. Någon sådan sed finns inte för styrelseledamöterna att följa. Detta innebär att det 

är lättare att påvisa om en revisor varit oaktsam vid sin revision om han eller hon till exempel 

inte följt god revisionssed eller god revisorsed (Moberg 2006 s. 145). Elgemyr (1991) skriver 
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i sin artikel att Moberg anser att även börsbolagens styrelser bör ha en obligatorisk 

ansvarsförsäkring samt att styrelsen bör få en god styrelsesed att följa, då både revisor och 

styrelse har ett skadeståndsansvar enligt aktiebolagslagen, dock är det endast revisorn som 

måste ha en obligatorisk ansvarsförsäkring samt att revisorn måste följa god revisionssed. 

Detta kan enligt Moberg utvecklas genom att en privaträttslig nämnd eller liknande ger ut 

rekommendationer som talar om hur styrelsens ledamöter skall utföra sitt arbete (Elgemyr 

1991). 

2.2.3.1 Revisorns ansvar vid misstanke om brott 

Då revisorns uppgift är att granska ett bolags räkenskaper och ekonomiska förvaltning är 

revisorns skyldighet att anmäla misstänkta brott. Revisorn måste även underrätta styrelse och 

verkställande direktören samt göra anmärkning i revisionsberättelsen. Misstankarna bör i 

första hand avse ekonomisk brottslighet som kan skada bolaget i fråga samt dess intressenter. 

Med ekonomiska brott menas bedrägeri och svindleri, penninghäleri, förskingring och annan 

trolöshet, brott mot borgenärer, bestickning och mutbrott samt skattebrott (FAR 2006a). 

Om revisorn misstänker att en styrelseledamot eller VD har gjort sig skyldig till någon form 

av ekonomisk brottslighet ska han eller hon meddela detta till styrelsen. Fyra veckor efter det 

skall han eller hon avgå som bolagets revisor och anmäla det till Bolagsverket. En anmälan 

till åklagare ska även upprättas där revisorn berättar om på vad han eller hon grundar sin 

misstanke. Om den ekonomiska skadan gällande det misstänkta brottet ersatts eller om skadan 

var av obetydlig karaktär eller om det redan anmälts till polis eller åklagare behöver revisorn 

inte avgå från sin post och en anmälan behöver inte heller upprättas (FAR 2006a).  

2.2.3.2 Revisorns skadeståndsansvar 

Enligt aktiebolagslagen bygger revisorns skadeståndsansvar på den så kallade culparegeln. I 

den svenska skadeståndsrätten kan culparegeln ses som en allmän skadeståndsrättslig princip. 

Vilket innebär att om revisorn uppsåtligen eller på grund av oaktsamhet på något sätt skadar 

bolaget i fråga är revisorn skyldig att ersätta detta. Culparegeln kan delas upp i en objektiv 

sida och en subjektiv sida. Den objektiva sidan handlar om att handlingen eller 

underlåtenheten i objektiv mening har frambringat skadan. Culparegelns subjektiva sida berör 

förhållanden som rör skadevållaren själv (Moberg 2006 s. 146-148). Aktiebolagslagen tar upp 

andra regler om revisorers skadeståndsansvar bland annat ansvar för medhjälpare, jämkning, 

väckande av skadeståndstalan och preskription. När aktiebolagslagens regler inte räcker till i 
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ett skadeståndsfall krävs andra skadeståndsrättsliga principer och praxis (Moberg 2006 s. 

147). 

För att ett bolag ska kunna få skadestånd från revisorn måste fyra villkor, vara uppfyllda. 

Dessa villkor är Culpa, Utförande av uppdrag, Adekvat kausalitet och Skada. Culpa innebär 

att revisorn handlat oaktsamt eller uppsåtligen orsakat skada i bolaget och måste därför ersätta 

detta genom att betala skadestånd till bolaget. För att revisorn ska kunna dömas till skadestånd 

krävs också att han eller hon handlat eller låtit bli att handla i egenskap av bolagets revisor. 

Revisorn måste alltså betala skadestånd om han eller hon orsakat bolaget skada vid utförande 

av ett uppdrag. I aktiebolagslagen har revisorn dock inget ansvar för vad han eller hon gör 

som privatperson i förhållande till bolaget (Moberg 2006 s. 148). Adekvat kausalitet innebär 

att det finns ett orsakssamband mellan den inträffade skadan och handlingen eller 

underlåtenheten som utgör oaktsamhet. Detta krävs för att revisorn skall kunna dömas till 

skadestånd. Till exempel om revisorn har misskött sina plikter enligt aktiebolagslagen, 

årsredovisningslagen, bolagsordningen eller anvisningar av bolagsstämman och det genom 

detta uppkommer skador. För att revisorn skall bli skadeståndsskyldig räcker det inte bara 

med att han eller hon handlat oaktsamt. För att revisorn skall bli det krävs att han eller hon 

orsakar en konstaterad ekonomisk skada.  Till exempel värdeminskning på bolagets egendom 

eller intäkter som bolaget går miste om (Moberg 2006 s. 155-156). 

2.3 Revisorns anmälningsplikt 

En revisors arbetsuppgifter är bland annat att granska företagets räkenskaper, efter det ska 

dessa godkännas eller underkännas. Detta slutliga fastställande utför revisorn i en så kallad 

revisionsberättelse, som sedan bifogas i årsredovisningen. Regleringen kring vad som ska 

finnas i revisionsberättelsen finns i aktiebolagslagen. Som redan nämnts finns sedan 1999 i 

Sverige en obligatorisk, lagstadgad anmälningsplikt för revisorer (Larsson 2004a). 

Anmälningsplikten är överordnad tystnadsplikten och regleringen går att finna i 

aktiebolagslagen kapitel 9. 

Revisorn har även som uppgift att uppmärksamma om något brottsligt sker i företaget. Om det 

finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts ska revisorn först ta hänsyn till vem som utfört 

det. Är det inte styrelse eller VD som är ansvariga för brottet är revisorn skyldig att rapportera 

saken till dessa. Om det däremot är VD eller styrelse själva som är skyldiga till det misstänkta 

brottet måste revisorn ta ställning till om han eller hon tror att styrelsen kommer reda ut detta 
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själva, för då är det bara dit revisorn behöver rapportera. Är det däremot inte troligt att 

styrelsen kommer åtgärda detta ska en anmälan till polismyndighet eller åklagare lämnas in 

och styrelse och VD behöver inte underrättas innan. Om en anmälan görs ska revisorn avgå 

från sin post och då revisionsuppdraget upphör i förtid ska revisorn informera Bolagsverket 

om saken samt anmäla det för registrering i Aktiebolagsregistret (FAR 2006a). 

En revisor har vissa skyldigheter, inte bara gentemot bolaget, utan även i det allmännas 

intresse. Revisorn skall i vissa fall sända en kopia av revisionsberättelsen till 

skattemyndigheten, om revisionsberättelsen innehåller anmärkningar enligt aktiebolagslagens 

9 kapitel, paragraf 33, uttalanden om att årsredovisningen inte har upprättas i 

överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning. Enligt paragraf 42-47  i kapitel 9 

framgår att revisorn också har skyldighet att agera om han eller hon misstänker att en 

styrelseledamot eller VD i bolagets verksamhet gjort sig skyldig till allvarliga 

förmögenhetsbrott eller skattebrott, eventuellt måste revisorn avgå och anmäla det misstänka 

brottet till åklagare (SFS 2011:204). 

Brotten som revisorn är skyldig att uppmärksamma och anmäla till VD och styrelse eller 

myndighet är många. I Brottsbalken mellan kapitel 9 och 17 tas följande brott upp bedrägeri, 

penninghäleri, svindleri, förskingring, olovligt förfogande, trolöshet mot huvudman, 

oredlighet mot borgenär, otillbörligt gynnande av borgenär, bokföringsbrott, bestickning och 

mutbrott (1962:700). I Skattebrottslagen tas följande brott upp skattebrott, vårdslös 

skatteuppgift och försvårande av skattekontroll (SFS 2005:457). 

Om en revisor inte respekterar reglerna om anmälningsskyldighet och underlåter att anmäla 

oegentligheter inom ett bolag eller om han eller hon uppsåtligen orsakar skada i ett bolag kan 

Revisorsnämnden besluta att revisorns auktorisation eller godkännande upphävs. Revisorn 

kan även få en varning eller erinran. Om omständigheterna är väldigt försvårande får 

revisorns auktorisation eller godkännande upphävas (FAR 2006a).  

I en rapport från brottsförebyggande rådet skriver Larsson (2004b) att anmälningsplikten var 

starkt kritiserad av bland annat politiska representanter, experter i aktiebolagsutredningen och 

FAR när den infördes. De menade att förslaget kom för hastigt och att konsekvenserna av 

anmälningsplikten inte hade analyserats tillräckligt. Kritiken låg även i att de tyckte att 

revisorerna kunde rapportera misstanke om brott till ett mellanliggande organ istället för att de 

skulle göra den straffrättsliga bedömningen själva. Förslaget om att anmälningsplikten skulle 
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komma att införas ifrågasattes bland annat för att anmälningsskyldigheten skulle innebära att 

revisorn eventuellt skulle bli tvungen att bryta mot tystnadsplikten och därmed mot rollen som 

oberoende part. Revisorn skulle därmed få en slags myndighetsroll. Anmälningsplikten 

kritiserades även då den ansågs ligga utanför revisorernas naturliga kompetensområde då de 

skulle bli tvingade att göra straffrättsliga bedömningar om brott misstänktes, samtidigt som 

revisorerna har ett skadeståndsansvar (Larsson 2004b). I rapporten från brottsförebyggande 

rådet där en studie angående anmälningsplikten gjorts skriver Larsson (2004b) att hälften av 

alla 700 revisorer som intervjuats var starkt negativa till anmälningsplikten när den infördes 

och år 2003 var en tredjedel av dessa starkt negativa. Kritiken i intervjustudien är ungefär 

densamma som kritiken som gavs när lagförslaget kom. Till exempel att anmälningsplikten 

inkräktar på tystnadsplikten, vilket kan leda till att klienterna underlåter att informera 

revisorn, vilket i sin tur kan försämra relationen mellan klient och revisor. Revisorerna i 

studien ansåg även att anmälningsplikten låg utanför revisorns egentliga kompetensområde.   
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2.3.1 Åtgärder vid misstanke om brott  

 

Figur 1. Tillvägagångssätt vid brottsmisstanke. Källa: (FAR 2006a) 

 

Om revisorn misstänker att ett brott har begåtts i ett bolag ska han eller hon, som ett första 

steg ta kontakt med styrelsen. Detta för att göra styrelsen uppmärksam på förhållandet, lösa 

oklarheter och för att de skadliga effekter som uppstått genom den brottsliga skadan så fort 

som möjligt avhjälps. Underrättelsen till styrelsen behöver inte ske på något särskilt sätt men 

lämpligast är om den lämnas skriftligt och det räcker att den lämnas till en person i styrelsen. 

Någon särskild underrättelse till den misstänkte behöver inte lämnas. I vissa fall behöver inte 

revisorn i första hand underrätta styrelsen, till exempel om revisorn tror att styrelsen inte 

kommer att lyssna på honom eller henne eller om ett dröjsmål skulle leda till att bolagets 

intressenter skadas eller om bevisning skulle kunna undanröjas. Revisorn får då avstå från att 

underrätta styrelsen och istället avgå från sitt uppdrag och göra en anmälan direkt till 
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åklagaren (FAR 2006a). Som redan nämnts måste revisorn då han eller hon väljer att göra en 

anmälan, senast fyra veckor efter att ha underrättat styrelsen avgå som revisor. Revisorn 

måste även anmäla detta till Bolagsverket samt anmäla det misstänka brottet till åklagare. Om 

den ekonomiska skadan och de skadliga effekter som uppstått redan åtgärdats eller om 

anmälan avseende ett ekonomiskt brott görs av bolaget i fråga självt behöver revisorn inte 

avgå från sitt uppdrag, dock måste revisorn inom fyra veckor få veta hur skadan har avhjälpts 

samt hur anmälan gått till och revisorn måste även kunna kontrollera detta (FAR 2006a). 

2.3.2 Grad av misstanke 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Egen bearbetning av misstanketrappan.  Källa: (Ljung och Stetler 2000) 

 

Gränsen för när en revisor skall upprätta en anmälan gällande brottsmisstanke beror på graden 

av misstanke. Det första trappsteget i figur 2, kan antas, är den lägsta graden av misstanke, 

vilket innebär att det finns stor osäkerhet kring om ett brott verkligen har begåtts. Vid det sista 

trappsteget, ställt utom allt rimligt tvivel, är denna osäkerhet helt eliminerad. Trappsteget, kan 

misstänkas, avser en mycket låg misstankenivå, dock skall revisorn redan vid denna grad av 

misstanke göra anmälan till åklagare. Detta för att revisorn inte skall behöva göra för svåra 

juridiska avvägningar som han eller hon ofta saknar kompetens för (Ljung och Stetler 2000). 

2.4 Revisorns tystnadsplikt 

En revisor har tystnadsplikt, det innebär att sådant som revisorn får reda på i sin roll som ett 

bolags revisor får inte föras vidare, enligt aktiebolagslagen. Det enda som utomstående får ta 

del av är det som revisorn skriver i revisionsberättelsen. Tystnadsplikten är en förutsättning 

för effektivt revisionsarbete. Revisorn är beroende av att företaget frivilligt lämnar ut riktig 

information. Då behövs ett förtroendefullt samspel med företagets ledning och personal. 
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Tystnadsplikten gäller även gentemot enskilda aktieägaren, styrelseledamöter, långivare och 

anställda med flera (FAR 2006b).  

I vissa fall finns det undantag från tystnadsplikten, till exempel vid en årsstämma. Då har 

revisorn skyldighet att svara på frågor som ställs. Dock endast sådana frågor som på något sätt 

inte kan skada bolaget i fråga. Revisorn får självklart även bryta mot tystnadsplikten om det är 

fråga om brottsmisstanke i bolaget och han eller hon måste då anmäla detta till åklagare eller 

polis enligt lagen om anmälningsplikt. Misstänker revisorn att det förekommer oegentligheter 

i bolaget kan revisorn påpeka detta till VD och styrelsen samt göra anmärkning i 

revisionsberättelsen. Numera kan revisorn även göra en anmälan till polis och åklagare om det 

är fråga om ekonomisk brottslighet inom bolaget. Innan lagen om anmälningsplikt trädde i 

kraft var revisorn tvungen att hålla sig till tystnadsplikten och kunde alltså inte anmäla till 

åklagare om ekonomisk brottslighet förelåg. Endast om en förundersökning redan inletts av 

polis eller åklagare fick revisorn lämna ut uppgifter om bolaget. Tystnadsplikten kan sägas 

vara revisorns huvudregel då han eller hon inte får sprida viktig information om bolaget 

vidare. Samtidigt har revisorn en skyldighet att upplysa om företagets angelägenheter till 

bland annat bolagsstämman. I avvägningen mellan tystnadsplikten och upplysningsplikten 

kan revisorns integritet och självständighet sättas på svåra prov.(FAR 2006b). 

2.5 Ekonomisk brottslighet 

Jämfört med många andra brottstyper är den ekonomiska brottsligheten ofta inte påtaglig och 

därför svår att förstå konsekvenserna av. Det kan också vara svårt att förstå hur den inverkar 

på oss som enskilda individer. Ekonomisk brottslighet och då framförallt skattebrott, leder till 

större ekonomiska skador än mer traditionell brottslighet, till exempel förlorar samhället varje 

år 100 miljarder kronor till följd av oredovisade inkomster. Ekonomisk brottslighet, eller 

ekobrott som den också kallas, är ett kriminologiskt begrepp och ingen enskild brottstyp. En 

rad olika brott räknas hit, bland annat bokföringsbrott, olika typer av skattebrott, förskingring, 

insiderbrott, trolöshet mot huvudman och mutbrott. Ekonomisk brottslighet sker ofta inom 

ramen för olika typer av näringsverksamheter. År 2005 anmäldes knappt 3 000 brott mot 

skattelagen (inklusive grovt skattebrott), 3 000 bokföringsbrott och cirka 1 600 

förskingringsbrott. Dessa brott är så kallade spaningsbrott, vilket innebär att utvecklingen 

påverkas av i vilken utsträckning olika myndigheter ingriper och spanar mot dem. Till 

exempel upptäcks och anmäls fler skattebrott om Skatteverket genomför fler revisioner. När 
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en polisanmälan om ekonomisk brottslighet görs finns oftast redan en misstänkt person eller 

bolag vilket i sin tur betyder att mycket av den ekonomiska brottsligheten klaras upp 

(Brottsförebyggande rådet 2007).  

2.5.1 Statistik över ekonomisk brottslighet 

Nedan visas statistik i diagram angående ekonomisk brottslighet som har anmälts från åren 

1990-2010. Valet att visa från just 1990 har gjorts med åtanke att ungefär lika många år innan 

som efter lagen om anmälningsplikten infördes ska gå att utläsa. Som ekonomisk brottslighet 

räknas här brott mot skattebrottslagen, borgenärsbrott, förskingring, undandräkt, trolöshet mot 

huvudman, brott mot insiderlagen och aktiebolagslagen (Brottsförebyggande rådet 2011). Det 

bör observeras att sammanställningen av alla ekonomiska brott inte enbart gäller bolag och 

därmed heller inte är statistik över brott som anmälts av revisor. Inte heller siffrorna vid 

anmälda bokföringsbrott och aktiebolagsbrott är sagda att de är anmälda av revisorer.  

 

 

 

 

 

Diagram 1. Antal anmälda brott i hela landet tiden 1990-2010. 

Källa: http://statistik.bra.se/solwebb/action/index
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 Se bilaga 2 för begränsningar och förklaringar 

http://statistik.bra.se/solwebb/action/index
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2.6 Teorimodell  

I den teoretiska referensramen har teorier som berör revision samt delar av revisorers 

arbetsområde och ansvarsområde beskrivits. Största fokus ligger på anmälningsplikt och till 

viss del tystnadsplikt. Denna teori har utformats för att vidare kunna användas i analysen och 

uppfylla uppsatsens syfte. Modellen nedan visar hur teorin kommer att kopplas ihop med den 

insamlade empirin. Teorin och empirin knyts sedan samman i en analys där en beskrivning av 

fyra revisorers upplevelser av anmälningsplikten framgår samt om de anser att 

anmälningsplikten orsakar dilemman och om så är fallet om detta beror på tystnadsplikten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Egen utformad teorimodell. 
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3 Metod 

Detta kapitel inleds med en kort beskrivning över det ämne som valts, vidare presenteras 

studiens vetenskapliga ansats samt tillvägagångssättet för insamling av teori och empiri. I 

kapitlet presenteras även det urval som valts samt att en beskrivning över hur 

intervjufrågorna har utformats ges. Kapitlet avslutas med att kritik över de val som gjorts när 

det gäller metoder och källor framställs.    

3.1 Val av ämne 

Denna uppsats syftar till att beskriva fyra revisorers agerande då de hamnar i en situation där 

de måste göra en avvägning mellan tystnadsplikt och anmälningsplikt. Syftet är även att 

beskriva huruvida anmälningsplikt orsakar dilemman för revisorerna och om lagarna 

anmälningsplikt och tystnadsplikt står i konflikt till varandra. Att detta ämne har valts att 

skriva om beror på att författarna till denna uppsats har ett intresse för hur revisorer arbetar 

både när det gäller bokföring, årsbokslut och revision. Efter ett otal diskussioner fram och 

tillbaka kom det fram att även intresse i juridik fanns och tystnadsplikt och anmälningsplikt är 

två lagar som revisorer måste ha i beaktelse i sitt arbete, tillslut bestämdes att det var ett bra 

uppsatsämne att skriva om.  

3.2 Undersökningsmetod 

De två sätt som kan användas för att beskriva teoriuppbyggnad är antingen deduktiv eller 

induktiv teori eller en kombination av dessa som kallas abduktion. Deduktiv teori innebär att 

forskaren, utifrån vad han vet, härleder en eller flera hypoteser som sedan testas genom en 

empirisk granskning i syfte att kontrollera om teorin är sann. Det induktiva synsättet bygger 

på att teorin är resultatet av en forskningsinsats där forskaren drar generaliserbara slutsatser på 

grundval av observationer (Bryman och Bell 2005 s. 23-25). I denna uppsats har en deduktiv 

forskningsansats valts då utgångspunkten är att finna relevant teori samt tidigare studier inom 

ämnet för att sedan jämföra teorin genom en empirisk granskning samt beskriva om teorin 

stämmer överrens med de resultat som framkommit genom intervjuerna.  

3.3 Datainsamling 

Bryman och Bell menar att det finns två sätt att samla in datamaterial på, dessa är kvantitativ 

metod eller kvalitativ metod. Kvantitativ metod handlar om insamling av numerisk data som 

är lätta att kvantifiera samt att den ska gå att mäta. Denna typ av insamling sker vanligen med 

hjälp av enkätundersökningar eller strukturerade intervjuer (Bryman och Bell 2005 s. 85,89). 



21 

 

Kvalitativ metod innebär att det handlar om ord och att förstå en helhet. Handlar även om att 

gå in mer på djupet och inte på bredden samt att teorin testas utifrån det insamlade 

datamaterialet. Metoder som kan användas vid insamling av kvalitativa data är deltagande 

observationer eller kvalitativa intervjuer (Bryman och Bell 2005 s. 297-299). Kvalitativa 

intervjuer kan vara antingen ostrukturerade eller semi-strukturerade. Ostrukturerade intervjuer 

kan liknas vid ett vanligt samtal. Semi-strukturerade intervjuer innebär att forskaren har ett 

fastställt intervjuschema över specifika teman som skall beröras, respondenten kan dock välja 

att utforma svaren på sitt eget sätt. Frågorna behöver inte heller ställas i en viss ordning och 

intervjuaren kan även lägga till nya frågor om det skulle bli aktuellt (Bryman och Bell 2005 s. 

362-363).  

I denna uppsats har undersökningen genomförts med hjälp av mailintervjuer. Intervjuerna har 

skett med två revisorer på två mindre revisionsbyråer samt med två revisorer på två stora 

revisionsbyråer. Tanken var att intervjuerna skulle vara av semi-strukturerad karaktär men 

detta kan även liknas med en enkät med öppna frågor eftersom den skickades ut via mail och 

ingen möjlighet fanns att lägga till nya frågor. Valet att ha öppna frågor gjordes för att 

respondenterna skulle kunna svara så fritt som möjligt och inte behöva välja på i förväg 

fastställda svarsalternativ. Samtliga respondenter fick ta del av en likadan intervjuguide med 

samma frågor. En likadan intervjuguide användes för att det lättare skulle gå att analysera och 

jämföra resultaten. Intervjufrågorna som utformades i intervjuguiden tog upp de olika teman 

som berörs i uppsatsen och då främst frågor gällande anmälningsplikt och tystnadsplikt. 

För att få tag i respondenter till intervjuerna mailades ett stort antal revisionsbyråer runt om i 

Östergötland, både små och stora byråer kontaktades. Då responsen från revisorerna till en 

början var dålig, bestämdes att även revisorer i Närke skulle kontaktas. Att just Östergötland 

och Närke valdes beror på att dessa platser var närmast att besöka då intervjuerna till en 

början var tänkta att genomföras ansikte mot ansikte. På grund av att revisorerna hade mycket 

att göra denna period och att de helst ville svara via mail, valdes att genomföra intervjuerna 

via mail. Två revisorer från Östergötland samt två revisorer från Närke valde att delta i en 

intervju. Tre av respondenterna är auktoriserad revisor och en är godkänd. Att endast 

auktoriserade och godkända revisorer valdes beror på att det endast är de som får revidera 

bolag som har revisionsplikt. Svaren från två av respondenterna kom efter bara några få dagar 

medan svaren från de andra två dröjde i över en vecka men efter att en påminnelse skickats till 

dem kom så småningom även deras svar in. Tillsammans med en utförlig förklaring mailades 
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intervjuguiden till de respondenter som hade tackat ja till att delta i intervjun. Några dagar 

senare kom intervjuguiden tillbaka samma väg, det vill säga via mail, där respondenterna 

angett svaren på frågorna. Dessa svar sammanställdes sedan till en empiri som redovisas i 

kapitel 4.  

De data som samlats in via intervjuer kallas för primärdata och innebär att författarna har 

samlat in den själva och att resultaten som uppkommit i och med detta redovisas för första 

gången. Andra sätt att samla in primärdata på är genom observationer eller frågeformulär. Till 

teorin har sekundärdata används vilket innebär att någon annan har samlat in informationen. 

Denna information är insamlad för andra ändamål. Det är viktigt att sekundärdata granskas 

och kritiskt bedöms för att avgöra hur trovärdiga källorna är (Jacobsen 2002 s. 208,260). För 

att i största möjliga mån kunna veta att källorna är trovärdiga har flera böcker och tidskrifter 

om samma ämne studerats och använts som referenser i den mån det varit möjligt.  

För att kunna göra denna studie har det krävts att empirisk data har samlats in. Detta kan 

göras med både förstahands, andrahands samt tredjehandskällor. För att något ska få kallas för 

förstahandskälla ska informationen komma från någon som varit närvarande vid en situation 

som skall undersökas. En andrahandskälla är däremot information från någon som inte själv 

deltagit eller varit närvarande vid en händelse men som personen har hört talas om från andra. 

Ibland går det inte ens att ha tillgång till andrahandskällor utan får nöja sig med 

tredjehandskällor (Jacobsen 2002 s. 208,260). Då intervjufrågorna behandlar revisionsbyråer 

och hur de agerar vid anmälningsplikt samt tystnadsplikt går det inte med säkerhet säga om de 

som intervjuats har upplevt händelsen själv eller om det är information de fått i andra eller 

tredje hand. 

Inom det ämnesområde som valts finns det en hel del böcker och tidigare studier, framförallt 

kandidatuppsatser och magisteruppsatser. Flera uppsatser lästes igenom och de som upplevdes 

som användbara användes för att finna relevanta teorier och vidare söktes på de referenser 

som angetts. Ett par av de böcker som hittades användes till den teoretiska referensramen.  

Den tidigare forskning som studerats har främst genomförts genom kvantitativa studier, denna 

uppsats bygger på en kvalitativ metod för att gå in mer på djupet och för att revisorerna som 

intervjuas ska få chansen att beskriva eventuell upplevd problematik med egna ord.  
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3.4 Urval 

Det urval som har valts för att genomföra undersökningen är ett icke-sannolikhetsurval, det 

vill säga ett urval som framkommit genom att en icke slumpmässig urvalsprocess har använts 

(Bryman och Bell 2005 s. 109). Vidare har ett bekvämlighetsurval använts för att få tag i de 

respondenter som ansågs relevanta för undersökningen. Med bekvämlighetsurval menas att de 

personer som för tillfället finns tillgängliga för forskaren, tillfrågas att medverka i 

undersökningen (Bryman och Bell 2005 s. 124). Ett stort antal revisionsbyråer runt om i 

Östergötland mailades, där de blev tillfrågade att delta i undersökningen genom en intervju. 

Då gensvaret från revisorerna var dåligt beslutades att även maila revisorer i Närke. Tillslut 

valde två revisorer från Östergötland och två från Närke att delta i intervjun. 

3.5  Utformning av intervjufrågor  

Intervjufrågor i en kvalitativ undersökning kan se mycket olika ut (Bryman och Bell 2005 s. 

372,525). När intervjuguiden har utformats har olika typer av frågor tagits med i planeringen 

för att få en så varierad frågekompott som möjligt, till exempel inledande frågor, direkta 

frågor samt uppföljningsfrågor. Variationen har velats ha för att få så uttömmande och 

informationsrika svar som möjligt. Till hjälp för utformandet av guiden har även en redan 

publicerad kandidatuppsats använts för att hämta inspiration. Att göra en kvalitativ intervju 

via mail innebär i huvudsak att frågeställningen utformas på liknade sätt som vid intervjuer 

ansikte mot ansikte (Larsson och Wirén 2004). Vid planeringen av frågorna har stor hänsyn 

tagits till att intervjun kommer att genomföras via mail.  Till exempel har frågorna gåtts 

igenom flera gånger med funderingar som går det att misstolka frågan? En önskan om att 

intervjun skulle ta så lite tid som möjligt och ändå innehålla tillräckligt mycket relevant 

information fanns, vilket betraktades flera gånger om så var fallet. För att få en objektiv syn 

på frågorna skickades guiden till uppsatshandledaren för synpunkter. Några omformuleringar 

och tillägg gjordes utifrån feedbacken som gavs. 

3.6 Metodproblem 

Nedan kommer en beskrivning över de problem som kan tänkas uppstå när denna typ av 

arbeten skrivs, då det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till de källor som använts 

samt till studiens trovärdighet och pålitlighet.   
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3.6.1 Källkritik 

I denna uppsats har teorin samlats in med hjälp av en rad olika sekundära källor. Denna typ av 

källor måste alltid noggrant granskas och kritiskt bedömas (Jacobsen 2002 s. 260). De böcker 

och artiklar som har använts i denna uppsats upplevs som trovärdiga då några av dessa är 

skrivna av Krister Moberg som är professor inom handelsrätt. Två andra böcker som använts 

flitigt i denna uppsats har skrivits av personer inom FAR. De flesta artiklar som har använts i 

uppsatsen är hämtade från tidningen Balans och tros vara pålitliga då Balans är 

branschorganisationen FARs egen tidning. En del teori är även hämtad från FARs 

samlingsvolym, vilken måste vara väldigt trovärdig då denna teori kommer från en rad olika 

lagar. Den typ av källor som inte känns lika trovärdiga är källor från andra uppsatser, det vill 

säga tidigare forskning, då författarna kan ha vinklat informationen på ett visst sätt. I detta fall 

har dessa källor använts i väldigt liten utsträckning då det istället har valts att studera 

ursprungskällan för att kunna granska om den verkar trovärdig. Empirin i denna uppsats har 

enbart samlats in med hjälp av primära källor, vilket innebär att respondenterna har svarat på 

frågorna som ställts med deras egna tankar och åsikter. Detta borde beaktas då det inte helt 

går att säkerställa om det revisorerna sagt är sanning. 

3.6.2 Metodkritik 

Som redan nämnts valdes intervjuerna att göras online det vill säga respondenterna fick svara 

på frågorna via mail. Det finns ett antal nackdelar med att låta intervjun ske via mail men 

även fördelar (Bryman och Bell 2005 s. 526-528). Då revisorer har en hög arbetsbelastning 

och speciellt under våren var det troligtvis lättare att engagera fler än om de hade blivit 

tillfrågade att göra en personlig intervju med möte. Respondenterna behövde inte boka upp 

någon tid utan kunde göra intervjun när de själva kände att tid fanns. Efter att intervjun hade 

genomförts hade han eller hon som svarat på frågorna chans att gå igenom sina egna svar och 

ändra och komplettera om det behövdes. En annan fördel var att intervjuerna inte behövdes 

spelas in då alla svar redan fanns dokumenterade när empirin skulle utformas. Vid en 

mailintervju blir inte respondenten på något sätt påverkad av forskarna när frågorna ställs utan 

får i lugn och ro gå igenom frågorna själva (Bryman och Bell 2005 s. 526-528). Nackdelar 

som finns med detta val av metod som gjorts för att samla in empirin och som berörde 

intervjuerna är bland annat att det kan vara svårt att hålla kvar deltagarnas engagemang att 

vilja genomföra intervjun. Detta visade sig tydligt då två revisorer som sagt att de gärna 

deltog i studien behövde påminnas innan svaren skickades tillbaka. Trots att frågorna var väl 
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genomgångna innan de skickades i väg, fanns en risk att frågorna kunde misstolkas och att 

svaren inte blir så breda som önskas då intervjuobjektet troligtvis inte tar friheten att utveckla 

sina svar. Då alla frågor skickas på en gång finns risken att intervjuobjektet läser igenom alla 

frågor på en gång och bara svarar på de frågor som de själva tycker känns intressanta och 

relevanta vilket kan göra att vissa svar uteblir (Bryman och Bell 2005 s. 526-528). Om de svar 

som uteblev beror på att intervjuobjektet inte förstod frågan eller tyckte den var relevant går 

inte att svara på men helt klart var detta en stor nackdel som lättare kunnats åtgärdas vid en 

personlig intervju. 

3.6.3 Urvalskritik 

Urval av respondenter gjordes genom att eniro.se användes som sökmotor och alla 

revisionsbyråer med mailadress, i olika städer i Östergötland mailades ett brev där vi beskrev 

vilka vi var och varför vi tog kontakt med just deras revisionsbyrå. Då gensvaret inte var 

speciellt stort gjordes en liknande procedur fast med Örebro som mål. Uppskattningsvis var 

det runt 30 byråer som fick chans att delta som intervjuobjekt, ungefär hälften av dessa 

svarade men endast fyra med positivt svar. Eftersom tanken från början var att intervjua fyra 

revisorer gjordes inga mer försök att få tag på ännu fler respondenter. Sättet att få tag på 

respondenter var ett smidigt sätt och ett stort antal personer fick chansen att delta. Dock finns 

många nackdelar. Exempel på detta är att alla revisionsbyråer inte har mailadress utlagt på 

eniro och fick således inte chansen att tacka ja eller nej. När ett mail motas är det lättare att 

bara strunta i informationen än det hade varit om respondenterna hade tillfrågats via telefon 

eller dörrknackning. Om respondenter som inte fick chans att medverka hade fått erbjudande 

kanske dessa hade haft en helt annan åsikt än de som till sist intervjuades.  

3.6.4 Reliabilitet och validitet  

Reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten, talar om i vilken utsträckning en undersökning 

kan genomföras på nytt och komma fram till samma resultat som tidigare. Eller om resultaten 

beror på slumpmässiga eller tillfälliga betingelser. I en kvalitativ studie är detta nästintill 

omöjligt att uppfylla då den sociala miljön och de förutsättningar som råder första gången 

undersökningen genomförs är omöjlig att ”frysa” tills nästa gång undersökningen skall 

genomföras (Bryman och Bell 2005 s. 48,306). Detta gäller även i denna uppsats då endast 

fyra revisorers åsikter har beskrivits. Empirin är uppbyggd på anonyma ståndpunkter och att 

någon skulle kunna utföra exakt samma intervju med samma respondenter är inte möjligt. 

Validitet innebär att om de slutsatser som framkommit av en undersökning hänger ihop eller 

http://www.eniro.se/
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inte. Validitet inom kvalitativ forskning innefattar bland annat i vilken utsträckning en 

undersökning kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer (Bryman och Bell 

2005 s. 48,306). I denna uppsats kommer ingen generalisering till andra miljöer eller 

situationer att kunna göras då endast fyra revisorer i Östergötland och Närke har intervjuats. 

Det som kommer att kunna göras är en jämförelse över de fyra revisorer som intervjuats för 

att se om deras svar skiljer sig sinsemellan eller om de delar samma åsikter. 

I en kvalitativ studie är inte begrepp som reliabilitet och validitet av lika stor vikt som i en 

kvantitativ studie, då det i en kvantitativ studie handlar mycket om siffror och att mäta olika 

variabler. Till exempel är det i en kvantitativ undersökning väldigt viktigt att veta om ett mått 

verkligen mäter det som det är avsatt att mäta (Bryman och Bell 2005 s. 48). 

Enligt Bryman och Bell (2005) menar vissa författare att det finns andra kriterier att använda 

sig av för att bedöma och värdera kvalitativa studier istället för att använda samma kriterier 

som används i kvantitativa studier. Det är framförallt två grundläggande kriterier som kan 

användas för kvalitativa forskare. Dessa är trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten innefattar 

ytterligare fyra delkriterier, dessa är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt förmågan 

att styrka och bekräfta. För att en studie ska vara tillförlitlig krävs att respondenterna som är 

en del av den sociala verkligheten som studerats får ta del av resultaten för att bekräfta om 

forskarna uppfattat verkligheten på rätt sätt (Bryman och Bell 2005 s. 306-307). Detta hann 

aldrig göras då svaren från respondenterna dröjde och arbetet var tvungen att fortlöpa, empirin 

har med andra ord utformats utan att blivit bekräftad att den blivit uppfattad rätt. 

Överförbarhet innebär att forskarna tydligt redogör och beskriver hur studien har genomförts 

för att se om resultaten går att överföra till en annan miljö. Pålitlighet innebär att forskarna 

säkerställer att det skapats en fullständig och tillgänglig beskrivning av alla faser i 

forskningsprocessen (Bryman och Bell 2005 s. 307). Utförliga beskrivningar och redogörelser 

över de olika faserna i uppsatsen har gjorts för att studien ska vara så trovärdig och pålitlig 

som möjligt. Det sista delkriteriet att kunna styrka och bekräfta förutsätter att forskaren inte 

gjort några medvetna subjektiva värderingar eller låtit sin teoretiska inriktning påverka 

undersökningens genomförande, resultat och slutsatser.(Bryman och Bell 2005 s. 307-308) Då 

empirin från mailintervjuer innehåller tolkningar av svaren är det svårt att säga om subjektiva 

värderingar har gjorts, men i så stor utsträckning det bara är möjligt har inget gjorts medvetet. 

Det andra kriteriet som kan användas för att bedöma kvalitativa studier är äkthet. Även detta 

kriterium innefattar ytterligare några delkriterier. Det första delkriteriet syftar till att bedöma 
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om undersökningen ger en rättvis bild av de uppfattningar och tankar som finns bland den 

grupp av respondenter som studerats (Bryman och Bell 2005 s. 308-309). Detta kan i denna 

studie inte säkerställas då endast fyra revisorer har intervjuats och det är endast revisorernas 

syn på det hela som framställs i arbetet. De andra kriterierna handlar om i vilken utsträckning 

undersökningen hjälper de personer som medverkat i den att få bättre förståelse över sin 

sociala situation och om de som medverkat kan förändra sin situation på något sätt (Bryman 

och Bell 2005 s. 309).   
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4 Empiri  

I detta kapitel presenteras resultatet från de intervjuer som gjorts. Kapitlet innehåller även en 

sammanställning över samtliga intervjuer som genomförts. Namnen som förekommer i 

empirin är fingerade.   

4.1 Intervjuer 

I denna uppsats har intervjuer med fyra revisorer från fyra olika revisionsbyråer genomförts. 

Tre av dessa är auktoriserade revisorer och en är godkänd, de som är auktoriserade revisorer 

har arbetat innan anmälningsplikten infördes medan Peter som är godkänd revisor har varit 

det i fem år vilket innebär att han inte arbetade innan anmälningsplikten infördes. Lars och 

Göran arbetar på mindre byråer medan Peter och Maria arbetar på två av dem största 

revisionsbyråerna i Sverige.  

4.2 Anmälningsplikt 

Alla fyra revisorer är överrens om att anmälningsplikten innebär att brott mot lagen måste 

anmälas till åklagare. Lars tar även upp att revisorns roll även är att skydda intressenterna och 

att dem därmed skyddas vid en sådan åtgärd. Anmälningsplikten infördes år 1999 och Lars, 

Göran och Maria arbetade innan dess och de anser inte att deras arbetssätt har förändrats 

väsentligt. Inställningen till anmälningsplikten idag jämfört med när den infördes har inte 

förändrats hos revisorerna, dock går åsikterna sinsemellan isär. Lars har en positiv inställning 

till anmälningsplikten, han menar att han inte bara arbetar för företaget/ägarna utan att det 

även måste tas hänsyn till andra aktörer, bland annat intressenterna. Revisor Maria var inte 

positiv till anmälningsplikten när den infördes och är inte det idag heller. Hon menar att det 

inte är revisorns roll att bedöma brottsrubriceringar, vilket hon anser ligger utanför deras 

kompetensområde. Vidare menar hon att anmälningsplikten kan ha en negativ inverkan på 

företagens förtroende för sin revisor. På frågan om revisorerna anser att dem vet när dem är 

anmälningsskyldiga svarar Lars att han inte alltid är säker på när en anmälan bör göras. 

Göran, Maria och Peter vet på ett ungefär när dem är anmälningsskyldiga. Maria anser dock, 

som tidigare nämnts, att detta inte ligger inom deras kompetensområde som revisor. Peter och 

Göran vill ha ordentligt på fötterna och de vill gärna ta reda på mer information innan en 

anmälan eventuellt upprättas. Alla fyra revisorer diskuterar i första hand internt med kollegor 

om hur dem ska gå tillväga vid misstanke om brott och om en anmälan eventuellt skall göras.  
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4.3 Tystnadsplikt  

Vad gäller tystnadsplikten är samtliga revisorer eniga om att den innebär att de inte får sprida 

information om sina kunder till några obehöriga. Peter säger även att: 

"Det svåra är när enskilda personer i ledning, styrelse eller 

ägargrupp har frågor eller funderingar och då snabbt avgöra vad jag 

kan säga och inte säga och vad jag endast kan prata om inför hela 

årsstämman när det gäller ägarna. Brukar också vara viktigt att 

påtala min tystnadsplikt när finansiärer eller andra intressenter vill 

ha info eller bekräftelse”.  

Revisorerna ser tystnadsplikten som grunden för ett bra och öppet förtroende mellan dem och 

deras kunder. Maria säger att det är hörnstenarna i hela revisorns verksamhet.  

4.4 Anmälningsplikt vs tystnadsplikt 

På frågan om vad revisorerna anser att dem har för ansvar gällande tystnadsplikt och 

anmälningsplikt svarar Lars att ”om jag kommer fram till att anmälningsplikt föreligger måste 

jag gå vidare och göra anmälan. Att jag eventuellt förlorar ett uppdrag får inte påverka mitt 

beslut”. Göran menar att ansvaret ligger i att han inte får diskutera klientärenden med några 

utomstående. Maria säger att hon har ansvaret över att leva upp till de krav som lagen ställer. 

Peter anser att tystnadsplikten är grunden men han menar även att om ett brott har begåtts som 

kräver anmälningsplikt måste han stämma av med jurister inom byrån för att säkerställa att 

det inte finns några tveksamheter om anmälan skall upprättas eller inte. Maria tycker att de 

faktorer som är viktigast för att finns en balans mellan tystnadsplikten och anmälningsplikten 

är förtroende, integritet samt oberoende. Hon säger att ”de är egentligen hörnstenarna i hela 

revisorns verksamhet. Utan dessa finns inte förutsättningarna för en öppen och ärlig 

kommunikation med kunden.” Lars menar att om anmälningsplikt föreligger så faller 

tystnadsplikten. Om anmälan görs måste han beakta risken att förlora tilliten från bolaget eller 

ägarna, vilket kan leda till att han måste avgå som revisor. Göran anser att grova brott mot 

lagstiftningen måste anmälas och att han då släpper på tystnadsplikten gentemot åklagaren. På 

frågan om var revisorerna anser att gränsen mellan tystnadsplikt och anmälningsplikt går 

säger Lars att en anmälan skall göras om väsentlig skada uppstått som kan skada bolagets 

intressenter eller samhället. Göran anser att gränsen mellan tystnadsplikt och anmälningsplikt 

går vid grova brott mot lagstiftningen. Då måste en anmälan upprättas och då bryts 
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tystnadsplikten gentemot åklagaren. Peter säger, ”för att bryta min tystnadsplikt måste det stå 

väldigt klart att anmälningsplikt föreligger”. Den enda av revisorerna som har erfarenhet av 

och själv har upprättat en anmälan är Lars. Han förklarar att när en anmälan övervägs 

diskuterar dem först internt på byrån därefter kontaktas åklagare inom eko-brott samt att dem 

tar kontakt med jurist samt FAR. På frågan angående vad det finns för svårigheter med att 

tolka lagrummet för tystnadsplikt och anmälningsplikt svarar Göran att han inte ser några 

specifika svårigheter med att tolka lagrummet och Peter har ingen erfarenhet inom detta. Lars 

säger att: 

”Svårigheten ligger främst i de konsekvenser en anmälan kan 

medföra. Detta gör att man kan bli lite för försiktig kanske. 

Dessutom finns alltid risken för att man själv som revisor i efterhand 

kan klandras för att man felaktigt har gjort en anmälan med risk för 

skadeståndsansvar med mera.” 

 Maria tycker att tystnadsplikten känns självklar men att anmälningsplikten ställer stora krav 

på revisorns juridiska kompetens. När revisorerna har frågor eller funderingar gällande 

tystnadsplikt och anmälningsplikt vänder sig alla utom Peter till branschorganisationen FAR. 

Peter tar istället kontakt internt på byrån. Lars tar även kontakt med ekobrottsmyndigheten 

eller jurist och Maria diskuterar även hon med jurist eller med kollegor på byrån. 
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4.5 Sammanställning över intervjuerna  

Fråga Lars Göran Maria Peter 

1. Godkänd/Auktoriserad Auktoriserad Auktoriserad Auktoriserad 

 

Godkänd 

2. Arbetat som revisor hur 

länge? 

13 år 17 år 16 år, 9 år som 

auktoriserad. 

5 år 

3. Vad innebär 

anmälningsplikten? 

Medvetenhet om att 

revisorns roll även är att 

skydda intressenterna. 

Skyldighet att anmäla 

grova lagbrott till 

åklagare. 

Att jag måste anmäla en 

kund vid misstanke om 

brott. 

 

Att anmäla brott som är 

angivna i ABL till 

åklagare. I steg ett 

kontaktas vanligtvis 

styrelsen. 

4. Arbetade Du som 

revisor innan 

anmälningsplikten 

infördes? Om ja, hur 

påverkades sättet att 

arbeta? 

Ja, ingen större 

förändring. 

Ja, arbetade med större 

bolag där dem som regel 

har bra intern kontroll. 

Ja, Det har inte påverkat 

mitt sätt att arbeta. 

 

Nej. 

5. Hur ställer Du Dig till 

anmälningsplikten idag 

jämfört med då den 

infördes? Dina 

erfarenheter? 

Positiv inställning, måste 

inse att man inte bara 

jobbar för 

företaget/ägarna. Har gjort 

anmälan två gånger. 

Har inte gjort någon 

anmälan, med facit i hand 

kanske det borde ha gjorts 

i något fall. 

Jag var och är fortfarande 

inte positiv till 

anmälningsplikten. 

 

Har inga erfarenheter. 

6. Vet du när du är 

anmälningsskyldig? 

Inte alltid. Tror det. På ett ungefär. 

 

Ja, oftast. 

7-8. Finns några speciella 

föreskrifter på byrån hur 

anmälan ska ske? Om inte 

hur går Ni tillväga? 

Diskuterar med kollega, 

kontaktar advokat eller 

branschorganisationen 

Nej, diskuterar internt. 

Försöker skaffa mer 

information som kan 

styrka ev. misstankar 

I första hand diskuteras 

frågan med kollegor. 

Följer sedan våra juristers 

rekommendationer. 

 

Avstämning sker internt 

med erfaren revisor eller i 

ytterlighetsfall med 

centralt team. 

 

9. Vad innebär 

tystnadsplikten? 

Att inte diskutera om 

kunder externt 

Att jag inte får diskutera 

ett klientärende med 

någon utanför 

revisionsbyrån eller med 

redovisningskonsult. 

 

Att jag inte får röja sådan 

information som jag har 

fått genom mitt 

revisionsuppdrag till 

fördel eller nackdel för 

tredje man. 

 

Det självklara att jag som 

revisor inte får yppa något 

om mina kunder. 

10. Vad anser Du att du 

har för ansvar gällande 

tystnadsplikt och 

anmälningsplikt? 

Om jag kommer fram till 

att anmälningsplikt 

föreligger måste jag 

anmäla. Att jag ev. 

förlorar ett uppdrag får 

inte påverka mitt beslut. 

Att jag inte får diskutera 

ett klientärende med 

någon utanför 

revisionsbyrån eller med 

redovisningskonsult. 

 

Jag har förstås fullt ansvar 

för att leva upp till de krav 

som regelverken ställer. 

Tystnadsplikten är 

grunden. Om ett brott 

inträffat där det går att 

säkerställa att det inte 

råder några tveksamheter 

kring att anmälningsplikt 

föreligger, anser jag att 

det inte finns någon 

överträdelse mot 

tystnadsplikten 
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Tabell 1: En sammanställning av de intervjuer som genomförts.   

11. Vilka faktorer är 

viktigast för att finna en 

balans mellan 

tystnadsplikt och 

anmälningsplikt? 

Om anmälningsplikt 

föreligger faller del av 

tystnadsplikten. Är det 

inte så allvarligt att 

anmälan ska göras har jag 

alltid möjlighet att göra 

anmärkning i 

revisionsberättelse. Måste 

beakta risken för att 

förlora tilliten från 

bolaget/ägarna. 

 

Är det grovt brott mot 

lagstiftningen måste man 

anmäla och då släpper 

man ju på tystnadsplikten 

Gentemot åklagaren. 

 

Förtroende, integritet och 

oberoende. 

Tystnadsplikten är 

grunden. Om ett brott 

inträffat där det går att 

säkerställa att det inte 

råder några tveksamheter 

kring att anmälningsplikt 

föreligger, anser jag att 

det inte finns någon 

överträdelse mot 

tystnadsplikten. 

12. Varför är dessa 

faktorer viktigast? 

Att förlora tilliten kan 

leda till att jag måste 

överväga att avgå som 

revisor 

 De är egentligen 

hörnstenarna i hela 

revisorns verksamhet. 

Utan dessa finns inte 

förutsättningarna för en 

öppen och ärlig 
kommunikation med 

kunden. 

 

Jag ser inga större 

problem. 

13. Var går gränsen 

mellan tystnadsplikt och 

anmälningsplikt? 

Anmälan ska göras om 

väsentlig skada uppstått 

som kan skada samhället 

eller intressenterna. 

Är det grovt brott mot 

lagstiftningen måste man 

anmäla och då släpper 

man ju på tystnadsplikten 

gentemot åklagaren. 

 

De brott som omfattas av 

anmälningsplikten är 

explicit uttryckta i 

föreskrifterna. 

 

För att bryta min 

tystnadsplikt måste det stå 

väldigt klart att 

anmälningsplikt 

föreligger. 

 

14.Har byrån varit i någon 

situation där man gjort en 

avvägning mellan 

plikterna? Förklara hur Ni 

går tillväga om en sådan 

situation uppstår. 

Ja, när anmälan övervägs 

diskuterar vi först internt 

på byrån, därefter 

kontaktas åklagare inom 

EKO-brott, FAR samt 

jurist. 

Inte vad jag kan komma 

ihåg. 

Säkerligen, men inget fall 

som jag känner till. 

Ingen erfarenhet. 

15. Svårigheter med att 

tolka lagrummet? 

Svårigheten ligger främst i 

de konsekvenser en 

anmälan kan medföra. 

 

Inga svårigheter som jag 

kan komma på. 

Tystnadsplikten känns 

väldigt självklar, men 

beträffande 

anmälningsplikten ställer 

avgörandet stora krav på 

revisorns juridiska 

kompetens. 

 

Ingen erfarenhet. 

17. Vart vänder Du Dig 

när du har frågor gällande 

tystnadsplikt och 

anmälningsplikt? 

Till FAR, Eko-

brottsmyndigheten eller 

jurist. 

Till FAR. Kollegor, företagets 

jurister och FAR. 

 

Internt. 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras det insamlade intervjumaterialet, detta görs genom att teorin från 

den teoretiska referensramen samt empirin knyts samman.  

5.1 Anmälningsplikt  

En revisors arbetsuppgifter är bland annat att granska företagets räkenskaper, efter det ska 

dessa godkännas eller underkännas. Detta slutliga fastställande utför revisorn i en så kallad 

revisionsberättelse, vilken sedan bifogas i årsredovisningen. Regleringen kring vad som ska 

finnas med i revisionsberättelsen finns i aktiebolagslagen. Revisorn har även som uppgift att 

uppmärksamma om något brottsligt skett i företaget. Sedan 1999 finns i Sverige en lagstadgad 

anmälningsplikt för revisorer som innebär att eventuella misstankar om brott ska anmälas 

(Larsson 2004a). Under intervjuerna framkom det att samtliga respondenter är medvetna om 

att anmälningsplikten innebär att misstanke om brott mot lagen måste anmälas. Tre av 

revisorerna arbetade som revisor även innan lagen infördes. Två av dessa anser inte att deras 

sätt att arbeta har förändrats på grund av lagen men en av dem lägger även till att lite mer 

hänsyn gentemot intressenterna måste iakttas. När diagram 1 studeras visar det sig dock att 

antal anmälda ekonomiska brott har ökat avsevärt efter att anmälningsplikten infördes.  

Inställningen till anmälningsplikten var, bland politiska representanter, experter i 

aktiebolagsutredningen och FAR, enligt en rapport från brottsförebyggande rådet, starkt 

negativ vid införandet. Kritiken låg i att de ansåg att konsekvenserna av den nya lagen inte 

hade analyserats tillräckligt och att införandet skett för fort. Motståndarna ansåg även att 

anmälningsplikten ligger utanför revisorernas naturliga kompetenskrav och kom därför med 

förslaget att revisorerna skulle kunna anmäla till ett mellanliggande organ för att inte behöva 

göra den straffrättsliga bedömningen själva. Studien visar dock att negativiteten angående 

anmälningsplikten sjönk från det att den infördes fram till 2003, från att ha varit 50 procent av 

de tillfrågade till cirka 33 procent (Larsson 2004b). Revisorerna har delade åsikter angående 

anmälningsplikten, dock har ingen ändrat åsikt bara för att lagen har funnits ett tag. En av 

revisorerna är skarpt negativ till lagen och anser att det inte bör tillhöra en revisors ansvar att 

bedöma brottsrubriceringar och straffskalan för olika typer av handlingar, mycket på grund av 

att det inte ligger innanför en revisors kompetensområde. Hon är även kritisk då det kan ha en 

negativ påverkan på företagets förtroende för sin revisor. Motsatsen till denna negativitet 
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finns hos en annan revisor som anser att det är viktigt att samtidigt se till ansvaret för 

intressenterna och han tycker att anmälningsplikten är bra.   

Revisorerna anser sig ha någorlunda koll på när de är skyldiga att använda sig av 

anmälningsplikten men två uttrycker att de vill ha ordentligt med information innan en 

eventuell anmälan upprättas. Samtliga diskuterar i första hand internt med kollegor om hur de 

skall gå tillväga vid misstanke om brott. En av revisorerna säger att han läser på i 

aktiebolagslagen, brottsbalken och skattebrottslagen om osäkerhet skulle uppstå. Om revisorn 

misstänker att ett brott har begåtts i ett bolag skall han som första åtgärd ta kontakt med 

styrelsen. I vissa fall behöver inte revisorn i första hand underrätta styrelsen, till exempel om 

revisorn tror att styrelsen inte kommer att lyssna på honom eller om ett dröjsmål skulle leda 

till att bolagets intressenter skadas eller om bevisning skulle kunna undanröjas. Revisorn får 

då avstå från att underrätta styrelsen och istället avgå från sitt uppdrag och göra en anmälan 

direkt till åklagaren (FAR 2006a). En av revisorerna som intervjuats i denna uppsats har varit 

med och gjort en anmälan två gånger och säger att hans revisionsbyrå efter att ha diskuterat 

internt kontaktar åklagare inom ekobrottsmyndigheten, FAR samt jurist. En av revisorerna 

anser att det ligger utanför revisorns juridiska kompetensområde att bedöma olika typer av 

brott och att anmälningsplikten ställer för stora krav på revisorns juridiska kompetens. Dock 

säger teorin att när en revisor skall upprätta en anmälan angående misstanke om brott beror på 

graden av misstanke men för att revisorn inte ska behöva göra för svåra juridiska avvägningar 

är denna gräns satt vid graden ”kan misstänkas”, vilket innebär en mycket låg misstankenivå 

(Ljung och Stetler 2000). Revisorerna menar dock att de vill vara tämligen säkra på att ett 

brott har begåtts innan en anmälan upprättas. Om en revisor inte följer reglerna om 

anmälningsskyldighet och låter bli att anmäla oegentligheter inom ett bolag eller om han 

uppsåtligen orsakar skada i ett bolag kan revisorns auktorisation eller godkännande upphävas. 

Revisorn kan även få en varning eller erinran (FAR 2006a).  

5.2 Tystnadsplikt  

En revisor har tystnadsplikt och enligt FAR är den en förutsättning för effektivt 

revisionsarbete. Utomstående får endast ta del av den information som skrivs i 

revisionsberättelsen. Därför är revisorn beroende av att företaget lämnar ut riktig information. 

Då tystnadsplikten även gäller gentemot enskilda aktieägare, styrelseledamöter och långivare 

är det viktigt att det finns ett förtroendefullt samspel mellan revisorn, ledning och personal 

(FAR 2006b). Revisorerna som intervjuats är medvetna om att tystnadsplikten innebär att 
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information om kunder inte får föras vidare till obehöriga.  Det finns undantag när revisorn får 

svara på frågor när det gäller sina kunder, till exempel vid en årsstämma, då är revisorn 

skyldig att svara på frågor som ställs, naturligtvis endast på sådana frågor som inte kan skada 

bolaget i fråga. En av revisorerna tycker att det kan vara svårt att veta vad som är okej att säga 

och inte säga när han får frågor från enskilda personer i styrelsen eller ägargrupper, speciellt 

frågor som de vill ha snabba svar på. Även vid årsstämman tycker han att det kan vara svårt 

att veta vad han kan svara på och inte. Ett annat undantag från tystnadsplikten är när en 

revisor misstänker att brott har begåtts, då är han skyldig att anmäla detta till åklagare eller 

polis och då bryts automatiskt tystnadsplikten (FAR 2006b). Detta säger även en av 

revisorerna, det vill säga att vid brott mot lagstiftningen måste anmälan upprättas och då bryts 

tystnadsplikten gentemot kunden.  

5.3 Anmälningsplikt vs tystnadsplikt 

Som nämnts ovan har revisorn anmälningsplikt vilket innebär att han eller hon måste anmäla 

vid misstanke om brott inom ett bolag. Detta gör att tystnadsplikten måste brytas gentemot det 

bolag som en eventuell anmälan avser. Tystnadsplikten kan ses som revisorns huvudregel och 

är helt vägledande för honom (FAR 2006b). Även revisorerna ser det på detta sätt då det krävs 

för att finna tillit till varandra. I avvägningen mellan tystnadsplikten och anmälningsplikten 

kan revisorns integritet och självständighet sättas på svåra prov. Revisorerna är eniga om att 

tystnadsplikten måste brytas om misstanke uppstår. De säger även att då tystnadsplikten är 

grunden och för att deras kunder skall kunna lita på dem vill de vara helt säkra på att ett brott 

har begåtts innan en anmälan upprättas. En av revisorerna säger att risken att förlora tilliten 

från bolaget i och med att en anmälan upprättas måste beaktas. Gränsen för när misstanke om 

brott skall anmälas är låg (Ljung och Stetler 2000). En av revisorerna uttrycker att gränsen går 

vid grova brott och en annan att det måste stå väldigt klart att brott har begåtts innan en 

anmälan måste göras. Innan anmälningsplikten trädde i kraft hade revisorerna inte möjlighet 

att anmäla då de var tvungna att hålla sig till tystnadsplikten och endast om en 

förundersökning hade inletts av åklagare hade revisorn rätt att lämna ut uppgifter om bolaget 

(FAR 2006b). Trots denna förändring anser inte revisorerna att de har ändrat sitt beteende 

sedan anmälningsplikten infördes. Statistik visar dock att antalet anmälda bokföringsbrott har 

ökat markant sedan anmälningsplikten infördes, speciellt har denna ökning skett på senare år 

(Brottsförebyggande rådet 2011).  Då revisorns uppgift är att granska ett bolags räkenskaper 

och ekonomiska förvaltning är revisorn skyldig att anmäla misstänkta brott. Revisorn måste 



36 

 

även underrätta styrelse och verkställande direktören samt göra anmärkning i 

revisionsberättelsen. Misstankarna bör i första hand avse ekonomisk brottslighet som kan 

skada bolaget i fråga samt dess intressenter (FAR 2006a). En av revisorerna som intervjuats 

anser att hans ansvar ligger i att han måste anmäla vid misstanke om brott och anses inte 

brottet allvarligt måste eventuellt en anmärkning göras i revisionsberättelsen. En annan 

revisor säger att ansvaret ligger i att leva upp till kraven som regelverken ställer. Om revisorn 

misstänker att någon i ledningen har gjort sig skyldig till någon form av ekonomisk 

brottslighet skall han eller hon meddela detta till styrelsen. Fyra veckor efter det skall revisorn 

avgå från sitt uppdrag och anmäla detta till Bolagsverket (FAR 2006a). En av de intervjuade 

revisorerna menar att det är viktigt att anmäla om anmälningsplikt föreligger och att han 

eventuellt förlorar sitt uppdrag får inte påverka beslutet att anmäla. Vid misstanke om brott 

ska en anmälan till åklagare även upprättas där revisorn berättar om på vad han eller hon 

grundar sin misstanke. Om den ekonomiska skadan gällande det misstänkta brottet ersatts 

eller om skadan var av obetydlig karaktär eller om det redan anmälts till polis eller åklagare 

behöver revisorn inte avgå från sin post och en anmälan behöver inte heller upprättas (FAR 

2006a).  
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6  Slutsats  

Här presenteras de slutsatser som framkommit genom denna studie samt att forskningsfrågan 

besvaras. Detta kapitel tar även upp egna tankar och funderingar.  

Nu mer är revisorer anmälningsskyldiga vid misstanke om brott. I tidigare studier som 

genomförts har resultaten visat att landets revisorer inte är positiva till anmälningsplikten.  

Bland annat skrev Bengt Holmquist en artikel med titeln: Så gick det med den omdebatterade 

anmälningsskyldigheten vid misstanke om brott: 17 anmälningar från revisorer i tidningen 

Balans år 2000. I artikeln framgår att många revisorer är starkt negativa till 

anmälningsplikten. Bengt Larsson skrev en rapport med namnet, Revisorernas 

anmälningsskyldighet, som Brottsförebyggande rådet publicerade 2004. Även han säger att 

negativiteten är stor men att den har sjunkit med åren jämfört med när den infördes.  

Syftet med denna uppsats är att beskriva huruvida fyra revisorer upplever att 

anmälningsplikten orsakar dilemman. Uppsatsen syftar även till att beskriva hur dessa 

revisorer ser på anmälningsplikten idag jämfört med då den infördes. Vidare är syftet att 

beskriva om revisorerna anser att anmälningsplikten står i konflikt i förhållande till 

tystnadsplikten. 

Uppsatsens forskningsfråga är följande Hur ser fyra revisorer på anmälningsplikten idag och 

hur ställer de sig till anmälningsplikten i förhållande till tystnadsplikten?  

Slutsatsen som kan dras är att de revisorer som intervjuats upplever att anmälningsplikten 

orsakar dilemman. Den främsta orsaken är dock inte att de måste bryta tystnadsplikten utan 

andra faktorer spelar in. Osäkerheten är en hög faktor, de har inte tillräckligt med kompetens 

för att kunna avgöra om ett brott har begåtts eller inte och om det bör anmälas. Om en 

anmälan upprättas och inte tillräckliga grunder finns har uppdragsgivaren rätt att anmäla 

revisorn och kräva skadestånd då det kan ses som att revisorn orsakat bolaget skada (Moberg 

2006 s. 155-156).  Rädslan för att förlora förtroendet för uppdragsgivaren spelar också stor 

roll.  Utifrån intervjuerna har förståtts att trots att revisorerna vet att de måste anmäla är de 

väldigt försiktiga med att använda sig av anmälningsplikten. De tar hjälp av sina närmaste 

kollegor och jurister för att reda ut om brott bör anmälas eller inte.  När det gäller revisorernas 

syn på anmälningsplikten idag jämfört med då den infördes går det inte att dra några direkta 

slutsatser. Dock är en av revisorerna väldigt positiv till lagen och har varit det enda sen den 
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infördes medan en annan revisor är starkt negativ till anmälningsplikten både idag och då den 

infördes. Alltså går det inte att säga att de revisorer som intervjuats är negativa till 

anmälningsplikten, däremot anser de att dilemman uppstår när misstanke om brott finns.  

6.1 Egna reflektioner   

Att ha genomfört denna studie har varit både lärorikt och intressant. På vägen har vi upptäckt 

en hel del viktiga saker som bör beaktas då en kvalitativ studie genomförs. Till exempel är 

inte våren den bästa tiden att få tag i revisorer som kan tänka sig att ställa upp i intervjuer då 

våren är deras högsäsong. Denna studie hade antagligen blivit mer korrekt om intervjuerna 

utförts ansikte mot ansikte eller åtminstone via telefon, då vi hade kunnat vidareutveckla 

frågorna och därmed fått mer informationsrika svar. Det hade även varit önskvärt att intervjua 

fler respondenter. På grund av att empirin inte samlades in på detta vis är den tyvärr tunn och 

har ibland varit lite svår att tyda.  

Tolkningen som har gjorts av de svar som kommit in från respondenterna är liktydig med 

analysen och slutsatserna, med vissa tillägg av funderingar. Vi får en känsla av att 

tystnadsplikten och rädslan för att förlora förtroendet från kunderna hör ihop. Förslag på att en 

anmälan upprättas till en mellanliggande instans har uppkommit i tidigare forskning vi läst. 

Detta förslag säger vidare att den instans som misstanken anmälts till, sedan tar beslut om det 

är ämne för att anmälas som misstanke om brott tycker vi efter att ha läst revisorernas svar, 

skulle vara en bra lösning. Då behöver inte revisorerna tveka och vara de som tar beslutet att 

sätta igång processen med att anmäla brott. 

Antalet anmälningar har, sedan anmälningsplikten infördes ökat, vilket borde tyda på att ett 

behov av denna typ av åtgärd för att skydda intressenter och samhället från ekonomiska brott 

faktiskt finns. Vi funderar på vilken effekt själva upplysningen av lagen har, om bolagen 

upplyses ordentligt om att revisorerna har denna skyldighet och om bolagen ser att anmälan 

faktiskt sker kommer då brotten minska automatiskt för att de inte längre vågar utsätta sig för 

risken. 
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Bilaga 1 Följebrev 

Intervju till vårt examensarbete  

Vi är två studenter från Handelshögskolan vid Örebro universitet som under våren 2011 

skriver vår kandidatuppsats med inriktning mot redovisning. Vi översänder, enligt tidigare 

överenskommelse, intervjufrågor till Er och ser tacksamt fram emot Er hjälp med att besvara 

dem. Vi garanterar att Ni är anonyma i rapporten och det kommer inte att framgå vem som 

har lämnat svaren. Svaren är således konfidentiellt material. I det fall Ni eventuellt har frågor 

gällande intervjun är Ni välkommen att kontakta oss.  

För att vi på bästa sätt skall kunna analysera Era svar ber vi Er svara så utförligt som möjligt. 

Med vänliga hälsningar 

 

Linda Andersson & Matilda Karlsson 

Matilda: matkav092@studentmail.oru.se Linda: linanh104@studentmail.oru.se 

mailto:matkav092@studentmail.oru.se
mailto:linanh104@studentmail.oru.se
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Vår uppsats handlar om revisorers syn på tystnadsplikt samt anmälningsplikt. Då det finns 

viss motsägelse i förhållande till varandra angående dessa lagar vill vi undersöka hur revisorer 

agerar för att kunna följa båda dessa. Vi vill även undersöka om revisorer anser att dessa lagar 

orsaker dilemman och i så fall på vilket sätt.  

1. Är Du godkänd eller auktoriserad revisor? 

2. Hur länge har Du arbetat som godkänd/auktoriserad revisor? 

3. Vad innebär anmälningsplikten för Dig? 

4. Arbetade Du som revisor innan år 1999 då anmälningsplikten infördes? Om ja, hur 

påverkade det Ditt sätt att arbeta? 

5. Det har nu gått 12 år sedan anmälningsplikten infördes, hur ställer Du Dig till 

anmälningsplikten idag jämfört med då den infördes 1999? Vad är Dina erfarenheter? 

6. Anser Du som revisor att Du vet när Du är anmälningsskyldig?  

7. Finns det några speciella föreskrifter på Din byrå som Ni följer då Ni överväger att anmäla 

ett misstänkt brott? Beskriv i sådant fall processen.  

8. Om byrån inte har några speciella föreskrifter att följa, beskriv hur Du skulle gå tillväga om 

Du misstänker att ett ekonomiskt brott har begåtts av ett bolag?  

9. Vad innebär tystnadsplikt för Dig? 

10. Vad anser Du som revisor att Du har för ansvar gällande tystnadsplikt och 

anmälningsplikt? 

11. Vilka faktorer anser Du som revisor är viktigast för att finna en balans mellan 

tystnadsplikt och anmälningsplikt? 

12. Förklara varför just dessa faktorer är viktigast? 

13. Beskriv var Du som revisor anser att gränsen mellan anmälningsplikt och tystnadsplikt 

går?  

14. Har den revisionsbyrå som Du arbetar på idag varit i en situation där man varit tvungen att 

göra en avvägning mellan tystnadsplikt och anmälningsplikt? Förklara hur Ni skulle gå 

tillväga om en sådan situation uppstår.  

15. Tycker Du att det finns några svårigheter att tolka lagrummen för tystnadsplikt och 

anmälningsplikt? Om ja, vad för svårigheter? 

16. Hur går Du tillväga om svårigheter att tolka lagrummet uppstår? 

17. Vart vänder Du Dig då Du har frågor eller funderingar gällande tystnadsplikt och 

anmälningsplikt?  

18. Övriga funderingar/synpunkter?  
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Bilaga 3 Förklaring till diagram 1  

Aktiebolagsbrott  
Är from december 2010 uppdelad i underlåtenhet att föra/hålla aktiebok, brott mot 

låneförbudet m.m., brott mot bulvan/målvaktsbestämmelser och övriga brott mot 

aktiebolagslagen.  

År, 2000  
BRÅ har gjort stora omläggningar av sitt statistiksystem som har lett till både tillfälliga och 

permanenta förändringar i brottsstatistiken. I viss mån påverkar detta statistiken för år 1999. 

Den största förändringen är att BRÅ från och med slutet av år 1999 direkt inhämtar uppgifter 

från polisens och åklagarnas ärendesystem.  

År, 1999  
BRÅ har gjort stora omläggningar av sitt statistiksystem som har lett till både tillfälliga och 

permanenta förändringar i brottsstatistiken. I viss mån påverkar detta statistiken för år 1999. 

Den största förändringen är att BRÅ från och med slutet av år 1999 direkt inhämtar uppgifter 

från polisens och åklagarnas ärendesystem.  

År, 1998  
Polismyndigheterna omorganiserades. De tidigare 118 myndigheterna slogs samman till 21 

myndigheter som vardera omfattar ett län. Omorganisationen har medfört vissa problem med 

indataleveranserna. Detta har i viss mån påverkat statistiken, särskilt vad gäller regionala 

uppgifter.  

År, 1997  
Polismyndigheterna omorganiserades. De tidigare 118 myndigheterna slogs samman till 21 

myndigheter som vardera omfattar ett län. Omorganisationen har medfört vissa problem med 

indataleveranserna. Detta har i viss mån påverkat statistiken, särskilt vad gäller regionala 

uppgifter.  

År, 1996  
Polismyndigheterna omorganiserades. De tidigare 118 myndigheterna slogs samman till 21 

myndigheter som vardera omfattar ett län. Omorganisationen har medfört vissa problem med 

indataleveranserna. Detta har i viss mån påverkat statistiken, särskilt vad gäller regionala 

uppgifter.  

År, 1995  
En datoriserad anmälningsrutin vid polismyndigheterna - Rationell anmälanrutin (RAR) 

infördes successivt. En effekt av det är att "felregistreringarna" av kategorin fullbordade 

mord, dråp samt misshandel med dödlig utgång har ökat. Jämförelser över tid för denna 

kategori är därför mycket osäkra. Polismyndigheterna omorganiserades. De tidigare 118 

myndigheterna slogs samman till 21 myndigheter som vardera omfattar ett län. 

Omorganisationen har medfört vissa problem med indataleveranserna. Detta har i viss mån 

påverkat statistiken, särskilt vad gäller regionala uppgifter. Ansvaret för produktionen av 

kriminalstatistiken övertogs av BRÅ. Omläggningen har i praktiken gett små effekter på 

jämförbarheten över tid. En kontroll av antalet anmälda brott mellan de två 

produktionssystemen ger en skillnad på 0,15 procent.  

År, 1994  
En datoriserad anmälningsrutin vid polismyndigheterna - Rationell anmälanrutin (RAR) 

infördes successivt. En effekt av det är att "felregistreringarna" av kategorin fullbordade 

mord, dråp samt misshandel med dödlig utgång har ökat. Jämförelser över tid för denna 

kategori är därför mycket osäkra. Polismyndigheterna omorganiserades. De tidigare 118 

myndigheterna slogs samman till 21 myndigheter som vardera omfattar ett län. 
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Omorganisationen har medfört vissa problem med indataleveranserna. Detta har i viss mån 

påverkat statistiken, särskilt vad gäller regionala uppgifter.  

År, 1993  
En datoriserad anmälningsrutin vid polismyndigheterna - Rationell anmälanrutin (RAR) 

infördes successivt. En effekt av det är att "felregistreringarna" av kategorin fullbordade 

mord, dråp samt misshandel med dödlig utgång har ökat. Jämförelser över tid för denna 

kategori är därför mycket osäkra
2
 

 

 

                                                           

2
 http://statistik.bra.se/solwebb/action/anmalda/urval/sok. 

http://statistik.bra.se/solwebb/action/anmalda/urval/sok

